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Palvelun tuottaja 
 

Nimi 
Diakonissalaitoksen Hoiva oy 

Yhteystiedot 
Alppikatu 2 00530 Helsinki 

Toimintayksikkö Nimi 
Scilla 

Yhteystiedot 
Alppikatu 2, 00530 Helsinki 

Sähköpostiosoite 
 

Auditoinnin ajankohta  31.5.2022 

Auditointiin osallistuneet Läsnä:  
 
Yksikön edustajat:  
Pia Rairo 

 Ostopalvelut ja laadunhallinta -yksikön edustajat:  
erityissuunnittelijat Hannele Haapaniemi & Tiina Luukkanen 

Ostopalvelut ja laadunhallinta -
yksikön edellinen käynti (pvm.) 
 
Tilaaja täyttää 

12.5.2021 

Asiakasryhmä 
Muistisairaat suomenkieliset vanhukset   

Määrä 
22, joista Hkin ostop. 
9, palv.seteli 12 

Ruotsinkieliset vanhukset 
      

Erittäin haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden palveluasuminen 
      

Päihdeongelmaisten vanhusten palveluasuminen 
      

Asiakasmäärä 
Yksikön luvan mukainen kokonaispaikkamäärä 

26 

Yksikön paikalla olevien asiakkaiden kokonaismäärä  
22 

Ryhmäkotijako ja paikalla olevien asiakkaiden jakautuminen 
ryhmäkoteihin 1 

Toimintayksikön 
vastuuhenkilö 

Nimi 
Johanna Arppe 

Koulutus 
Sairaanhoitaja 

Yhteystiedot 
050-4018719,  johanna.arppe@hoiva.fi 

Yksikön  
esihenkilö 

Nimi 
Pia Rairo  

Koulutus 
Erikoissairaanhoitaja, muistihoitaja 

Yhteystiedot 
pia.rairo@hoiva.fi, 050-4043133 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

 
 

 Määrä 

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja 4 

Lähihoitaja 15 

Hoiva-avustaja 0 

mailto:pia.rairo@hoiva.fi
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Kuntoutushenkilöstö       

Tukipalveluhenkilöstö 1,5 

Muu, mikä? 
fysioterapeutti 

0,2 

Henkilöstömitoitus  
 
Tilaaja täyttää käynnin jälkeen 

Tuottaja toimittaa ennen auditointikäyntiä kopiot edellisen kuuden viikon toteutuneista 
työvuorolistoista. Listat käydään läpi auditoinnin yhteydessä.  
 
Yksikön henkilöstömitoitus (toteutuneiden työtuntien mukaan) ajanjaksolla 11.4-
23.5.2022 oli 0,7 asiakasmäärän ollessa 22. Mitoitukseen ei laskettu laitosapulaisia. 
Yksikön johtajan työpanoksesta mukaan hyväksyttiin 50 %. 
  

Sijaiset  
(sijaisten tarve, mistä hankitaan 
ja vakituisuus) 

Sijaisia hankitaan sekä oman sijaispoolin että sopimuskumppani Onviren kautta. 
Sijaisten tarve vaihtelee ja pyritään suunnitellusti sopimaan tutuista sijaisista. Oma 
osa-aikainen henkilökunta tekee myös lisätöinä puutosvuoroja. 
 

Henkilöstötilanne 
(avointen tehtävien määrä, rekry-
tointi ja henkilöstön vaihtuvuus) 

Tällä hetkellä kaksi lähihoitajan sekä yksi hoiva-avustajan vakanssia ovat avoinna. 
Pitkään talossa töissä ollutta henkilökuntaa on keväällä jäänyt eläkkeelle sekä yksi on  
edennyt urallaan talon sisällä uusiin tehtäviin. Kolme on siirtynyt muualle. 
 

2. Muut tarkastukset, omavalvonta, ohjeistukset ja niiden soveltaminen käytäntöön 

Kunnan edellinen tarkastus- tai 
valvontakäynti 

Milloin? 
12.5.2021 

Kunnan terveys- tai  
ympäristötarkastajan käynti       

Palotarkastus 
28.9.2021 

Pelastussuunnitelma 
ja poistumisturvallisuusselvitys 

Päivätty 
1.9.2021 

Paloturvallisuuskoulutus Milloin viimeksi? 
6.4.2022 

Poistumisharjoitus Milloin viimeksi? 
6.2016 

Ea-koulutus Milloin viimeksi? 
26.10.2021 

Rekisteriselosteet ja asiakasasia-
kirjojen säilytys on lain edellyttä-
mällä tasolla. Yksikössä on laa-
dittu rekisteriselosteet ja asia-
kasasiakirjojen säilytys vastaa 
puitesopimuksen ehtoja. Henkilö-
tietolain tarkoittaman asiakasre-
kisterin pitäjänä toimii Helsingin 
kaupunki. 

