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Läsnä 
 

Tuottaja:  
Malmikodin hoitohenkilöstö 

Tilaaja:  
Ostopalvelut ja laadunhallinta –yksikön erityisuunnittelijat  

Paikkamäärä 24  
 

Läsnä olevat asiakkaat 
 

24, joista yksi asiakas Vantaalta 

Huomiot 
 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

Ammattiryhmä Määrä 

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja 
Yksikön lähiesimies huolehtii tarvitta-
essa sairaanhoitajan tehtävistä 

2  

Lähihoitaja 
Kodinhoitaja 
LH oppisopimusopiskelija 

15 
1 
1 

Hoiva-avustaja  
Avustaa välittömässä hoitotyössä 
(50%) ja huolehtii keittiötehtävistä 
(50%) 

1 
 

Kuntoutushenkilöstö 
Asiakaskohtaisesti, ostopalvelu 

- 

Tukipalveluhenkilöstö 
Siivooja (arkiaamuisin) 
Tukityöllistetty(arkiaamuisin mm. keittiö-
tehtävät) 

 
1 
1 

Muu, mikä?  
Hoiva-avustaja-oppisopimusopiskelija  
Pesulapalvelu liinavaatteille  
Asukasvaatteet pestään talossa henki-
lökunnan toimesta.  
 
 

 
1 
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Hoitohenkilöstömitoitus  
 
 
 

Yksikkö toimitti toteutuneet työvuorolistat käynnin jälkeen ajalta 6.12.2021- 16.1.2022. 
THL: n laskentakaavan mukaisesti yksikön toteutunut henkilöstömitoitus oli 0,67 asia-
kasmäärän ollessa 24. Mitoituslaskennassa huomioitiin yksikönjohtajan osallistumi-
nen välittömään hoitotyöhön. Päiväkohtainen mitoitus vaihteli 0,41-0,52 välillä. 
 
*5.4.2022 tarkasteltiin toteutuneita työvuoroja ajalta 07.02.-20.03.2022. THL:n lasken-
takaavan mukaisesti yksikön toteutunut henkilöstömitoitus oli 0,67 asiakasmäärän ol-
lessa 24. Vuorokausikohtainen mitoitus vaihteli välillä 0,38-0,67, ollen kuitenkin pää-
asiallisesti tasolla 0,5/asiakas. 
 
Helsingin kaupungin ostopalvelusopimuksen edellyttämä henkilöstömitoitusvaade alle 
65-vuotiaiden fyysisesti ja psyykkisesti toimintarajoitteisten ympärivuorokautisen pal-
veluasumisen puitesopimuksen mukaisesti tulee olla 0,7/asiakas. 
 

Työntekijämäärä ammattiryhmit-
täin käyntihetkellä 
 
 

Ammattiryhmä / Määrä vuorossa Aamu Väli 
 

Ilta  
 

Yö 
 Hoitohenkilöstö (Sote-koulutus) 5  4 1 

Kuntoutushenkilöstö -    

Tukipalveluhenkilöstö  1    

Muu henkilöstö (esim.sosionomi, gero-
nomi)  

    
 

Sijaiset  
 
 

Sijaistarpeet ilmoitetaan Helsingin Diakonissalaitoksen Hoivan keikkapalveluun, josta 
sijaiset on saatu pääasiallisesti hyvin lyhyelläkin varoajalla. Aikaisemmin sijaiset on 
hankittu/rekrytoitu itse, joka koettiin haastavaksi vaikean henkilöstötilanteen sekä val-
litsevan epidemiatilanteen vuoksi. 
 
Hoitajan mukaan sijaistarve on ollut tavanomaista. Malmikodissa on yleisesti ottaen 
ollut vähän poissaoloja ja äkillisissä vuoropuutoksissa ovat omat työntekijät joustaneet 
esimerkiksi tekemällä pitkää päivää. 

