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Palvelun tuottaja 
 

Nimi 
Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 

Yhteystiedot 
Alppikatu 2 F 
 

Toimintayksikkö Nimi 
Lehmustupa  

Yhteystiedot 
Tarja Latvanen 

Sähköpostiosoite 
tarja.latvanen@hoiva.fi 

Auditoinnin ajankohta  13.6.2022 

Auditointiin osallistuneet Läsnä:  
 
Yksikön edustajat: Tarja Latvanen, vastaava sairaanhoitaja Samuli Olkkonen ja oh-
jaaja Mika Halvari. Lisäksi käynnin aikana haastateltiin useita hoitajia/ ohjaajia. 
 

 Ostopalvelut ja laadunhallinta -yksikön edustajat:  
erityissuunnittelijat Tiina Luukkanen ja Leena Reivari 
 

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

12.5.2021 ennalta ilmoittamaton valvontakäynti 

Asiakasryhmä Fyysisesti ja/tai psyykkisesti toimintarajoitteiset pääosin alle 
65-v päihteiden nykyiset ja entiset ongelmakäyttäjät (Kohde A) 

Määrä 
20 

Monisairaat fyysisesti ja/tai psyykkisesti toimintarajoitteiset 
pääosin alle 65-v asiakkaat (Kohde B)       

Työikäiset ns. nuoret muistisairaat asiakkaat (Kohde C) 
      

Osavuorokautinen hoito työikäisille ns. nuorille muistisairaille 
asiakkaille (Kohde D)       

Asiakasmäärä 
Yksikön luvan mukainen kokonaispaikkamäärä 

20 

Yksikön paikalla olevien asiakkaiden kokonaismäärä  
(1 tamperelainen ja yksi espoolainen sekä 2 Hgin vammaispal-
veluasiakasta)   20 

Ryhmäkotijako ja paikalla olevien asiakkaiden jakautuminen 
ryhmäkoteihin       

Toimintayksikön 
vastuuhenkilö 

Nimi 
Tarja Latvanen 

Koulutus 
Sairaanhoitaja YAMK 

Yhteystiedot 
tarja.latvanen@hoiva.fi 

Yksikön  
esihenkilö 

Nimi 
Tarja Latvanen 

Koulutus 
Sairaanhoitaja YAMK 

Yhteystiedot 
tarja.latvanen@hoiva.fi 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

 Määrä 

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja 2 
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Lähihoitaja 11 

Hoiva-avustaja 1 

Kuntoutushenkilöstö 1 

Tukipalveluhenkilöstö       

Muu, mikä? 
palvelyksikön johtaja 

1 

Henkilöstömitoitus  
 
Tilaaja täyttää käynnin jälkeen 

Tuottaja toimittaa ennen auditointikäyntiä kopiot edellisen kuuden viikon toteutuneista 
työvuorolistoista. Listat käydään läpi auditoinnin yhteydessä.  
 
Henkilöstömitoitusta tarkasteltiin toteutuneiden työvuorojen (18.4.- 29.5.2022) kautta. 
THL:n laskentakaavan mukaisesti laskettuna mitoitus oli 0,653. 
 
Helsingin kaupungin puitesopimuksen mukaan henkilöstömitoituksen tulee olla vähin-
tään 0,7/ asiakas.  
 

Sijaiset  
(sijaisten tarve, mistä hankitaan 
ja vakituisuus) 

Tarvitaan lähinnä yksittäisten poissolopäivien paikkaamiseen. Kaikki sijaiset OnVi-
restä. Pääsääntöisesti yksikössä käy samat, tutut sijaiset. 

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

Vaihtuvuutta oli alkuvuodesta, nyt hyvä tilanne. Avoimia tehtäviä on nyt 1 kpl ja siihen 
ilmeisimmin tulossa takaisin yksikön entinen työntekijä. 

