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Palvelun tuottaja 
 

Nimi  
Diakonissalaitoksen Hoiva 

Yhteystiedot 
Alppikatu 2, 00530 Helsinki 

Toimintayksikkö Nimi 
Leenankoti 

Yhteystiedot  
Agronominkatu 7 F-G 

Sähköpostiosoite 
pia.taskinen@hoiva.fi 

Auditoinnin ajankohta  18.5.2022 

Auditointiin osallistuneet Läsnä: Yksikön edustajat:  
Pia Taskinen,  sh Liisa Joensuu 

 Ostopalvelut ja laadunhallinta -yksikön edustajat: erityissuunnittelija(t) Maj-Britt Löv ja 
Paula Loukonen 
 

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

18.6.2021. 

Asiakasryhmä 
Muistisairaat suomenkieliset vanhukset   

Määrä 
18 

Ruotsinkieliset vanhukset 
- 

Erittäin haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden palveluasuminen 
- 

Päihdeongelmaisten vanhusten palveluasuminen 
- 

Asiakasmäärä 
Yksikön luvan mukainen kokonaispaikkamäärä 

18 

Yksikön paikalla olevien asiakkaiden kokonaismäärä  
18 

Ryhmäkotijako ja paikalla olevien asiakkaiden jakautuminen 
ryhmäkoteihin 18 

Toimintayksikön 
vastuuhenkilö 

Nimi 
Palveluyksikön johtaja Pia Taskinen 

Koulutus 
Sairaanhoitaja 

Yhteystiedot 
puh. 050 534 46 76 

Yksikön  
esihenkilö 

Nimi 
Pia Taskinen 

Koulutus 
Sairaanhoitaja 

Yhteystiedot 
puh. 050 534 46 76 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

 
 

 Määrä 

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja 1,5 

Lähihoitaja 11+ 
1 oppisopimus-opiskelija 

12 

Hoiva-avustaja 1,6 

Kuntoutushenkilöstö - 
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Tukipalveluhenkilöstö - 

Muu, mikä? 
      

      

Henkilöstömitoitus  
 
Tilaaja täyttää käynnin jälkeen 

Henkilöstömitoitus tulee olla vähintään 0,7, jotta toteutunut 0,5 henkilöstömitoitus-
vaade/ vuorokausi täyttyy. 
 
Ostopalvelut –ja laadunhallinta yksikkö tarkasteli yksikön henkilöstömitoitusta (toteutu-
neiden työtuntien mukaan) 7.3.2022 -17.4.2022 ajanjaksolla. Toteutunut henkilöstömi-
toitus oli 0,72 asukasmäärän ollessa 18. Päivittäinen henkilöstömitoitus vaihteli ajan-
jaksolla 0,44-0,66. Yksikön johtajan huomioidaan asiakastyöhön 50% henkilöstömitoi-
tusta laskettaessa.  
 

Sijaiset  
(sijaisten tarve, mistä hankitaan 
ja vakituisuus) 

Sijaiset hankitaan vuokrafirmasta Onvire sähköisen järjestelmän kautta. Leenanko-
dissa työskentelee pääasiallisesti ennalta tuttuja sijaisia. Sijaisia otetaan lähtökohtai-
sesti akuutteihin puutoksiin esim. sairauslomiin sekä täyttämättä jääneisiin hoitaja-
puutoksiin. 

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

Henkilöstön vaihtuvuus ollut vähäistä – 08/21 sairaanhoitaja irtisanoutunut (paikkaa ei 
ole saatu täytettyä) ja 04/22 50% lähihoitaja jäänyt eläkkeelle (paikka haussa) 

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

Kunnan edellinen tarkastus- tai 
valvontakäynti 

18.6.2021 
 

Kunnan terveys- tai  
ympäristötarkastajan käynti Hygienia-auditointi 23.2.2022 

Palotarkastus 
11.6.2021 

Pelastussuunnitelma 
ja poistumisturvallisuusselvitys 

Päivätty 
09/2020 

Paloturvallisuuskoulutus Paloturvallisuuskoulutusta ei ole järjestetty kuluneen kahden vuoden aikana koronara-
joitusten vuoksi. Tulossa vuoden 2022 aikana. 

