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Päivämäärä 
31.3.2022 

Palveluntuottaja, käyntikohde ja osoite  
HDL Kyläkallio, Kirkonkyläntie 13, 00320 Helsinki 

Käynnin tarkoitus 
Ennalta ilmoittamaton käynti 

Yksikön asiakasprofiili Ikääntyneiden suomenkielinen palveluasuminen 
 

Yksikön vastuuhenkilö Johanna Arppe 

Yksikön lähiesimies Veera Turula, 050-3550178 (sh/th) 
veera.turula@hoiva.fi 

Läsnä 
 

Tuottaja: yksikön lähihoitaja 

Tilaaja: SAS Ostopalvelut ja laadunhallinta-yksiköstä kaksi erityissuunnittelijaa 

Paikkamäärä Yhteensä 24 

Läsnä olevat asiakkaat 
(kpl, minkä kuntien asiakkaita) 

A-talo 12, B-talo 12, kaikki helsinkiläisiä 

Huomiot 
 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

Ammattiryhmä Määrä 

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja 2 

Lähihoitaja 12+lääkintävahtimestari+ 2 lh-opsop 

Hoiva-avustaja 1 + 1 hoiva-avustaja opsop 

Kuntoutushenkilöstö ft pitää molemmissa kodeissa ryhmän ker-
ran viikossa 

Tukipalveluhenkilöstö Yhdistetty keittiö-siistijähenkilö molem-
missa (A ja B) oma, arkisin 

Muu, mikä? 
 

Siivooja ma-pe, tarvittaessa pyhäpäivinä. 
Liinavaatteet pesetetään pesulassa Com-
fort Oy, hoitajat pesevät asukaspyykin 
 
Ruoka tulee valmiina Sapusca-ravinto-
lasta. Yökkö tekee aamiaisen. Siistijät te-
kevät arkena välipalat 

Hoitohenkilöstömitoitus  
(kopiot toteumasta) 
 
 

Yksikön henkilöstömitoitusta tarkasteltu kuuden viikon työvuorototeutumien (24.1-
6.3.2022) kautta. Mitoitukseen laskettavan henkilöstön toteutuneiden työtuntien pe-
rusteella laskettuna ao. aikana yksikön henkilöstömitoitus on 0,67. 
 
Helsingin kaupungin palvelukuvauksen mukaisesti henkilöstömitoituksen tulee olla 
0,7, jotta toteutunut 0,5 henkilöstömitoitusvaade/vuorokausi toteutuu. 

Työntekijämäärä ammattiryhmit-
täin 
(ryhmäkoti- tai osastokohtaisesti 
aamu-, ilta- ja yö) 

Ammattiryhmä / Määrä vuorossa Aamu Väli 
 

Ilta  
 

Yö 
 Hoitohenkilöstö (Sote-koulutus) 2/A 

3/B 
 2A 

2/B 
2 

Kuntoutushenkilöstö ostona -    

Tukipalveluhenkilöstö      

Muu henkilöstö (esim.sosionomi, gero-
nomi)  

    
 

Sijaiset  
(mitä kautta hankitaan, ovatko vaki-
tuisia, kuinka paljon tarvitaan) 
 
 

Puutoksia on ollut sairastelujen vuoksi. Yksi lähihoitajan paikka auki, kaikkia kesä-
työntekijöitä ei ole saatu vielä rekrytoitua. 
Hoiva &hoitajat, ONVire- HDL oma pooli 
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Henkilöstötilanne 
(rekrytointi, avoimet tehtävät, pysy-
vyys, vaihtuvuus) 
 

Yksi lähihoitajan tehtävä avoimena. Ei juuri vaihtuvuutta.  