Yksikön tietosuojavastaava 
Pia Rairo 

Omavalvontasuunnitelma on laa-
dittu. 

Päivätty 
1.11.2021 

Omavalvontasuunnitelma on jul-
kisesti nähtävillä. 

Missä? 
Toimistossa 

Omavalvonnan vastuuhenkilö  
on nimetty. 

Nimi 
Pia Rairo 

Henkilökunta osallistuu omaval-
vontasuunnitelman laatimiseen ja 
päivitykseen. 

Miten toteutuu käytännössä? 
Käytäntöjä mietitään ja kehitetään yhdessä. Henkilökuntaa vastuutetaan ja osalliste-
taan kehittämistyöhön. Koko tiimi on parin vuoden ajan työstänyt yhdessä Laatukritee-
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reitä kansallisen Laatuportti menetelmän kautta, jossa Johtamista, Voimavarojen hal-
lintaa ja Prosessien hallintaa suunnitellaan, toteutetaan, tarkistetaan ja toimintaa arvio-
daan asteikolla; 0-6; ei käytössä, käyttöönotettu, kattavasti käytössä ja kehittäminen 
on vakiintunut. 
 
Laadun kriteeriden toteutumista seurataan sisäisillä sekä ulkoisilla auditoinneilla. 
Henkilökunta asettaa yhdessä myös omat tavoitteensa ja työnsä kehittämiskohteet 
aina vuodeksi kerrallaan. Yhteiset tavoitteet on kirjattuina yksikön käytävän ilmoitus-
taululla. Tavoitteita arvioidaan tiimeissä säännöllisesti. 

Asiakkaan rajoittamistoimenpi-
teitä koskevat kirjalliset ohjeet. 

Miten toteutuu käytännössä? 
Hoivalla on Diakonissalaitoksen oma ohje rajoitteita varten sekä Helsingin kaupungilla 
on uusi vuonna 2021 päivätty ohje. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen näkökan-
nan mukaan vanhuksen omaa turvallisuutta vakavasti uhkaavan vaaran torjumiseksi 
liikkumista voidaan rajoittaa potilaan tahdosta riippumatta, mutta vain siinä määrin kuin 
kulloinkin on välttämätöntä. Vapautta ei saa rajoittaa, ennen kuin muut menetelmät on 
arvioitu ja todettu riittämättömiksi. Päätöksen on aina perustuttava potilaan tilan tark-
kaan ja yksilölliseen arviointiin. Päätöksen tekee ja siitä vastaa potilasta hoitava lää-
käri, ja tämän on punnittava tasapuolisesti rajoituksen haitat ja hyödyt. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 
ja 49 §:n mukainen työntekijöiden 
ilmoitusvelvollisuus 

Onko ilmoitusvelvollisuus käyty läpi henkilöstön kanssa? Miten ilmoitukset käsitellään? 
 
Yksikössä tarkastellaan ja arvioidaan säännöllisesti päivttäin asiakkaan tilaa ja tar-
peita. Turhat lääkkeet lopetetaan herkästi ja harkitaan vahvasti rajoituksia ennen toi-
meenpanoa. 
Rajoitustoimenpiteet kirjataan asiakkaan tietoihin, lääkäri kirjaa määräyksen, jota tar-
kastellaan riittävän usein. 
Henkilökuntaa on informoitu miten kaltoinkohtelun epäiltäessä toimitaan. Haipro ilmoi-
tus käytössä. 

Lääkehoitosuunnitelma on laa-
dittu ja lääkärin allekirjoittama. 