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

Kunnan edellinen tarkastus- tai 
valvontakäynti 

Milloin? 
12.5.2021 

Kunnan terveys- tai  
ympäristötarkastajan käynti kesäkuu 2022 

Palotarkastus 
syksy 2021 

Pelastussuunnitelma 
ja poistumisturvallisuusselvitys 

Päivätty 
8/2020 

Paloturvallisuuskoulutus Milloin viimeksi? 
nyt kesäkuussa menossa ja syksyllä tulossa uusia kursseja 

Poistumisharjoitus Milloin viimeksi? 
tulossa kesäkuu 2022 

Ea-koulutus Milloin viimeksi? 
kokoajan 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 
Tarja Latvanen 
 
Asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja asiakirjat toimitetaan rekisterinpitäjälle viipy-
mättä, kun asikkuus päättyy. 

Omavalvontasuunnitelma on laa-
dittu. 

Päivätty 
1.6.2021 

Omavalvontasuunnitelma on jul-
kisesti nähtävillä. 

Missä? 
kyllä, ilmoitustaululla ja toimintayksikön nettisivuilla. 

Omavalvonnan vastuuhenkilö  
on nimetty. 

Nimi 
Tarja Latvanen 
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Henkilökunta osallistuu omaval-
vontasuunnitelman laatimiseen ja 
päivitykseen. 

Miten toteutuu käytännössä? 
Omavalvontasuunnitelmaa laaditaan yhdessä kehittämispäivillä ja käsitellään säännöl-
lisesti. 

Asiakkaan rajoittamistoimenpi-
teitä koskevat kirjalliset ohjeet. 

Miten toteutuu käytännössä? 
saatavilla toimistossa ohjekansiossa. 

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

Onko ilmoitusvelvollisuus käyty läpi henkilöstön kanssa? Miten ilmoitukset käsitellään? 
kyllä. kuten muut ilmoitukset tiimipalavereissa. 

Lääkehoitosuunnitelma on laa-
dittu ja lääkärin allekirjoittama. 

Päivätty 
kyllä 

Lääkevirheiden/poikkeamien 
määrä viimeisen 6 kk aikana. 

Miten poikkeamat käsitellään? 
tiimissä viikottain, lääkepoikkeamia kirjattu vuonna 2022 aikana (ad tarkastuspäivä) 30 
kpl. Yleisin poikkeaman syy on lääke saamatta (lähes aina) 

 
3. Hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet 
Asiakkaalle on nimetty vastuuhoi-
taja / -ohjaaja muuttopäivästä al-
kaen. 

Onko nimetty? Miten asiakasta ja omaista tiedotetaan vastuuhoitajasta / -ohjaajasta? 
 
Kyllä on nimetty heti muuttopäivästä alkaen. Pyritään, että omaohjaaja ottaa vastaan 
uuden asukkaan. Näin asukas näkee heti ohjaajan. Asukkaalla on aina 2 omaohjaajaa.  
 

Asiakkaalle on laadittu ajantasai-
nen hoito- ja palvelusuunnitelma. 

Miten toteutuu käytännössä? Miten yksikössä seurataan suunnitelmien tekemistä ja 
ajantasaisuutta?  
 
Suunnitelmien laatimista tarkastellaan tiimeissä ja kirjaamisvastaava raportoi esihenki-
lölle tilanteesta sekä opastaa laatimisessa. 
 

Asiakas ja hänen läheisensä 
(asiakkaan luvalla) osallistuvat 
hoito- ja palvelusuunnitelman 
laadintaan ja arviointiin. 

Tarjotaanko mahdollisuutta osallistua, osallistuvatko ja millä tavoin? 
 
Kyllä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan. Monilla asukkailla ei enää yhteyttä omai-
siin, mutta he itse ovat mukana. 
Asukasta haastatellan ja häneen tutustutaan.  
 

Asiakkaalle ja hänen läheiselleen 
(asiakkaan luvalla) järjestetään 
hoitoneuvottelu kuukauden kulu-
essa hoidon alkamisesta sekä 
aina tarvittaessa. 

Tarjotaanko mahdollisuutta osallistua, osallistuvatko ja millä tavoin? 
 
