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Palvelun tuottaja 
 

Nimi 
Diakonissalaitoksen Hoiva OY     

Yhteystiedot 
Alppikatu 2 F 

Toimintayksikkö Nimi 
Alppitupa 

Yhteystiedot 
Tarja Latvanen 

Sähköpostiosoite 
tarja.latvanen@hoiva.fi 

Auditoinnin ajankohta  9.6.2022 

Auditointiin osallistuneet Läsnä:  
Yksikön edustajina yksikön johtaja ja yksi vakituinen työntekijä (ohjaaja) 
 

 Ostopalvelut ja laadunhallinta -yksikön erityissuunnittelijat  

Ostopalvelut ja laadunhallinta -
yksikön edellinen käynti (pvm.) 
 
 

12.5.2021 

Asiakasryhmä 
Muistisairaat suomenkieliset vanhukset   

Määrä 
      

Ruotsinkieliset vanhukset 
1 

Erittäin haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden palveluasuminen 
      

Päihdeongelmaisten vanhusten palveluasuminen 
21 

Asiakasmäärä 
Yksikön luvan mukainen kokonaispaikkamäärä 

22 

Yksikön paikalla olevien asiakkaiden kokonaismäärä  
22 

Ryhmäkotijako ja paikalla olevien asiakkaiden jakautuminen 
ryhmäkoteihin       

Toimintayksikön 
vastuuhenkilö 

Nimi 
Tarja Latvanen 

Koulutus 
Sairaanhoitaja YAMK 

Yhteystiedot 
tarja.latvanen@hoiva.fi 

Yksikön  
esihenkilö 

Nimi 
sama kuin yllä 

Koulutus 
      

Yhteystiedot 
      

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

 
 

 Määrä 

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja 1 

Lähihoitaja 14 

Hoiva-avustaja 2 

Kuntoutushenkilöstö       

Tukipalveluhenkilöstö       
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Muu, mikä? 
työkokeilija 
Palveluyksikön johtaja 

1 
 
1 

Henkilöstömitoitus  Ostopalvelut ja laadunhallinta -yksikkö tarkasteli henkilöstömitoitusta toteutuneiden tun-
tien osalta ajalla 18.4.-29.5.2022. THL:n laskentakaavan mukaisesti laskettuna yksikön 
toteutunut keskimääräinen henkilöstömitoitus oli 0,71 asiakasmäärän ollessa 22. Vuo-
rokautinen henkilöstömitoitus oli ka. 0,5. 
 
 

Sijaiset  
(sijaisten tarve, mistä hankitaan 
ja vakituisuus) 

Sijaisia tarvittu äkillisiin poissaoloihin.  
Kaikki lyhytaikaiset (päiviä) hankitaan Onvirestä. Pääsääntöisesti sijaisuuksiin tullut sa-
moja, tuttuja sijaisia 

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

Vaihtuvuutta ollut muuttojen ja hoitovapaiden muodossa. Rekrytointi menossa sairaan-
hoitajalle, lähihoitaja rekryjä nyt 2 kpl. 
Avoimia tehtäviä siis 3, joihin haastettelut 2.6 (2 kpl lähihoitajia) 

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

Kunnan edellinen tarkastus- tai 
valvontakäynti 

Milloin? 
kevät 2021 

Kunnan terveys- tai  
ympäristötarkastajan käynti tulossa nyt kesäkuussa 2022 

Palotarkastus 
syksy 2021 

Pelastussuunnitelma 
ja poistumisturvallisuusselvitys 

Päivätty 
8/2020 

Paloturvallisuuskoulutus Milloin viimeksi? 
menossa nyt kesäkuussa ja uudet kurssit myös heti syksyllä 2022 

Poistumisharjoitus Milloin viimeksi? 
Toteutuu kesä 2022  

Ea-koulutus Milloin viimeksi? 
menossa nonstop 

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 
Kimmo Hannus 
Ja Tarja Latvanen 
 
 
Asiakaskirjat lukitussa tilassa ja poismuuttaneiden asiakirjat toimitetaan viipymättä 
asiakasrekisterin pitäjälle.  