Henkilöstötilanne 
 
 
 
 
 

Hoitajan mukaan Malmikodin henkilöstö on melko pysyvää ja sitoutunutta. Lisäksi ko-
kemus on, että työyhteisössä on hyvä henki ja johtajuus. Viime kesä oli ollut erityisen 
vaikea haasteellisen henkilöstötilanteen vuoksi. Sairauspoissaoloja oli kesällä jonkin 
verran ja sijaistyövoimaa ei ollut juurikaan saatavilla. 
 
Tällä hetkellä Malmikotiin haetaan yhtä  lähihoitajaa ja sairaanhoitajaa vakituisiin teh-
täviin. 

2. Henkilöstön osaaminen  

Perehdyttäminen  
 

Yksikössä on käytössä sekä HDL:n perehdytyskortti että oma perehdyttämisohjelma, 
joiden mukaisesti perehdytään organisaatioon (toiminta-ajatus, arvot) sekä yksikön 
toimintaan ja asiakkaisiin. Uudelle työntekijälle nimetään ohjaaja ja uusi  työntekijä 
työskentelee noin viikon ajan perehdyttäjän mukana. Perehdytys on hoitajan kertoman 
mukaan ollut toimiva ja kattava. Perehdytysaikana tutustutaan sekä aamu- että ilta-
vuoroihin yksikön kaikissa kerroksissa. Myös yksikköön harjoitteluun tulevat opiskeli-
jat perehdytetään huolella ja otetaan hyvin vastaan työyhteisössä. 
 

Koulutus  
 

Kinestetiikka-koulutuksen on henkilöstö käynyt vuoden 2021 aikana. Kinestetiikan op-
peja on hyödynnetty aktiivisesti hoitotyössä. Yksikön sairaanhoitajat ovat käyneet 
saattohoitokoulutuksen. Lisäksi koko henkilöstölle on järjestetty lääkehoidon perus-
koulutusta sekä RAI-koulutusta. 
 
Malmikodissa edellytetään myös erityisosaamista, joiden mukaisesti koulutusta järjes-
tetään yksilöllisesti vakituisille työntekijöille. Tällaisia koulutuksia ovat mm. Mapa, haa-
vanhoito-, kystofix- ja mielenterveysasiakkaan kohtaamisen koulutukset. 
 



 

 

Valvontakäyntilomake   
2022 
Sosiaali- ja terveystoimi 

3 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
Selvitys, arviointi ja sijoitus/Ikääntyneiden ostopalvelut 
 

Sturenkatu 8, 1.krs, 00510 Helsinki 
PL 51777, 00099 Helsingin kaupunki 

 

Kokouskäytännöt 
 
 

Tiimipalaverit yhteisille ja asukasasioille pidetään kerran viikossa. Palavereista laadi-
taan muistiot. 
 
Lisäksi pidetään hoitotyön ja asukasasioiden raportit päivittäin. Nämä on koettu tär-
keinä tiedon ja viestinnän kanavina. 
 

RAI-osaaminen Malmikodissa on oma RAI-vastaava, joka on järjestänyt myös työpajoja henkilös-
tölle.Vastuuhoitaja tekee RAI-arvioinnit usein yhdessä sekä asukkaan että RAI-
vastaavan kanssa. 
 

3. Lääkehoito- ja lääkehuolto 

Lääkehoitosuunnitelma Yksikön lääkehoitotilassa oli 5.7.2021 päivätty ja lääkärin allekirjoittama lääkehoito-
suunnitelma. 

Lääkeluvat  
 

Valvontakäynnillä lääkeluvat eivät olleet löydettävissä ja koontilistaa luvista ei ollut to-
dennettavissa lääkehuoneessa. Tämä asia on korjattava, yksikön lääkehoitoa toteut-
tavalla hoitohenkilöstöllä on oltava saatavilla tieto lääkeluvallisista työntekijöistä sekä 
lupien voimassaolosta. 
 