2. Henkilöstön osaaminen  

Perehdyttäminen  
(perehdytyssuunnitelma, käytän-
nöt)  

Käytössä ajantasainen asukaslista keikkalaisille. Osaamisen mukaan perehdyte-
tään. Uudelle vakituiselle työntekijälle tai pidempiaikaiselle sijaiselle nimetty pereh-
dyttäjä, kaksi viikkoa ylimääräisenä perehdytettävänä. Käytössä perehdytyslista. Pe-
rehtyminen varmistetaan jälkikäteen. Uusi konsernin yhteinen perehdytysmalli otettu 
käyttöön 03/2022 

Koulutus  
(koulutussuunnitelma, täydennys- 
ja lisäkoulutus) 

Paljon tarjolla erilaisia koulutuksia. Esimerkiksi saattohoito-ja apuvälinekoulutusta 
sekä opiskelijanohjausta. Sairaanhoitajille laajempi saattohoitokoulutus. Intrasta voi 
valita koulutuksia ja niihin kannustetaan. Ea-ja alkusammutuskoulutuksia järjeste-
tään säännöllisesti. Yksikössä on käytössä sähköinen järjestelmä, joka muistuttaa 
lähestyttävistä koulutuksista.  

Kokouskäytännöt 
 
 

Tiimipalaverit kerran viikossa, tehdään muistio. Muistio tulee kaikille sähköpostiin ja 
luettavissa Teams-kansiosta. Käsitellään ajankohtaisia asioita.  

RAI-osaaminen Teamsin kautta HDL:n omaa RAI-koulusta. 
Omahoitajat tekevät arvioinnit. RAI:hin panostetaan tällä hetkellä paljon.  

3. Hoito ja yksikön toiminta 

Omavalvontasuunnitelma (pvm, 
sijainti, henkilöstön osallisuus?) 
 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävänä ilmoitustaululla. Hoitajalle OVS ei ole tuttu. 
 
Omavalvontasuunnitelman laatimiseen on hyvä osallistaa myös henkilöstöä. Suunni-
telmaa tulee käydä läpi henkilöstön kanssa. 

Hoitotyön suunnitelma 
(asiakaslähtöisyys, tavoitteet, kei-
not, arviointi) 
 
 
 

Tarkasteltu satunnaisotannalla neljän asukkaan hoitosuunnitelmia, sekä päivittäiskir-
jauksia viikon ajalta. Hoitosuunnitelmat ovat kattavia ja monipuolisia, niiden perus-
teella vieraammankin hoitajan olisi mahdollista hoitaa asukasta. Hoitosuunnitelmissa 
oli huomioitu myös asukkaan elämänhistoria. Omia toiveita ja näkemyksiä hoidosta 
olisi voinut myös tuoda esiin. Hoitosuunnitelmista löytyi kiitettävästi myös arviointi-
osuudet. Valitettavasti hoitosuunnitelmista vain yksi oli päivitetty ajallaan. Hoitosuun-
nitelmien tulee pohjautua RAI-arviointeihin. 
Päivittäiskirjaukset olivat säännöllisiä. Kirjauksista välittyi ainakin osittain asukkaan 
mielipiteet. Ajoittain kirjaukset olivat hoitajien tekemien tehtävien listausta. Myös ak-
tiivista arkea oli kuvattu, ja kirjaaminen oli peilattavissa hoitosuunnitelmien tavoittei-
siin.  
 

Toimintakyvyn arviointi 
(menetelmät, mittarit) 
 

RAI, päivittäinen arviointi, paino kerran kuussa, MMSE.  

Asiakkaiden toimintakyvyn tuke-
minen 
 
 

Hoitajat tuntevat asukkaat ja heidän voimavaransa. Hoitajat huomioivat asukkaan vi-
reystilan, jonka mukaan heidän annetaan tehdä mahdollisimman paljon itse.  Ylläpi-
detään toimintakykyä, mm. kannustamalla suoriutumaan itsenäisesti voimavarojen 
mukaan. Yksikössä on yksi täysin vuodeasukas.  Periaatteena on auttaa kaikki 
asukkaat voinnin mukaan jalkeille. 