Omavalvontasuunnitelma on laa-
dittu. 

Päivätty 
1.6.2021 

Omavalvontasuunnitelma on jul-
kisesti nähtävillä. 

Missä? 
Päiväsalissa (usein asukas sen poistanut) 

Omavalvonnan vastuuhenkilö  
on nimetty. 

Nimi 
Tarja Latvanen 

Henkilökunta osallistuu omaval-
vontasuunnitelman laatimiseen ja 
päivitykseen. 

Miten toteutuu käytännössä? 
 
Suunnitelma laaditaan yhdessä kehittämispäivillä ja sitä käydään läpi säännöllisesti 

Asiakkaan rajoittamistoimenpi-
teitä koskevat kirjalliset ohjeet. 

Miten toteutuu käytännössä? 
löytyy helposti toimistosta 
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Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 
ja 49 §:n mukainen työntekijöiden 
ilmoitusvelvollisuus 

Onko ilmoitusvelvollisuus käyty läpi henkilöstön kanssa? Miten ilmoitukset käsitellään? 
on käyty. 
Kuten muut ilmoitukset niin tiimissä 

Lääkehoitosuunnitelma on laa-
dittu ja lääkärin allekirjoittama. 

Päivätty 
kyllä. 

Lääkevirheiden/poikkeamien 
määrä viimeisen 6 kk aikana 

Miten poikkeamat käsitellään? 
poikkeamat käsitellään viikottain tiimissä. 
6 kk aikana tehty 8 kpl lääkepoikkeama ilmoituksia 

 
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?  
Vastuuohjaajat valitaan henkilöstöpalaverissa, asukkaalla on vastuuohjaaja muuttopäi-
västä lähtien. Asukkaalle kerrotaan tämän vastuuohjaajan nimi ja se laitetaan esille 
asukkaan asunnolle. 
 

Asiakkaalle on laadittu ajantasai-
nen hoitotyön suunnitelma. 

Miten toteutuu käytännössä? Miten yksikön lähiesihenkilö tai kirjaamisvastaava seu-
raavat suunnitelmien tekemistä ja ajantasaisuutta?  
Palvelusuunnitelmia arvioidaan tarpeen mukaan mutta viimeistään 3kk kuluttua viime 
arvioinnista/laadinnasta. RAI päivitetään tarpeen mukaan/tilanteen muuttuessa olen-
naisesti tai 6kk:den välein. Kirjaamisvastaava ja esihenkilö pitävät huolta että nämä to-
teutuvat ajallaan. 
 

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

Tarjotaanko mahdollisuutta osallistua, osallistuvatko ja millä tavoin?  
Omaisia kuullaan, mutta asukas osallistuu palvelusuunnitelmansa laatimiseen. Mikäli 
asukas haluaa niin omaiset voidaan ottaa mukaan arviointiin/ suunnitelman laatimi-
seen. 
 

Asiakkaalle ja hänen läheiselleen 
järjestetään hoitoneuvottelu kuu-
kauden kuluessa hoidon alkami-
sesta sekä aina tarvittaessa. 

Tarjotaanko mahdollisuutta osallistua, osallistuvatko ja millä tavoin?  
Kyllä tarjotaan, omaisia mukana arjessa hyvin vähän. 
 
 

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? 
Asukkaan kanssa käydään keskusteluja ja tehdään yhdessä asioita. Toiveita kysytään 
lähes päivittäin. Kaikki tieto kirjataan asukkaan suunnitelmaan ja päivittäisiin kirjauksiin 

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?  
Pyritään ottamaan asukas mukaan mahdollisuuksien mukaan ja mikäli omaiset kontak-
tissa niin myös omainen osallistuu. 

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? 
 
Kyllä, vastuuohjaajat käyvät asukkaiden kanssa keskustelua heidän tarpeistaan, ja 
palvelusuunnitelmissa näkyy hyvin yksilöllisiä tarpeita. Ohjaajat kunnioittavat asukkaan 
näkemystä hyvästä elämästä. 
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Asiakkaan yksilölliset toiveet, -ta-
vat ja -mieltymykset huomioidaan 
sekä kirjataan suunnitelmaan. 