Käynnin jälkeen lääkeluvallisista henkilöistä saadun koosteen perusteella lääkeluvat 
olivat voimassa 

- 12 hoitajalla 
- 1 lähihoitaja-oppisopimusopiskelijalla 
- 2 sairaanhoitajalla rokotuslupa 

 
Yksikössä ovat käytössä lääkehoidon LOVe-koulutukset ja tentit. Lääkehoidon näyt-
töjen vastaanottamisesta vastaavat sairaanhoitajat. 
 

Lääkepoikkeamien esiintyvyys ja 
ennaltaehkäisy 

Lääkepoikkemat käsitellään aina yhdessä hoitotiimissä ja tilanteet käydään läpi. 
Lääkepoikkeamia oli yhteensä ilmoitettu 4 kpl 1.7.-31.12.2021 välisenä aikana. Lää-
kepoikkeamista olivat selkeästi todennettavissa niihin puuttuminen, (korjaavat) toi-
menpiteet sekä jälkikäsittely tiimissä. 
 

  

4. Hoito ja yksikön toiminta 

Omavalvontasuunnitelma  Omavalvontasuunnitelmasta oli yksikön verkkosivuilla nähtävillä 16.11.2020 päivätty 
versio. Yksiköstä ei ollut löydettävissä omavalvontasuunnitelmaa. 
 
Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää vähintään kerran vuodessa. Lisäksi omaval-
vontasuunnitelma on sijoitettava yksiköön siten, että henkilöstöllä on tieto sen sijainti-
paikasta ja asiakkailla mahdollisuus tutustua siihen.  
 
Yksikön johtajan lisäys valvontakäynnin jälkeen: Omavalvontasuunnitelma on päivi-
tetty ja päivitetty versio tulostettu ja löytyy perehdytyskansiosta. 
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Hoitotyön suunnitelma 
 

Asiakkaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmia tarkasteltiin satunnaisotannalla yhteensä 
kolmen asukkaan osalta. Suunnitelmista ainoastaan yksi oli ajantasainen ja arvioitu. 
Kahden muun suunnitelman kohdalla viimeiset pävitykset olivat tehty 3/21 ja 4/21 ja 
suunnitelman arviointeja ei ollut todennettavissa ollenkaan. Lisäksi tarkastelluista 
suunnitelmista ei ollut havaittavissa RAI-tulosten hyödyntämistä eikä mittareita ollut 
esitetty suunnitelmissa. Kaikissa suunnitelmissa oli kuitenkin kuvattu hyvin asukkaan 
toimintakykyä, voimavaroja/omatoimisuutta, päivittäistä avun tarvetta, terveyskäyttäy-
tymistä, sosiaalisia tarpeita sekä mieltymyksiä. Asiakkaan päihdetausta ja siihen liit-
tyvät tarpeet olivat myös huomioituina ja selkeästi avattu.  
 
Yksikönjohtajan lisäys valvontakäynnin jälkeen: Hoitosuunnitelmat käydään joka 
viikko läpi. Näin varmistetaan, että koko työryhmä on tietoinen sen sisällöstä. Päivit-
täiseen kirjaamiseen työryhmä saa koulutusta ja siihen tullaan panostamaan jatkossa 
enemmän. RAI:n mittaristotulokset lisätään hoitosuunnitelmiin. RAI-koulutuksia tarjo-
taan koko henkilöunnalle ja tiimin RAI- ja kirjaamisvastaavat tukevat ja opastavat työ-
ryhmää päivittäisessä kirjaamisessa ja RAI:n tekemisessä.  
 
Ko. asiakkaiden kohdalla tarkasteltiin päivittäisen hoitotyön kirjaamisen toteutumista 
yhden viikon osalta. Ainoastaan yhden asiakkaan kohdalla kirjaaminen oli säännöllistä 
ja vuorokohtaista. Kahden muun asiakkaan kohdalla kirjaaminen oli toteunut 1-2 ker-
taa vuorokaudessa tai ei ollenkaan. Kaikkien asiakkaiden kohdalla päivittäinen kirjaa-
minen vastasi vain osittain hoitosuunnitelman tavoitteita. Päivittäiseen hoitotyön kir-
jaamiseen on kiinnitettävä huomiota, että se on säännöllistä ja toteutuu päivän jokai-
sessa vuorossa. 
 