Tarjotaan aina, mutta aina ei toteudu. Omaisia ei saada mukaan usein.  
Verkoston muita jäseniä saatetaan myös kutsua mukaan. Muuttotilanteissa myös pyri-
tään pitämään ”saattaen vaihtaen” palaveri ja kuullaan kaikkia osapuolia. 
 

Suunnitelma perustuu monipuoli-
seen palvelutarpeen arviointiin. 
Tavoitteena on asiakkaan aktiivi-
nen toimijuus. Tiedot kirjataan ja 
säilytetään asiakkaan asiakir-
joissa. 

Millä tavoin asiakkaaseen tutustutaan? Kysytäänkö asiakkaan toiveita? Minne tieto kir-
jataan? 
 
Asukkaiden toiveita kysytään päivittäin ja asukkaisiin tutustutaan keskustelemalla ja 
yhdessä tekemällä.  
Tieto kirjataan suunnitelmiin ja päivittäisiin kirjauksiin. Lehmustuvalla toimintaterapeutti 
tulee mukaan heti alusta alkaen ja kulkee rinnalla sekä arvioi toimintakykyä ym 

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?  
Kuten suunnitelmissa niin omaisia ei juurikaan saada mukaan. Asiakas kyllä osallistuu.  
Asukasta havainnoidaan ja kuullaan ja RAI täytetään moniammatillisesti (toimintatera-
peutti, sosionomi sekä sairaanhoitaja ja/tai oma ohjaaja) 
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Hoito- ja palvelusuunnitelmaan 
kirjataan yksilölliset ja konkreetti-
set tavoitteet ja toimenpiteet ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 

Kirjataanko tavoitteet asiakkaan kanssa yhdessä? Huomioidaanko suunnitelmassa 
kuntoutuminen sekä (tarvittaessa) asiakkaan päihteidenkäytön hallinta/päihteettämyy-
teen tukeminen?  
 
Kuten suunnitelmissa niin omaisia ei juurikaan saada mukaan. Asiakas kyllä osallistuu.  
Asukasta havainnoidaan ja kuullaan ja RAI täytetään moniammatillisesti (toimintatera-
peutti, sosionomi sekä sairaanhoitaja ja/tai oma ohjaaja). 
Suunnitemiin on nyt kiinnitetty runsaasti huomiota ja työyhteisö opettelee tarvelähtöistä 
kirjaamista (asukkaan) sekä niin kirjaamista, että asukkaan ääni kuuluu kirjauksissa.  
Pääsääntöisesti ovat voimavaralähtöisiä, mutta vielä on opettelua ja tämä meidän ke-
hittämiskohde tälle vuodelle 2022. 

Asiakasta tuetaan osallistumaan 
yksikön toimintaan, aktivoidaan 
osallistumaan ympäröivään yh-
teiskuntaan ja heille järjestetään 
mielekästä toimintaa. Tämä kirja-
taan suunnitelmaan. 

Kertokaa esimerkkejä miten nämä asiat on kirjattu hoito- ja palvelusuunnitelmaan?  
 
Esimerkiksi mieli tv ohjelmat, harrastustoiveet, miten toivoo tulla kohdatuksi, päiväjär-
jestyksestä ym. Sekä miten toimitaan, jos syntyy esimerkiksi väkivaltaista käytöstä 
asukkaan puolelta.Näin voidaan aina palata eskalaatioiden jälkeen konkretiaan purku-
tilanteissa ja vastuuttaa asukasta tilanteesta sovitulla tavalla. 
 
 

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 2/2021 Toteuma 1/2022 

Osallisuus: Asiakas ei osallistunut RAI-arviointiin   19 % 18 % 
Ravitsemus: BMI alle 24 ja laihtuu 7 % 29% 
Kuntoutus: Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoittei-
silla %  

- - 

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

75% 73% 

Kipu ilman kipulääkitystä % 19 % 9% 
 

 

4. Asiakkaan aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden tukeminen 

Yksikköön on laadittu yhdessä 
asiakkaiden kanssa heidän toi-
veensa ja tarpeet huomioivaa toi-
mintaa (päivä-, viikko- ja vuosi-
suunnitelma), joka mahdollistaa 
asiakkaiden aktiivisen elämän.  
 