Rajoittamistoimenpiteet 
 
 

Yksikössä on käytössä erilaisia liikkumista estäviä välineitä, kuten haaravyö ja sän-
gyn laidat. Tilannetta seurataan ja arvioidaan ennen rajoitteen käyttöönottoa.  
Omaisten kanssa keskustellaan ja rajoitteiden käyttöön on lääkärin lupa. Asukkaan 
tietoihin ja hoitosuunnitelmaan merkitään tieto rajoittamisesta.  

Merkityksellinen arki ja elämä 
 

Asukkaat saavat elää omannäköistä elämää. Eri asiat ovat merkityksellisiä eri ihmi-
sille, ja asukkailta on kyselty heille tärkeistä asioista. Osa asukkaista haluaa ulkoilla, 
ja tämä mahdollistetaan heille. joka mahdollistetaan. Yksi hoitajista on kampaaja 
joka laittaa hiuksia toiveiden mukaan asukkaille. Hoitosuunnitelmissa on nähtävissä 
asukkaiden yksilöllisyyden huomioiminen. 
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Asiakasosallisuuden tukeminen 
 
 

Osallisuutta tuetaan mm. asukkaat saavat toivoa lempiruokia. Asukkaille on alkanut 
kokeiluna taideterapia viikolla jonka pitää Taideterapia Peppi&Minni. Ajoittain Seu-
rana-palvelusta tulee esiintyjiä. Vapaaehtoistyöntekijät olleet tauolla koronan vuoksi, 
suunnitteilla on käynnistää toiminta uudelleen.  

Ulkoilun toteutuminen 
 
 

Ulkoillaan sään salliessa, mahdollisimman usein.  

4. Poikkeamat ja palautteet 

Vaara- ja haittatapahtumat  Asiakas: 
Ajalla 7-12/2021 tehty 19 asukkaaseen liittyvää Haipro-ilmoitusta. Nämä ovat kaikki 
olleet kaatumisia tai lattialle liukumisia. Käsitellään tiimipalaverissa.  

Henkilöstö: 
- 

Asiakas- ja omaispalautteet Asukkaat antavat vaihtelevaa palautetta. Omaisilta on tullut hyvää palautetta.  

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 
ja 49 §:n mukainen työntekijöi-
den ilmoitusvelvollisuus 

Ei ole yhteisesti puhuttu.  
Ilmoituskäytänteet on hyvä käydä säännöllisesti läpi esihenkilön toimesta. 

5. Yhteenveto ja erityiset huomiot 

Yleissiisteys ja tilojen hygienia 
 
 

Kodikkaat, siistit tilat. Asukkaita istuu yhteisissä tiloissa, sekä liikkuu käytävillä. Yksi-
kössä on mukava tunnelma.  

Yhteenveto 
 
 
 
 

Käynti ajoittui aamupäivään. Asukkaita oleskeli yhteisissä tiloissa. Tunnelma oli rau-
hallinen ja kodikas. Asukkaat olivat siististi puettuja ja tyytyväisen oloisia. 
Asukkaiden yksilöllisyys on huomioitu hyvin, tämä näkyy niin arjessa kuin hoitosuun-
nitelmien laatimisessakin. Asukkaiden päivärytmiä kunnioitetaan. 
Lääkepoikkeamailmoituksia on tehty kiitettävästi, ja on hienoa, että toimintaa on py-
ritty kehittämään ilmoitusten perusteella.  
Lääkevastaava on hyvä dokumentoida esimerkiksi työvuorolistaan. Lääkejätteen hä-
vityskäytänteet on syytä kerrata ja lääkekaapit tarkistaa.  
Hoitosuunnitelmat tulee päivittää ajan tasalle ja arvioida kolmen kuukauden välein ja 
aina asukkaan voinnin muuttuessa. Hoitosuunnitelmissa olisi hyvä tuoda näkyväksi 
asukkaiden kannustaminen päivittäisissä toimissa. RAI-arviointien hyödyntäminen 
hoitosuunnitelmien laatimisessa on selkeä kehittämishaaste. 
 

Sovitut jatkotoimenpiteet 
 
 

SAS-palvelu tulee seuraamaan hoitosuunnitelmien ajantasaisuutta.  

 