*5.4.2022 tarkasteltiin hoitotyön suunnitelmia satunnaisotannalla neljän asukkaan 
osalta. Kaikki suunnitelmat olivat ajantasaiset. Arviointien osalta suunnitelmien välillä 
oli eroavaisuuksia siten, että osa suunnitelmista oli laadittu kokonaisuudessaan uu-
destaan 3/22, jolloin arvioinnit eivät olleet vielä ajankohtaisia. Kahden suunnitelman 
osalta arvioinnit olivat tehty osan hoidon tavoitteiden kohdalla. Sisällöllisesti kaikki 
suunnitelmat osoittivat, että yksikössä on vahvaa kirjaamisosaamista ja taitoa suunni-
telmien laadintaan. Pääasiallisesti suunnitelmat olivat asiakkaan tilaa ja hoidon tar-
peita kuvaavia sekä hoitoa hyvin ohjaavia. Asukkaan yksilölliset tarpeet tavoitteineen 
(hoidon tarvealueet) olivat selkeät sekä keinot olivat konkreettiset ja käytännön hoitoa 
ohjaavia. Asiakkaiden näkemykset olivat kaikissa neljässä suunnitelmassa selkeästi 
kirjattuina. RAI-mittareita oli hyödynnetty kaikissa suunnitelmissa ja ne olivat ajanta-
saiset. 

Asiakkaiden toimintakyvyn tuke-
minen 
 
 

Asukkaiden toimintakyvyn tukeminen on osa jokaisen hoitajan työtä ja yksikössä to-
teutetaan hoitotyötä kuntouttavin työottein. Asukkaiden kaikki voimavarat huomioi-
daan ja pyritään hyödyntämään päivittäisten toimien yhteydessä. Asukkaat osallistu-
vat jonkin verran päivittäisiin askareisiin ja huolehtivat oman huoneensa viihtyvyy-
destä. 
 

Merkityksellinen arki ja elämä 
 
 
 

Malmikodin asukkaat saavat elää oman näköistään elämää ja jokainen huomioidaan 
yksilönä. Asukkaat liikkuvat itsenäisesti rakennuksessa ja käyvät esim. sisäänkäynnin 
edustalla tupakalla. Lisäksi pyrkimyksenä on hoitosuunnitelman mukaisesti, että vas-
tuuhoitaja järjestää/suunnittelee asukkaalleen noin kerran kuukaudessa yhden päivän 
siten, että asumisyksiköstä lähdetään jonnekin muualle (esim. ostoksille, kahvilaan, 
terassille) viettämään päivää asukkaan toiveet ja mieltymykset huomioiden. 
 

Asiakasosallisuuden tukeminen 
 
 

Hoitotyötä toteutetaan osallisuutta tukevalla toimintatavalla. Asiakkaita kannustetaan 
ja aktivoidaan omatoimisuuteen päivittäisissä toiminnoissa (esim. liikkumisessa, pu-
keutumisessa ja ruokailussa) jotta asiakkaan elämänhallinta ja toimintakyky päivittäi-
sissä toiminnoissa säilyisivät. 
 

Ulkoilun toteutuminen 
 
 

Osa asukkaista liikkuu omatoimisesti useamman kerran päivässä yhteisissä tiloissa 
sekä yksikön omalla piha-alueella. Ulkoilua mahdollistetaan myös hoitajan toimesta 
päivittäin niille asukkaille, jotka eivät pääse itsenäisesti liikkumaan. 
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5. Poikkeamat ja palautteet 

Vaara- ja haittatapahtumat  Asiakas: 
Asiakkaaseen kohdistuneita vaaratapahtumia oli yhteensä 11 kpl. Yhteensä erilaisia 
vaara- ja haittatapahtumia oli ilmoitettu 20 kpl. Yleisesti vaaratilanteet liittyivät asiak-
kaan käytökseen päihtyneenä sekä sen seurauksena tapahtuneisiin kaatumisiin ja 
loukkaantumisiin. Sairaalahoitoa vaativia tapahtumia oli ilmoitettu yksi. Kaikki ilmoite-
tut tapahtumat olivat selkeästi kirjattuna käsittelyineen ja jatkotoimenpiteineen. 
 