Päivätty 
Kyllä, 26.10.2021 

Lääkevirheiden/poikkeamien 
määrä viimeisen 6 kk aikana 

Miten poikkeamat käsitellään? 
Lääkepoikkeamia on ollut 14 kpl, jotka kirjataan asukkaan huomioihin sekä Haipro il-
moitukseen. Asukasta seurataan, virheen toistoa pyritään välttämään käytäntöjä tar-
kentaen. Asia viedään lääkärin tietoon. Hän käsittelee ja kirjaa asian ja jatkotoimenpi-
teet mietitään yhdessä moniammatillisessa tiimissä. 

 
3. Asiakaslähtöinen hoitotyön suunnittelu ja asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet 
Asiakkaalle on nimetty oma- tai 
vastuuhoitaja muuttopäivästä al-
kaen. 

Onko nimetty? Miten asiakasta ja omaista tiedotetaan oma-/vastuuhoitajasta? 
Kyllä, omaisia tiedotetaan vastuuhoitajasta ja sovitaan yhteinen neuvottelu, missä kes-
kustellaan yksikön tapa toimia sekä kartoitetaan  asukkaan ja omaisen toiveet tule-
valle. 
 

Asiakkaalle on laadittu ajantasai-
nen hoitotyön suunnitelma. 

Miten toteutuu käytännössä? Miten yksikön lähiesihenkilö tai kirjaamisvastaava seu-
raavat suunnitelmien tekemistä ja ajantasaisuutta?  
Omahoitaja tekee asukkaan ja  omaisen kanssa viivyttelemättä tulon jälkeen hoito-
suunnitelman. 
Hoidon toteutumista ja arjessa pärjäämistä arvioidaan säännöllisesti. Päivittäisessä kir-
jauksesta arvoidaan suunnitelman toteutumista. Kirjaamisvastaava sekä esimies seu-
raavat kirjauksien ajantasaisuutta myös peilaten Rai mittareiden arvoihin. 
 

Asiakas ja hänen omaisensa/lä-
heisensä osallistuvat hoitotyön 
suunnitelman laadintaan ja arvi-
ointiin. 

Tarjotaanko mahdollisuutta osallistua, osallistuvatko ja millä tavoin? 
Kyllä. Uusien asukkaiden omaisten kanssa omahoitaja keskustelee asukkaan toiveet 
ja tarpeet sekä samalla kartoittaa asukkaan elettyä elämää ja tapoja. 
Asukkaiden kanssa keskustellen arjessa, kartoitetaan heidän mieltymyksiään viikottain 
ja pyritään täten löytämään jokaiselle mielekästä tekemista arkeen. 
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Asiakkaalle ja hänen läheiselleen 
järjestetään hoitoneuvottelu kuu-
kauden kuluessa hoidon alkami-
sesta sekä aina tarvittaessa. 

Tarjotaanko mahdollisuutta osallistua, osallistuvatko ja millä tavoin? 
Kyllä, joko puhelimitse tai tapaamisella. 
Myös lääkäri ottaa tarvittaessa yhteyttä omaisten niin toivoessa tai tilan sitä vaatiessa. 
 

Suunnitelman perustaksi kerä-
tään tietoa asiakkaan elämästä ja 
voimavaroista. Tiedon avulla 
suunnitellaan ja toteutetaan ihmi-
sen yksilöllistä elämää hoivako-
dissa. Tiedot kirjataan ja säilyte-
tään asiakkaan asiakirjoissa. 

Millä tavalla asiakkaaseen tutustutaan? Kysytäänkö asiakkaan toiveita? Minne tieto 
kirjataan? 
Asiakkaan historia ja eletty elämä pyritään saamaan  keskustelun kautta tietoon. Elä-
mänlanka lomake annetaan omaiselle täytettäväksi. Myös keskustellen omaisen/ asi-
akkaan kanssa. Asiakkaan historia ja toive pyritään huomioimaan ja  tuomaan hoito-
suunnitelmaan ja toteuttamaan sitä arjessa. 
  

RAI-arviointi tehdään asiakkaalle 
2 viikon kuluessa hoidon aloitta-
misesta ja sen jälkeen vähintään 
puolen vuoden välein tai asiak-
kaan voinnin oleellisesti muuttu-
essa. 

Toteutuuko? Osallistuuko asiakas? Miten osallistuu? Tarjotaanko omaiselle mahdolli-
suutta osallistua? 
Asiakasta pyritään aina osallistamaan Rai-arvioon. Hän pystyy osallistumaan kerto-
malla toiveita tai kokemuksia esim. ruokaan, harrasteeseen, kipuun tms liittyen. Omai-
selta kysytään tyytyväisyydestä ja toiveista esim kuntoukseen liittyen. 

