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

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

 

Päivämäärä 
31.3.2022 

Palveluntuottaja, käyntikohde ja osoite  
HDL Kotikallio, Kirkonkyläntie 6-10, 00320 Helsinki 

Käynnin tarkoitus 
Ennalta ilmoittamaton käynti 

Yksikön asiakasprofiili Ikääntyneiden suomenkielinen palveluasuminen 
 

Yksikön vastuuhenkilö  Johtaja Sariann Signus 

Yksikön lähiesimies Sariann Signus 
 puh: 0504082051 

Läsnä 
 

Tuottaja: perushoitaja Tarja Fors 

Tilaaja: SAS Ostopalvelut ja laadunhallinta -yksiköstä Maj-Britt Löv ja Maaria Front 

Paikkamäärä 23 

Läsnä olevat asiakkaat 
(kpl, minkä kuntien asiakkaita) 

23, yksi Espoosta, palvelusetelillä  

Huomiot 
 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

Ammattiryhmä/vakituisia Määrä 

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja 
sh 2+ yksikön esihenkilö 50% hoitotyö 

2,5 

Lähihoitaja 9+2 perushoitajaa 11, hoitajat pesee asukaspyykin 

Hoiva-avustaja - 

Kuntoutushenkilöstö -, ft pitää kerran viikossa ryhmän 

Tukipalveluhenkilöstö  
2 kotiavustaja nimikkeellä. 

1 siivooja 
1 kokki (keittiö) 

Muu, mikä? 
 

Liinavaatteet pesula Comforta Oy, Jalko-
jenhoitaja 1xviikossa ostopalvelu. 

Hoitohenkilöstömitoitus  
(kopiot toteumasta) 
 
 

Ostopalvelu ja laadunhallinta -yksikkö tarkasteli henkilöstömitoitusta kuuden viikon 
työvuorototeutumien (24.1-6.3.2022) kautta. Mitoitukseen laskettavan henkilöstön to-
teutuneiden työtuntien perusteella laskettuna ao. aikana yksikön henkilöstömitoitus 
on 0,65 asiakasmäärän olessa 23.   
 
Valvontakäynti päivän (31.3.2022) mitoitus oli 0,47. 
 
Helsingin kaupungin puitesopimus edellyttää, että henkilöstömitoituksen tulee olla 
vähintään 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) 5  5 1 

Kuntoutushenkilöstö     

Tukipalveluhenkilöstö  1 keittiö    

Muu henkilöstö (esim. Sosionomi, gero-
nomi)  

    

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

Sijaisia säännöllisesti. HDL Hoivan oma Onvire ja Hoivahoitajat.  
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Henkilöstötilanne 
(rekrytointi, avoimet tehtävät, pysy-
vyys, vaihtuvuus) 
 

Hoitajan kertoman mukaan, melko pysyvä henkilöstö ja pitkäaikaiset sairaanhoitajat 
yksikössä. Yksi hoitaja siirtynyt konsernin sisällä toisiin työtehtäviin ja yksi muista 
syistä lähtenyt, toisen tilalle ei ole vielä saatu rekrytoitua, toisen tilalla aloittanut oppi-
sopimusopiskelija.  
Uusi esihenkilö aloittanut syksyllä 2021 

2. Henkilöstön osaaminen  

Perehdyttäminen  
(perehdytyssuunnitelma, käytän-
nöt)  

Uudelle työntekijälle valitaan perehdyttäjä. Perehdytyksessä käydään yleisiä- ja asu-
kasasioita läpi. Uusi työntekijä on ylimääräisenä muutamia työvuoroja. Uusi työnte-
kijä saa ajantasaisen asukaslistan, missä ovat asukkaiden hoito-ohjeet.  
 

Koulutus  
(koulutussuunnitelma, täydennys- 
ja lisäkoulutus) 

Koulutuksia hyvin tarjolla. Viimeisen puolenvuoden aikana ollut alkusammutus- ja 
ea-koulutuksia, RAI-koulutusta sekä työvuorosuunnittelukoulutusta. Verkossa teh-
tävä saattohoitopassi-koulutus on kaikilla työntekijöillä. Sairaanhoitajille järjestetty 
laajempi saattohoitokoulutus. Suunnitteilla myös Kinestetiikka koulutuksia.  