Kertokaa esimerkkejä kirjatuista toiveista, tavoista tai mieltymyksistä?  
Toive viimeisestä leposijasta ja retkestä saareen, toive asukkaan yöpöydän sijoittami-
sesta niin että ulottuu kaukosäätimiin, tv:n aukaiseminen asukkaan puolesta esimer-
kiksi. 

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   5 5 
Ravitsemus: BMI alle 24 ja laihtuu 5 20 
Kuntoutus: Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoittei-
silla %  

10  9 

Liikkumisrajoitteiden käyttö päivittäin % 5 5 
Lääkitys: Rauhoittava, unilääke tai antipsykootti % (ei me-
latoniini) 

73 73 

Kipu ilman kipulääkitystä % 14 14 
 

 

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?  
Viikkosuunnitelma tehty asukkaille esille ilmoitustaululle asukkaiden toiveiden mukai-
sesti. Hilkka asiakastietojärjestelmän kalenterissa on päiväkohtainen suunnitelma. Ei 
ole varsinaista vuosiohjelmaa, mutta viikottain pidetään tupakokous, jossa asukkaat 
voivat vaikuttaa tulevan kauden ohjelmaan. 

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?  
Sunnuntaisin tupakokouksessa kysytään kauden toimintaan liittyviä toiveita. Nyt asuk-
kaat suunnittelivat toimintaa kesälle. Tämän lisäksi päivittäin huomioidaan yksittäisen 
asukkaan toiveita ja reagoidaan niihin lyhyellä varoitusajalla. Esim. lyhyt virkistys-
matka, kaupassakäynti. Suunnitellaan juhlapyhien vietto yhdessä yhteisössä. Syn-
tymä/merkkipäiviä vietämme yhteisössä yhdessä.  

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

Millaisia kokouksia pidetään? Millaisia asioita käsitellään? Kirjoitetaanko muistiot? 
Sunnuntaisin iltapäivällä pidetään tupakokous tarvittaessa ja niistä tehdään kokous-
muistio ja se kopioidaan asukkaiden nähtäväksi ilmoitustaululle. Käsitellään kaikki yk-
sikön yhteisasumiseen liittyvä esim. häiriökäyttäytymiset, juhlat, toiveet, kuulumiset, 
klubit, ajankohtaiset asiat. 

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. 
Ryhmäliikunta, tupakokous, tuolijumppa, toivelaulukonsertti, bingo, tietovisa, Hilda in-
teraktiivinen ohjelma, retket, ulkoilu, päivän lehtien luku sekä keskustelu, leivonta, päi-
vätanssit, tarkkuusheitto hernepusseilla jne. Fysioterapeutti käy viikottain pitämässä 
asukkaille jumppatuokioita, ja meillä käy säännöllisesti vapaaehtoinen vetämässä tie-
tovisaa. 
 

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

Miten toteutuu? Kuvaile.  
Pitämällä viriketoiminta monimuotoisena, hyvillä palkinnoilla, innostuneella asenteella, 
kutsumalla kaikki henkilökohtaisesti paikalle. 
 

Asiakkaiden sosiaalisia suhteita 
tuetaan. 
 

Miten toteutuu? Kuvaile.  
Toivottamalla vieraat tervetulleiksi, huomiomalla ja keskustelemalla asukkaiden vierai-
den kanssa. Tuetaan kommunikointiin puhelimitse ja videopuhelun välityksellä. Pitä-
mällä yhteyttä omaisiin ja ystäviin. 

Yksikössä järjestetään säännölli-
sesti asiakastilaisuuksia ja 
omaisteniltoja. 

Millaisia tilaisuuksia ja kuinka usein? 
Emme ole nyt pitäneet omaisteniltoja (korona rajoitteet), mutta olemme omaisten 
kanssa jatkuvasti yhteistyössä. Itsenäisyyspäivänä omaiset perinteisesti kutsutaan juh-
limaan, mutta koronan vuoksi tilaisuus on jouduttu viettämään omalla porukalla. Ti-
lanne muuttumassa mikäli koronasta selvitään. 
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Asiakkaan läheisillä on mahdolli-
suus osallistua toimintaan yksi-
kössä jaksamisen ja halujen mu-
kaan. 