Hoitotyön suunnitelmaan kirja-
taan yksilölliset ja konkreettiset 
tavoitteet ja toimenpiteet tavoit-
teiden saavuttamiseksi. 

Käydäänkö asiakkaiden hoitotyön tavoitteita yhteisesti läpi? Onko hoitotyön suunnitel-
mat asiakkaan tarpeista lähteviä, yksilöllisiä ja elämänlaatua lisääviä? 
Pyritään kartoittamaan asukkaalta sekä myös omaiselta niitä asioita, jotka ovat kiin-
nostaneet asukasta. Asukkaan mielipidettä kuunnellaan, tarjotaan esim osallistumista 
eri harrasteisiin. Työryhmässä toimitaan yhteisesti sovittujen yksilöllisten hoitolinjaus-
ten mukaan. 

Asiakkaan yksilölliset toiveet, -ta-
vat ja -mieltymykset huomioidaan 
sekä kirjataan suunnitelmaan. 

Kertokaa esimerkkejä kirjatuista toiveista, tavoista tai mieltymyksistä?  
Onko kiinnostunut urheilusta, laulamisesta, ulkoilusta, seurasta, omissa oloissaan 
olosta, tv katselusta, vanhoista elokuvista, kissoista ja koirista, pitkään aamulla nukku-
misesta, tietyistä ruuista, bingon peluusta, kirjallisuudesta, klassisesta tai tanssimusii-
kista. Asukkaan toive ja tapa toimia kirjataan hoitosuunnitelmaan. 

Yksikön RAI –tulokset: 
RAI-HC = Kotihoidon RAI 

Tuottaja täyttää alle yksikkökohtaiset RAI –tulokset 
 

RAI-HC-laatuindikaattori Toteuma 1/2021 Toteuma 2/2021 

Osallisuus: Asiakas ei ole osallistunut arviointiin          
Ravitsemus: BMI alle 24 ja laihtuu             
Kuntoutus: Ei kuntoutusta, vaikka kuntoutumisen mahdol-
lisuus %  

            

Liikkumista rajoitettu %             
Lääkitys: Rauhoittava, unilääke tai antipsykootti % (ei me-
latoniini) 

            

Riittämätön kivun hallinta %             
 

Yksikön RAI-tulokset: 
RAI LTC= Laitoshoidon RAI 

Tuottaja täyttää alle yksikkökohtaiset RAI –tulokset 
 

RAI-LTC-laatuindikaattori Toteuma 1/2021 Toteuma 2/2021 

Osallisuus: Asiakas ei osallistunut RAI-arviointiin   4 4 
Ravitsemus: BMI alle 24 ja laihtuu 20 42 
Kuntoutus: Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoittei-
silla %  

35 21 

Liikkumisrajoitteiden käyttö päivittäin % 29 29 
Lääkitys: Rauhoittava, unilääke tai antipsykootti % (ei me-
latoniini) 

0 0 

Kipu ilman kipulääkitystä % 4 0 
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4. Asiakkaan osallistumisen ja osallisuuden tukeminen 

Yksikköön on laadittu asiakkai-
den toiveet ja tarpeet huomioiva  
virkistystoiminnan päivä-, viikko- 
ja vuosisuunnitelma. 

Onko suunnitelma tehty? Kuka tekee ja missä pidetään esillä? 
Harrastevastaava suunnittelee ja toteuttaa yksikön harrasteen viikkosuunnitelman. 
Hän myös aukikirjaa edellisen viikon harrasteen toteuman kirjallisesti. Kummatkin ovat 
nähtävillä yksikön pääoven vieressä ilmoitustaululla. Asukkaan ääni huomioidaan 
suunnitelmaa tehtäessä. Viestintä on avointa ja myös omaisia osallistavaa esim. ulkoi-
luun ja lauluhetkiin.  

Asiakkailta kysytään toiveita  
ryhmäkodin arkeen ja toimintaan 
liittyen. Toiveet huomioidaan ryh-
mäkodin arjen ja toiminnan  
suunnittelussa sekä toteutuk-
sessa. 