Kokouskäytännöt 
 
 

Yksikössä on viikoittain tiimipalaveri. Palaverista tehdään pöytäkirja, joka luettavissa 
Teams-ohjelmassa. Poissaolijoiden kuitattava luettu kokousmuistio. 

RAI-osaaminen Omahoitaja tekee RAI-arvioinnit parityönä. Asukkaalta kysytään pieniä kysymyksiä 
mahdollisuuksien mukaan. RAI-vastaava avustaa tarvittaessa. Osaaminen taso on 
hoitajan arvion mukaan 3 (arviointi asteikko 1-5). 

3. Hoito ja yksikön toiminta 

Omavalvontasuunnitelma (pvm, 
sijainti,henkilöstön osallisuus?) 
 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävänä sisääntuloaulan seinällä ja päivitetty 
28.9.21. Omavalvontasuunnitelmaa ja sen päivittämistä käydään tiimissä läpi. OVS 
on myös osa perehdytystä.  

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

Katsottu satunnaisotannalla kolmen asukkaan hoitotyön suunnitelmat. Asukkaiden 
hoitotyön suunnitelmat olivat päivitetty kolmen kuukauden sisällä ja niissä oli vastuu-
hoitajan nimi.  Hoitosuunnitelmissa oli käytetty RAI-mittareita hyvin ja seuraava askel 
onkin, että mittareita on hyvä avata (CHESS 4) mitä asialla halutaan kertoa. CHESS 
on mittari terveyden epävakauteen, joten mitkä ovat nämä epävakautta aiheuttavat 
asiat joita tulee tarkkailla. Ravitsemuksen seurannassa BMI –indeksiä on käytetty, 
mutta hyvä olisi nähdä asukkaan paino ja verrata sitä  edelliseen arviointiin. Hoito-
suunnitelmissa oli tehty arviointeja ja niitä oli osaksi kohdistettu hyvin. Hoitotyön 
suunnitelmat olivat selkeät ja suunnitelmassa oli mallikkaasti kuvattu asukkaan läh-
tötilannetta. Erittäin hyvää oli, että asukkaita oli arvioitu, kuitenkin arviointia tulee täs-
mentää kaikkiin hoitosuunnitelmien seurattaviin osa-alueisiin ja todeta muutos. Hoi-
tosuunnitelmien kaikki  seurattavat osa-alueet tulee päivittää kolmen kuukauden vä-
lein. 
 
Päivittäistä hoitotyön kirjaamista tarkasteltu viikon ajanjaksoilta kolmen asukkaan 
osalta. Päivittäinen kirjaaminen on aktiivista ja hoitotyön otsakkeet ovat hyvin käy-
tössä.  Kirjauksissa näkyy asukkaiden ohjaus, aktiviteetit sekä mielialaa. Kirjaukset 
olivat kertovia ja niissä näkyi myös asukkaan omaa näkemystä voinnista ja hoidosta. 
 

Toimintakyvyn arviointi 
(menetelmät, mittarit) 
 

MMSE, RAI, painot kerran kuukaudessa.  

Asiakkaiden toimintakyvyn tuke-
minen 
 
 

Asukkaiden toimintakykyä pidetään yllä kuntouttavalla työotteella voinnin mukaan, 
kuten hoitajat kävelyttävät asukkaita. Mahdollisimman paljon annetaan tehdä itse ja 
kannustetaan omatoimisuuteen. Yksi asukkaista omasta tahdostaan täysin vuodepo-
tilas ja fysioterapeutti käy asukkaan luona.  

Rajoittamistoimenpiteet 
 
 

Arvioidaan asukkaan turvallisuutta. Lupa rajoittamiseen kysytään lääkäriltä, tarvetta 
arvioidaan säännöllisesti. Käytössä sängynlaitoja, haaravöitä ja hygieniahaalareita. 
Merkintä on Hilkka -ohjelmassa ja hoitosuunnitelmassa.  