Saavatko omaiset ja läheiset osallistua toimintaan? Millä tavoin?  
Saavat halutessaan osallistua toimintaan. Asukasprofiilin vuoksi, kaikilla ei edes ole 
omaisia tai läheisiä. Lisäksi kaikki omaiset eivät ole tekemisissä asukkaan kanssa. 

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? 
THL asiakastyytyväisyyskyselyyn on vastattu tänä vuonna aktiivisesti. Sodexon ruoka-
palveluista ollut asiakastyytyväisyyskysely ja siihen muutama asukas vastannut. Asuk-
kaat antavat suullista palautetta miltei päivittäin toiminnasta. 

Kyselyiden tulokset käsitellään  
asiakkaiden ja omaisten kanssa. 

Miten tulokset käsitellään ja miten tietoa hyödynnetään? 
Tulokset käsitellään asukasyhteisössä ja sen pohjalta kehitetään toimintaa 
 

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

Auditointikäynti toteutettiin asiakkaiden lounasajan jälkeen keskipäivällä. Ostopalvelut ja laadunhallinta -yksikön erityis-
suunnittelijat kiersivät yksikönjohtajan ja ohjaajan kanssa Alppituvan yhteisissä tiloissa ja vierailivat yhden asukkaan huo-
neessa. Tunnelma hoivakodissa oli rauhallinen ja hyväntuulinen. Hoivakodin tilat ovat siistit, valoisat ja toimivat. Hoiva-
kodin sauna on aktiivisessa käytössä ja sitä lämmitetään asiakkaiden toiveiden mukaan useita kertoja viikossa. Ilmoitus-
taululla oli nähtävissä sunnuntaisin pidettävän tupakokouksen muistio sekä tietoa yhteisistä aktiviteeteista ja värikkäitä 
kuvia asiakkaiden iloksi ja virkistykseksi.   
 
Asiakkaat odottelivat iltapäiväkahvia ja osa liikkui käytävillä oman toimintakyvyn mukaan. Kohtaamiset asiakkaiden ja 
henkilökunnan välillä olivat luontevan lämminhenkisiä ja sisälsivät hyväntahtoista vastavuoroista huumoria. Osa asiak-
kaista käy omatoimisesti ulkona. Osa tarvitsee ohjaajien mukanaoloa ja tukea sekä liikkumisessa että ulkoilussa. Tavatut 
hoitajat olivat työskennelleet jo useamman vuoden ajan Alppituvassa. He kertoivat yhteisestä toiminnasta asiakkaiden 
kanssa auditointipäivänä ja yleisesti mitä asiakkaiden kanssa tehdään. Hoivakodin arjessa muun muassa hyödynnetään 
Hilda-sisältöpalvelua (interaktiivinen ohjelma), kuunnellaan musiikkia, retkeillään, kävellään ulkona ja katsellaan lintuja 
sekä luontoa.  
 
Käynnillä vierailtiin yhden asiakkaan huoneessa. Häneltä kysyttiin hänen näkemystään hoidosta ja mahdollisuudesta 
vaikuttaa omaan hoitoonsa. Asiakas oli enimmäkseen tyytyväinen elämään Alppituvassa ja kertoi, että ”hyvä olla täällä”, 
”kyllä ne minun mielipidettä välillä kysyy” ja ”kyllä minä voin vaikuttaa”. Ruoka oli hänen mielestään tavallista ja tuttua 
kotiruokaa, mutta sitä ei ole maustettu kunnolla. Hänen makunsa mukaan ”mausteet puuttuu”. Asiakas oli kuitenkin sitä 
mieltä, että ruuan pitää maistua useille erilaisille ihmisille ja siksi ruoka ei saa olla liian erikoista. 