Onko suunnitelma tehty? Kuka tekee ja missä pidetään esillä? 
 
Meillä tehdään joka viikko tupakokouksessa viikkosuunnitelma ja se on kirjattuna val-
kotaululle yleensä. Se tehdään yhdessä, asukasta osallistaen. Joka viikko tupakokouk-
sessa kysytään toiveita ja ne yleensä jopa pystytään toteuttamaan, esimerkiksi viimei-
sin oli vohvelirauta ja lettukestit sekä grillausta ja jääkiekkoa. 
 

Yksikössä järjestetään yhteisöko-
kouksia. Kokouksista tehdään 
muistiot. 

Millaisia kokouksia pidetään? Millaisia asioita käsitellään? Kirjoitetaanko muistiot?  
 
Yksikössä joka viikko tupakokous kahvin yhteydessä (osallistumismäärä silloin suuri) 
ja siinä käsitellään kaikkea mahdollista: uudet tulokkaat, mitä toimintaa, jos jotain kehi-
tettävää ym. Kokouksesta tehdään muistio, joka nähtävillä. 
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Asiakkaille järjestetään päivittäin 
heidän ikänsä ja erityistarpeensa 
huomioon ottavia toiminnallisia 
ja/tai keskusteluryhmiä ja virkis-
tystoimintaa. 
 

Minkälaista toimintaa järjestetään? Kuvaile. 
 
Liikuntaryhmät, uinti, retket, työtoiminta, grillausta, tietovisa. Jokaiselle on jotakin oman 
toimintakyvyn ja innostuneisuuden mukaan.  
Lehmustuvalla toimintaterapeutti tukee ohjaajia työssä ja tekee paljon yhdessä asuk-
kaiden kanssa asiota yksilollisten tarpeiden mukaisesti ja yksiköstä osallistutaan työtoi-
mintaan. 
 

Asiakkaita aktivoidaan osallistu-
maan ympäröivään yhteiskun-
taan. Heidän sosiaalisten ver-
kostojen säilymistä tuetaan ja 
laajenemista tuetaan.  

Miten toteutuu? Kuvaile. 
Omaohjaajat ja toimintaterapeutti erityisesti käyttää hurjasti aikaa ja houkuttelee yksi-
telleen ja yksillöllisesti kaikki mukaan. Mahdollistetaan omaistapaamiset ja kavereiden 
tapaamiset sekä ohjataan ryhmiin ja työtoimintaan. Omaistenillat uudelleen mukaan 
ohjelmaan, kun pääsemme koronasta. Asiakastilaisuuksia on usein erimuodossa. 

Asiakkaita ohjataan hakeutu-
maan harrastuksiin oman kiin-
nostuksensa mukaisesti. Asiak-
kaita saatetaan tarvittaessa yksi-
kön ulkopuolisiin toimintoihin.  
 

Miten toteutuu? Kuvaile. 
 
Mahdollistetaan omaistapaamiset ja kavereiden tapaamiset sekä ohjataan ryhmiin ja 
työtoimintaan. 

Asiakkaille järjestetään riittävästi 
ulkoilua ja heidän tarpeeseensa 
soveltuvia liikuntaryhmiä.  

Miten toteutuu? Kuvaile. 
Liikuntaryhmät, uinti, retket ja työtoiminta. Jokaiselle on jotakin oman toimintakyvyn ja 
innostuneisuuden mukaan. 

Yksikössä järjestetään säännölli-
sesti asiakastilaisuuksia ja 
omaisteniltoja. 

Millaisia tilaisuuksia ja kuinka usein? 
Omaistenillat uudelleen mukaan ohjelmaan, kun pääsemme koronasta. Asiakastilai-
suuksia on usein erimuodossa. 