Milloin asiakkaiden toiveita kysytään? Kuvaile miten? 
Asukkailta kerätään toiveita ja mietitään heidän kanssaan yhdessä eri kiinnostuksen 
aiheita.Kun suunnitellaan eri harraste ja toimintatuokioita tiedetään asukkaiden mielty-
myksistä. Myös kysytään ja yhdessä suunnitellaan esim. juhlapyhiä koristeluilla ja lei-
vonnaisilla. 
Myös kartoitusta tehdään aina päivittäin. Kiinnostus riippuu toisinaan asukkaan tilasta 
sekä mielialasta. Omaa henkilökohtaista toivetta kartoitetaan mm. koskien ruokaa, juo-
maa, lepoa, vaatteita, seuraa, ulkoilua, kipua, vointia. 

Ryhmäkodissa järjestetään asu-
kaskokouksia. Asukaskokouk-
sista tehdään muistiot. 

Millaisia kokouksia pidetään? Millaisia asioita käsitellään? Kirjoitetaanko muistiot?  
Asiakkaan ääni tulee esille yleensä kahdenkeskisissä toimissa ja keskusteluissa. Jo 
pitkälle muistisairaiden yhteiskokoukset eivät ole antaneet asiakkaan ääntä esille. Har-
rastevastaava kartoittaa viikottain pienryhmissä asiakkaiden toiveita. Täten pyrimme 
huomioimaan arjessa asukkaan toivomat kiinnostuksen kohteet. 

Asiakkaille järjestetään toiminnal-
lisia ryhmiä ja/tai keskusteluryh-
miä sekä viriketoimintaa, joilla 
pyritään ylläpitämään ja paranta-
maan asiakkaiden älyllistä, 
psyykkistä sekä sosiaalista toi-
mintakykyä. 

Minkälaista toimintaa järjestetään? Kuvaile. 
Scillassa harrastetaan; Hilda muistelutuokioita; musiikkia, visailua, voimistelua, van-
hoja kuvia. Yhteislaulua ja tanssia. klassista musiikkia, baletti esityksiä, ryhmäteatterin 
vierailuja. 
Ryhmäjumppaa, henkilökohtaista fysioterapiaa ja ulkoilua esim. puutarhassa ja ympä-
ristössä. 
Bingoa, leivontaa, palapelejä, askartelua, juhlapyhiä varten koristelua, kahviseuruste-
lua. 
Keskinäistä seuranpitoa, kirjallisuuskerhoja, käsitöitä. 
Saunapäivän viettoa ja kukkien hoitoa puutarhassa sekä yksikön suurella parvekkeella 
seurustelua. 
 
 

Asiakkaita kannustetaan ja avus-
tetaan osallistumaan ryhmätoi-
mintoihin sekä viriketoimintaan. 

Miten toteutuu? Kuvaile. 
Päivittäin tarjotaan viikko suunnitelman mukaisia harrasteita. Myös ulkoilua ja puutar-
han hoitoa on päivittäin sitä toivoville. 
Yleensä yksi ryhmä koostuu max 6-8 henkilöstä kerrallaan. 
 

Asiakkaiden sosiaalisia suhteita 
tuetaan. 
 

Miten toteutuu? Kuvaile. 
Asiakkaita ohjataan yhteisiin ruokapöytiin ja harrastus tuokioihin. 
Omaisiin pidetään aktiivisesti yhteyttä ja kannustetaan vierailuille. 

Yksikössä järjestetään säännölli-
sesti asiakastilaisuuksia ja 
omaisteniltoja. 

Millaisia tilaisuuksia ja kuinka usein? 
Yksikössä pidetään kaksi kertaa vuodessa omaisten ja asukkaiden yhteisjuhlat, kevät 
ja joulujuhlat 
Viime vuonna on yhteisesti juhlittu mm. kaksi kertaa 100-vuotisjuhlia kutsuvieraiden 
kanssa. 

Asiakkaan läheisillä on mahdolli-
suus osallistua toimintaan yksi-
kössä jaksamisen ja halujen mu-
kaan. 

Saavatko omaiset ja läheiset osallistua toimintaan? Millä tavoin? 
Kyllä. Yleensä omaisia kannustetaan ulkoilemaan ja vierailemaan läheisensä kanssa. 
Myös lauluhetket ovat olleet mukavaa yhteiseloa. 
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Yksikkö kerää asiakaspalautetta 
sekä toteuttaa oman asiakas-
/omaistyytyväisyyskyselyn vähin-
tään joka toinen vuosi (Kaupun-
gin tekemien yksikköön kohdistu-
vien kyselyiden ja tutkimusten li-
säksi). 