Henkilöstö: 
Suoraan henkilöstöön kohdistuneita vaara- ja haittatapahtumailmoituksia oli 7 kpl. 
 

Asiakas- ja omaispalautteet Asiakaspalautteita kerätään säännöllisesti kerran vuodessa järjestettävällä kyselyllä 
sekä viikoittain asukaskokouksissa. Omaisilta ei välttämättä saada kovinkaan paljon 
palautetta, koska asiakkaista monellakaan ei ole omaisia tai yhteyttä heihin ei ole. 
 
 

6. Yhteenveto ja erityiset huomiot 

Yleissiisteys ja tilojen hygienia 
 
 
 
 

Malmikodin tilat olivat kuluneet, mutta yleisilme oli siisti. Yhteiset tilat olivat peruska-
lustettuja ja soveltuivat hyvin myös apuvälineillä liikkuville asukkaille. 

Yhteenveto 
 
 
 
 

Malmikodin valvontakäynti sijoittui aamupäivään ja asukkaat viettivät aikaa joko yhtei-

sessä tilassa, etuoven edessä tai huoneissaan. Tavatut asukkaat olivat asianmukai-

sesti pukeutuneita ja heistä sai vaikutelman, että he viihtyivät ja olivat tyytyväisiä 

oloonsa. Asukkailla voi olla liikuntarajoitteita ja/tai päihde- ja mielenterveysongelmia. 

Asuminen Malmikodissa ei edellytä elämäntavan muutosta. Malmikodissa tuetaan 

asukkaita päihteiden käytön hallintaan. 

 

Henkilöstö on vakituista ja sitoutunutta. Valvontakäynnillä kuvastui, että työyhteisössä 

on hyvä ilmapiiri ja työntekijät viihtyvät työssään. Henkilöstölle järjestetään myös työ-

tehtäviä vastaavaa koulutusta ja perehdytykseen on panostettu. Henkilöstömitoituk-

sen osalta Helsingin ostopalvelusopimuksen edellyttämä vaade 0,7 hoitajaa/asu-

kas/vuorokausi täyttyi osittain. Päiväkohtainen mitoitus vaihteli välillä 0,41-0,52. 

 

Lääkehoidon osalta tehtiin valvontakäynnillä muutama huomio N-lääkkeiden turvalli-

sen annostelun suhteen. Näiden osalta on yksikössä tehty nopeasti valvontakäynnin 

jälkeen edellytetyt korjaukset ja lääkehoitoa toteutetaan nyt Turvallisen lääkehoito-op-

paan mukaisesti. 

 

Asiakkaiden hoitosuunnitelmat tulee muokata palvelukuvauksen mukaiseksi ja arvi-

oida vähintään 3 kuukauden välein. RAI-arviointien tuloksia on hyödynnettävä suun-

nitelmien laadinnassa. Lisäksi on suositeltavaa järjestää edelleen yksikössä henkilös-

tölle ohjausta ja koulutusta hoitosuunnitelman laadintaan sekä asiakaslähtöiseen ja 

säännölliseen kirjaamiseen. 

 

*5.4.2022 tarkasteltiin uudemman kerran yksikön toteutunutta henkilöstömitoitusta 

ajalta 7.2.-20.3.2022, jolloin toteutunut henkilöstömitoitus oli 0,67 hoitajaa asiakasta 

kohden. Henkilöstöresurssointi tulee korjata vastaamaan sopimuksen vaatimuksia. 
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Sovitut jatkotoimenpiteet 
 
 
 
 

Ei sovittuja, aikataulutettuja jatkotoimenpiteitä. Ostopalvelut ja laadunhallinta –yksikkö 

jää seuraamaan yksikön henkilöstömitoituksen sekä kirjaamisen kehittymistä. 

 