Merkityksellinen arki ja elämä 
 
 
 

Yhteisöllisyys on yksikössä tärkeätä ja jokaista arvostetaan yksilönä. Esimerkiksi saa 
nukkua pidempään, tai saa syödä aamiaisen huoneessa. Hoitajat tuntevat hyvin 
asukkaat ja heidän tavat. Toiveita kuunnellaan ja niitä pyritään huomioimaan. 
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Asiakasosallisuuden tukeminen 
 
 

Asukaskokoukset pidetään  joka toinen tiistai.  Vuorossa oleva hoitaja pitää kokouk-
sen ja siitä tehdään pöytäkirja. Aiheena ajankohtaiset asiat, teema. Esim. lempiruuat 
ja nyt tuleva pääsiäinen. Kokous näkyy viikko-ohjelmassa. Yksikön kokki pitää leipo-
misryhmiä noin kerran viikossa.  Hoitajan kertoman mukaan henkilöstö toteuttaa en-
nen lounasta erilaisia virikkeitä asukkaille, kuten Hilda-TV:n kautta musiikkia, jump-
paa, tietovisaa jne. Virikkeisiin on viikko-ohjelma, joka on asukkaiden nähtävissä yk-
sikön seinällä.  

Ulkoilun toteutuminen 
 

Talviaikana ulkoilu on vähäisempää. 

4. Poikkeamat ja palautteet 

Vaara- ja haittatapahtumat  Asiakas: Käytössä HaiPro -raportointiohjelma.  Tiimissä käydään läpi haittatapahtu-
mat. Tyypillinen poikkeamailmoitus hoitajan kertoman mukaan on, esim. lääke jäänyt 
antamatta ja asukas kohdistaa henkilöstöön aggressioita. 
 
HaiPro raportti ajalta 1.7-31.12.2021. Raportoitu yhteensä 30 haittatapahtumaa, 
joista 16 lääkehoitoon, 3 asukkaalle tapahtunut kaatuminen/tuolilta luisuminen ja 11 
asukkaan käyttäytymiseen liittyvää levottomuutta.  
  

Henkilöstö: HaiPro ilmoituksissa oli asukkaan kohdistamaa aggressiivista käyttäyty-
mistä henkilöstöön ja muihin asukkaisiin. 
 
Henkilöstölle on hyvä järjestää esim. muistisairaan ihmisen kohtaamiseen liittyvää 
koulutusta joka auttaa ymmärtää millaiset tilanteet voivat laukaista väkivaltaisen ja 
aggressiivisen käyttäytymisen. Tai koulutusta, joka sisältää erilaisten väkivalta-, 
uhka- ja konfliktitilanteiden ennakointia, tunnistamista (kehon kieli) sekä miten tilan-
teessa tulee toimia.   

Asiakas- ja omaispalautteet Ei käsitelty. 

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

Ei ole käyty läpi yksikössä.  
 
Ilmoituskäytänteet on hyvä käydä säännöllisesti läpi esihenkilön toimesta. 

5. Yhteenveto ja erityiset huomiot 

Yleissiisteys ja tilojen hygienia 
 
 

Tilat olivat siistit ja kodikkaat. Nähdyt asukashuoneet olivat puhtaat ja asukkaiden 
näköisiä. 

Yhteenveto 
 
 
 
 

 
Ostopalvelut- ja laadunhallinta -yksikkö kävi aamupäiväkäynnillä. Asukkaita oli yhtei-
sissä tiloissa ja asukkaat olivat puhtaan ja siistin näköisiä. Asukkailta kysyttäessä 
kertoivat viihtyvän hyvin ja ruoka on hyvää. 
 
Yhteisöllisyyttä tuetaan yksikössä, esimerkiksi tiiviisti pidettävien asukaskokouksien 
muodossa. Edellisellä viikolla oli toteutettu asukkaiden lempiruokia (lempiruoka-
viikko), joista oli asukaskokouksissa kyselty. Asukkaat pääsevät liikkumaan vapaasti 
myös parvekkeelle, joka oli käynnillä todennettavissa. 
 
Hoitosuunnitelmat ovat hyvin selkeät, ja hoitosuunnitelmien mittareita on hyvä 
avata/tarkentaa ja niitä arvioida  kolmen kuukauden välein. Yksikön päivittäinen kir-
jaaminen oli hyvää ja siinä näky hoitajan ja myös asukkaan kertomaa omaa vointia 
ja näkemystä hoitoon. Asukkaita kuunnellaan ja kirjauksien mukaan ohjataan oma-
toimisuuteen, mutta tilanteet varmistetaan. 

Sovitut jatkotoimenpiteet 
 
 
 
 

Ei sovittuja jatkotoimenpiteitä. 

 