Yksikkö kerää asiakaspalautetta 
sekä toteuttaa oman asiakas-
/omaistyytyväisyyskyselyn vähin-
tään joka toinen vuosi (Kaupun-
gin tekemien yksikköön kohdistu-
vien kyselyiden ja tutkimusten li-
säksi). 

Toteutuuko? 
Kyselyt ovat toteutuneet, asukkaat hieman haluttomia niihin vastaamaan mutta he an-
tavat muuten päivittäin palutetta. Yksikössä on myös jatkuvan palautteen mahdollisuus 
ja sitä varten lukittu postilaatikko. Palautteet käsitellään tupakokouksissa 
 

 
 
 

Kyselyiden tulokset käsitellään  
asiakkaiden ja omaisten kanssa. 

Miten tulokset käsitellään? Miten tietoa hyödynnetään? Ovat tulokset nähtävissä tai 
saatavilla?  
Ne käsitellään tupakokouksissa ja tuloksia hyödynnetään kehittämistyöhön ja toimin-
nan suunnitteluun. 
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5. Kierto yksikössä: asiakkaiden ja hoitajien ajatuksia ja palautetta (tilaaja täyttää) 

Auditointikäynnilllä haastateltiin neljää asiakasta. Asiakkaat kokivat henkilöstön olevan ammatillisia, ystävällisiä ja kon-
fliktitilanteissa kuitenkin riittävän tiukkoja. Eräs asiakas totesi, että Lehmustuvassa on turvallista asua ja se on tärkeintä. 
 
Henkilöstön haastattelutilanteessa oli mukana useita hoitajia, jo pidempään Lehmustuvassa työskennelleitä, uusia työn-
tekijöitä ja myös kesäajan sijaisia. Uudet työntekijät ja sijaiset ovat kokeneet perehdytyksen hyvänä. Yhteistyö henkilös-
tön kesken on hyvää ja aina voi luottaa kollegiaaliseen apuun. Haastateltujen hoitajien mukaan parasta Lehmustuvassa 
on, että työtä tehdään asukas edellä, henkilöstöllä on paljon erilaista osaamista ja tietotaitoa (mm. päihde-, mielenter-
veys-, somaattinen osaaminen ja sosiaaliohjaus) sekä hoitajien ja asukkaiden kesken on hyvä henki. 

 

 
Käynnin jälkeen 
 
 
6. Yksikön kommentit ja palaute kohdennetusta auditoinnista (tuottaja täyttää) 
Auditointi oli todella hyvähenkinen ja rakentava ja ohjaa hienolla tavalla yksikön kehittämis- ja laatutyöskentelyä. Siitä sai 
myös tukea johtamistyölle, mihin suuntaa mennään ja mitä on tärkeä huomioida.  
RAI on aliarvostettu työkalu työyhteisöissä ja sen esiin tuominen ja tulosten merkityksellisyys nousi tarkastuksessa esille.  
 
Asukkaat pitivät mukavana, että meillä kävi vieraita ja heitä kuultiin. Joskus voisi olla mukavaa, että tilaaja olisi mukana 
joissain konsernin/yksikön tapahtumissa spontaanisti, meidän täytyy muistaa kutsua.  
 
Työntekijöiltä palaute oli myös positiivista, monet jotka eivät olleet paikalla kysyivät, että mitä palautetta saimme.  

 
 
7. Tilaajan yhteenveto auditoinnin jälkeen 
Myönteistä 
 

Lehmustupa tarjoaa tehostettua palveluasumista pääsääntöisesti alle 65-vuotiaille mo-
nisairaille henkilöille. Asiakkailla on esimerkiksi päihteiden käytöstä johtuvia haastavia 
käytösoireita, mielenterveyden häiriöitä sekä somaattisia sairauksia. Lehmustupa si-
jaitsee Diakonissalaitoksen 1800-luvun lopulla rakennetussa historiallisessa kortte-
lissa. Asiakkailla on tilavat ja valoisat huoneet omilla wc-tiloilla. 
 