Miten toteutuu? 
Korona-aikana hyvin koska tapaamiset olleet ennalta sovittuja ja tiedetty keitä on tu-
lossa vierailulle. Viimeksi arvio, kuten aiemmatkin, on ollut hyvä 8,5. 
 

Kyselyiden tulokset käsitellään  
asiakkaiden ja omaisten kanssa. 

Miten tulokset käsitellään ja miten tietoa hyödynnetään? 
Tulos asukas-ja omaistyytyväisyydestä on nähtävillä Hoivan omilla verkkosivuila.Tie-
toa hyödynnetään toimintaa kehittäessä ja arjessa päivittäin omilla toimilla. 
 

 
 
5. Kierto hoivakodissa: asiakkaiden ja hoitajien ajatuksia ja palautetta (tilaaja täyttää) 

 
Auditointi tehtiin hoivakoti Scillaan asiakkaiden lounasajan jälkeen. Hoivakodin kierron aikana asiakkaat olivat nauttineet 
päiväkahvit yhteisessä päiväsalissa tai huoneissaan. Osa asiakkaista oli katsomassa tv:tä yhteisessä oleskelutilassa. 
Tunnelma hoivakodissa oli rauhallinen ja kotoisa. Hoitajien ja asiakkaiden välinen kanssakäyminen oli välitöntä ja toista 
kunnioittavaa. Asiakkaiden kanssa keskustellessa nousi esille, että asiakkaat kokevat hoivakodin kodikseen ja ovat viih-
tyneet hyvin. Hoivakodin ruoka kerrottiin maistuvaksi ja hoidon olevan ”aina hyvää, ei mitään ongelmia”. Asiakkaan ker-
toman mukaan hoivakodissa on riittävästi mielekästä tekemistä, ja mahdollistetaan myös rauhassa oleminen niin hyväksi 
koettaessa. Asukashuoneet olivat valoisat sekä asukkaansa omilla tavaroilla kodikkaaksi ja omannäköiseksi sisustettuja. 
Myös hoitajat kertoivat monipuolisesti työstään ja siitä miten työtä tehdään asiakkaan hyväksi. 

 

 
Käynnin jälkeen 
 
 
6. Yksikön kommentit ja palaute kohdennetusta auditoinnista (tuottaja täyttää) 
Asiallisesti ja kehittävästi keskusteltiin ja annettiin palautetta. Avoin yhteinen suunta ja ajattelumalli, jossa asiakas oli kes-
kiössä. Henkilökunta oli tyytyväinen ja koki suoran palautteen rohkeana ja olivat tyytyväisiä huomioihin, joita auditoijat 
eritoten mainitsivat, kuten kinestetiikan ja harrastetoimintaan sitoutumisen, kirjaamisen ja hoitosuunnitelmien laajuuden ja 
asukaslähtöisyyden. Kaikki olivat tyytyväisiä laadun näkyvyyteen ja ammatitaitoisen henkilökunnan huomioimiseen. Asuk-
kaiden ääntä kuultiin arjessa ja myös haastatellen auditoinnin aikana. 

 
 
7. Tilaajan yhteenveto auditoinnin jälkeen 
Myönteistä 
 

Hoivakoti Scilla sijaitsee kauniissa Töölönlahden maisemissa, 1800-luvun lopulla ra-
kennetussa Diakonissalaitoksen historiallisisessa kortelissa. Asiakkailla on tilavat ja 
valoisat huoneet omilla wc-tiloilla. Asiakas voi sisustaa huoneensa kodinomaiseksi 
omilla huonekaluillaan. Scillassa on asiakkaiden käytössä avaralla lasitettu parveke ja 
rakennuksen pihalla asiakkaiden käytössä on kesäpiha. Rakennuksessa on sauna-
osasto, jota voidaan käyttää hoitajan avustamana. 
 