 

 
Käynnin jälkeen 
 
 
6. Yksikön kommentit ja palaute kohdennetusta auditoinnista (tuottaja täyttää) 
Auditointi oli erittäin hyödyllinen ja tukee yksikön omavalvontaa ja kehittämistyötä.  
Paljon olemme tehneet kuluneen vuoden aikana ja auditoinnista saimme tukea myös sille mihin on hyvä keskittyä.  
Oli mukava kuulla myös niistä meidän onnistumisista ja toivomme, että se hyvä tunnelma yksikön yhteisössä välittyi myös 
vierailijoille. Meillä on upea porukka, työntekijät ja asukkaat. 
Palveluyksikön johtajan työtä myös auttaa/tukee se, että nyt korostettiin osallisuus asioita ja rajoitetoimia ym. Ne saattaa 
helposti unohtua konkreetisten hoitotyön toimienpiteiden alle. 
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7. Tilaajan yhteenveto auditoinnin jälkeen 
Myönteistä 
 

Diakonissalaitoksen Hoivan Alppitupa sijaitsee Alppikadun puistomaisessa korttelissa 
kantakaupungissa. Alppitupa on erikoistunut päihdeongelmaisten ikääntyneiden hoi-
toon. Auditointilomake oli täytetty huolellisesti etukäteen yhdessä Alppituvan henkilö-
kunnan kanssa ja sisälsi käytännönläheisiä esimerkkejä hoivakodin arjesta.  
 
Auditointikäynnillä oli havaittavissa asiakkaita arvostava lämminhenkinen ilmapiiri. Se 
oli todennettavissa myös etukäteen tarkastelluissa viiden asiakkaan hoito- ja kuntoutus-
suunnitelmissa sekä heidän päivittäisessä asiakaskirjaamisessa viikon ajalta. Hoito- ja 
kuntoutusuunnitelmat olivat ajan tasalla, monipuoliset sisällöltään ja RAI-arvioinnin tu-
loksia oli hyödynnetty. Edellisellä valvontakäynnillä 12.5.2021 oli annettu hyvää pa-
lautetta hoitosuunnitelmista ja todettu kehittämisehdotuksena, että suunnitelmia on hyvä 
kehittää edelleen yksilöllisemmiksi muun muassa liittämällä mukaan asiakkaan elämän-
kaaritietoja ja kuvaamalla hoitotyön keinot konkreettisemmin. Myönteistä on, että näihin 
asioihin oli kiinnitetty huomiota ja suunnitelmia oli kehitetty entistäkin yksilöllisempään 
suuntaan. Asiakkaiden tunteminen, heidän tarpeet, tausta ja toiveet olivat nähtävissä 
tällä kertaa tarkastelluissa suunnitelmissa. Päivittäinen kirjaaminen oli selkeää, sään-
nöllistä ja sisälsi lukuisia mainintoja asiakkaiden ulkoilusta ja aktiviteetteihin osallistumi-
sesta.  
 
Myönteistä on myös tupakokousten (eli asukas- / yhteisökokous) aktiivinen järjestämi-
nen viikoittain. Auditointikäynnillä tuli vaikutelma, että asiakkaat saavat äänensä kuulu-
viin ja heillä on vaikuttamisen mahdollisuus. Asiakkaiden kanssa keskustellaan paljon 
ja heille järjestetään yhteisen toiminnan lisäksi myös yksilöllistä toimintaa heidän toi-
veidensa mukaan.  
 

Kehitettävää 
 

Edellisellä valvontakäynnillä 12.5.2021 oli kannustettu entistä asiakaslähtöisempään ja 
kuvailevaan päivittäiskirjaamiseen. Tällä auditointikäynnillä tarkasteltujen päivittäiskir-
jausten perusteella askeleita tähän suuntaan on tehty ja päivittäiskirjaaminen on hyvällä 
tasolla. Kannustamme edelleen Alppituvan työntekijöitä tuomaan kirjaamisessa asia-
kaslähtöisen ja yhteisöllisen toiminnan nykyistäkin useammin esille.  
 

Mahdollisten jatkotoimenpiteiden 
aikataulu ja vastuuhenkilö(t) 

Ei erikseen sovittuja jatkotoimenpiteitä. 

 