Haastattelujen perusteella Lehmustuvan henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunutta. 
Yksikössä työskentee myös sosiaaliohjaajia ja osa-aikainen toimintaterapeutti. Asiak-
kaat hoidetaan asiakaslähtöisesti ja kunnioitetaan asiakkaan omia toiveita, toiminnan 
tavoitteena on hyvä ja mielekäs arki, joka luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Yh-
teistä toimintaa suunnitellaan mm. viikottaisissa Tupakokouksissa. Päivittäisessä hoi-
totyössä huomioidaan asiakkaan voimavarat ja toimintakykyä tuetaan tekemällä asiat 
yhdessä asiakkaan kanssa. Erityisen positiivista on, että asiakkailla on mahdollista 
osallistua päivätoimintaan tai omien voimavarojen mukaisesti työpajatoimintaan, josta 
maksetaan myös pieni korvaus. 
 
Auditointikäynnin yhteydessä haastateltiin muutamia Lehmustuvassa asuvia asiak-
kaita. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä. Asiakkaiden huoneet olivat 
siistejä, omien tavaroiden/kalusteiden avulla kodinomaiseksi sisustettuja.  
 
Lehmustupa vaikuttaa hyvin johdetulta ja kehittämismyönteiseltä työyksiköltä, jossa 
henkilöstö kertoo myös viihtyvänsä ja saavansa tukea työtovereilta, aina jos tarvetta 
on. Yksikössä huolehditaan henkilöstön työssäjaksamisesta mm. säännöllisten työnoh-
jausten avulla. Tällä hetkellä henkilöstötilanne on yksikössä hyvä. 
 
Auditoinnin yhteydessä tarkasteltiin kolmen satunnaisesti valitun helsinkiläisen asiak-
kaan hoitosuunnitelmat ja päivittäiskirjaukset viikon ajalta. Hoitotyön suunnitelmissa 
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asiakkaiden hoidon tarpeet on kuvattu yksilöllisesti, tarpeille asetettu tavoitteet ja nii-
den saavuttamiseksi keinot. Kaikissa tarkastelluissa hoitoitotyön suunnitelmissa oli 
huomioitu hyvin asiakkaan omat voimavarat, toiveet ja näkemys hoidosta. Hoitosuun-
nitelmista kaksi oli päivämäärän perusteella ajantasaisia (päivitetty kolmen kuukauden 
sisällä), mutta vain pieni osa suunnitelman tarpeista, tavoitteista ja keinoista oli arvioitu 
suunnitelman arviointisarakkeeseen. Kahdessa hoitosuunnitelmassa oli hyödynnetty 
asiakkaan RAI- mittareita vaihtelevasti. Suunnitelmat kuvasivat laajasti asiakkaan ny-
kytilaa, vointia ja hoitoisuutta.  
 
Päivittäinen kirjaaminen oli säännöllistä. Asiakaskirjaukset olivat asiakaslähtöisiä ja 
niissä kuvailtiin hyvin asiakkaan vointia, mielialaa ja voimavaroja. Asiakkaiden näke-
mys omasta hoidostaan sekä hoitajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä tuli kirjauksissa 
näkyville. Kirjauksissa oli säännöllisesti huomioitu asiakkaan hygieniaan, ruokailuun ja 
mielialan seurantaan liittyvät tekijät. 
 

Kehitettävää 
 

Toimintayksikkö on jo aiemmin nostanut kehittämiskohteeksi vuodelle 2022 tarveläh-
töisen kirjaamisen. Tässä yhteydessä kirjaamisen tavoitteeksi voisi nostaa myös asiak-
kaan hoitotyön suunnitelman kokonaisuuden vähintään 3 kk välein tehtävän arvioimi-
sen. On myös hyvä kiinnittää huomiota asiakkaan RAI-arviointitiedon hyödyntämiseen 
hoidon suunnittelussa ja suunnitelman arvioimisessa (esim. sopia mittarit, joita vähin-
täänkin käytetään).     
 

Mahdollisten jatkotoimenpiteiden 
aikataulu ja vastuuhenkilö(t) 

Ei sovittuja jatkotoimenpiteitä. 

 