Hoivakoti Scillassa on sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö, joka tekee työtään asia-
kaslähtöisesti kuntouttavan työotteen mukaisesti. Hoitotyössä huomioidaan asiakkaan 
voimavarat ja heidän toimintakykyä tuetaan ja ylläpidetään päivittäisen hoitotyön lo-
massa. Henkilöstö on käynyt kinestetiikka koulutuksia, ja toimintamallin on koettu hyö-
dyntävän henkilöstön omaa työssä jaksamista sekä asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitä-
mistä. Hoivakodin henkilöstössä on ollut vain vähän vaihtuvuutta, joka tukee toimivaa 
ja kehittämismyönteistä työilmapiiriä. Hoivakodin laatutyö oli nähtävissä. Myönteistä 
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on, että henkilökunta asettaa omat tavoitteet ja työn kehittämiskohteet ja ne ovat esillä 
kirjattuina yksikön ilmoitustaululla.  
 
Asiakkaille järjestetään päivittäin pienryhmätoimintaa heidän toiveiden mukaisesti. 
Harrastetoiminta vastaava suunnittelee ja toteuttaa yhdessä hoitajien kanssa asiakkai-
den toiveiden mukaista toimintaa hoivakodin tiloissa. Toimintatuokioista on hoivakodin 
sisääntulon yhteydessä viikkosuunnitelma, sekä koonti edellisen viikon tapahtumista. 
Tämä mahdollistaa sen, että myös omaiset saavat tiedon hoivakodin toiminnasta. 
Omaisyhteistyötä tehdään hoivakodissa aktiivisesti. 
 
Auditoinnin yhteydessa tarkasteltiin kolmen helsinkiläisen sattumanvaraisesti valitun 
asiakkaan hoitosuunnitelmia. Suunnitelmista kaksi on hyvin kattavasti koottuja. Suun-
nitelmat kuvaavat laajasti asiakkaan nykytilaa, vointia, hoitoisuutta ja elämänhistoriaa. 
Ilahduttavaa hoitosuunnitelmissa on asiakkaan elämänkerran näkyminen sekä heidän 
toiveiden ja mieltymysten esille tuonti. Hoitosuunnitelmien pohjalta asiakas voidaan 
nähdä persoonana, hänen elämän historia on tuotu esille taidokkaasti. Asiakaskirjauk-
set ovat asiakaslähtöisesti koostettuja, ja niissä kuvaillaan hyvin asiakkaan vointia, 
mielialaa ja voimavaroja. Kirjaukset olivat asiakasta kunnioittavasti kirjoitettuja. Harras-
tevastaavan pitämät viriketuokiot sekä omahoitajien pitämät hetket on kirjattu asiakas-
tietoihin asiakaslähtöisesti asiakkaan kokemusta kuvaillen. Päivittäisessä kirjaami-
sessa näkyy kuntouttavan hoitotyön periaate hoitotyössä. Toimintayksikön kirjaamisen 
kehittämiskohteeksi on yksikkö myös itse nostanut asiakkaiden oman näkemyksen 
esille tuonnin. Kirjauksissa ei aina tullut esille asiakkaan kokemus yhteisestä toimin-
nasta tai hoidosta. Kirjaamisen kehittäminen tähän suuntaan luo asiakaslähtöisemmän 
otteen kirjauksiin. 

Kehitettävää 
 

Hoivakodissa on hyvä kerrata rajoitustoimenpiteitä ohjaava ohje henkilöstön kanssa, ja 
tarkentaa rajoitteiden kirjaamista myös hoitosuunnitelmaan. 
 
Asukaskokouksia / yhteisökokouksia ei yksikössä ole järjestetty. Asiakkaiden kanssa 
kuitenkin keskustellaan paljon ja heidän toiveet ja palautteet saadaan suoraan hoitotyön 
ja yhdessäolon lomassa. Asukaskokouksia voisi hoivakodissa järjestää vapaamuotoi-
sesti asiakkaiden kanssa keskustellen. Tärkeää olisi luoda näistä lyhyt yhteenveto/ko-
kousmuistio, joka voitaisiin jakaa myös omaisten nähtäville. Harrastevastaavan kanssa 
keskusteltiin, että yhteenvedon voisi kirjata toteutuneen toiminnan viikkotiedotteeseen.  
Yhteisökokouksien avulla asiakkaiden toiveet ja näkemykset sekä hoivakodin aktiivinen 
toiminta tulisivat näkyviksi kirjoitettujen muistioiden kautta. 
 

Mahdollisten jatkotoimenpiteiden 
aikataulu ja vastuuhenkilö(t) 

Ei erikseen sovittuja jatkotoimenpiteitä. 

 