Poistumisharjoitus Poistumisharjoitusta ei ole pystytty järjestämään kuluneen kahden vuoden aikana ko-
ronarajoitusten vuoksi. Tulossa vuoden 2022 aikana. 

Ea-koulutus Milloin viimeksi? 
20.1.2022 

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 on Pia Taskinen 
 
 
Konsernin tietosuojavastaava on Leenamaija Sipponen 

Omavalvontasuunnitelma on laa-
dittu. 

Päivätty 
3.11.2021 

Omavalvontasuunnitelma on jul-
kisesti nähtävillä. 

Missä? 
Leenankodin internet-sivuilla, Leenankodissa tulostettu versio 

Omavalvonnan vastuuhenkilö  
on nimetty. 

Nimi 
Pia Taskinen 

Henkilökunta osallistuu omaval-
vontasuunnitelman laatimiseen ja 
päivitykseen. 

Miten toteutuu käytännössä? 
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Omavalvontasuunnitelmaan tulevista asioista käyty keskustelua tiimipalavereissa, 
Vuonna 2021 otettu käyttöön myös Laatuportti-järjestelmä, jossa paljon Omavalvonta-
suunnitelmassa olevia asioita.  Laatuporttia tehty yhdessä henkilöstön kanssa tiimipa-
lavereissa. 

Asiakkaan rajoittamistoimenpi-
teitä koskevat kirjalliset ohjeet. 

Miten toteutuu käytännössä? 
Jokaisesta rajoituksesta pyydetään erikseen hoitavan lääkärin kirjallinen lupa, joka voi-
massa kolmesta kuuteen kuukautta. Rajoitteet kirjataan hoitosuunnielmaan (sekä asu-
kastietojärjestelmän etusivulle)ja arvioidaan kolmen kuukauden välein (tai tarvittaessa 
useammin) rajoitteiden käytön tarve. 

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

Onko ilmoitusvelvollisuus käyty läpi henkilöstön kanssa? Miten ilmoitukset käsitellään? 
Käyty läpi henkilöstön kanssa tiimipalaverissa. Ilmoitukset käsitellään ilmoituksen teki-
jän/ilmoitetun kanssa ja tarvittaessa asiaa viedään eteenpäin ylemmälle taholle. 

Lääkehoitosuunnitelma on laa-
dittu ja lääkärin allekirjoittama. 

Päivätty 
3.10.2021 

Lääkevirheiden/poikkeamien 
määrä viimeisen 6 kk aikana 

Miten poikkeamat käsitellään? 
4 
Poikkeamat käsitellään tiimipalaverissa ja mietitään yhdessä, kuinka poikkeamat voi-
daan jatkossa ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti. 

 
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? 
On nimetty, muuttopäivänä käydään läpi käytännön asioita, myös omahoitaja, omais-
ten kanssa. 

Asiakkaalle on laadittu ajantasai-
nen hoitotyön suunnitelma. 

Jokaiselle asukkaalle on laadittu henkilökohtainen hoitotyön suunnitelma, jota omahoi-
taja päivittää yhdessä yksikön sairaanhoitajan kanssa säännöllisesti kolmen kuukau-
den välein tai aina tarvittaessa. Yksikön sairaanhoitajat sekä yksikönjohtaja tarkastavat 
hoitosuunnitelmien ajantasaisuutta muutaman kerran vuodessa. 
 

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

Jokaisella asukkaalla tai hänen omaisellaan on mahdollisuus osallistua hoitotyön 
suunnitelman laatimiseen. Yleensä Leenankotiin hoitoon tulevien asukkaiden muisti-
sairaus on jo pitkälle edennyt ja he pystyvät lähinnä kertomaan omista tavoistaan ja 
mieltymyksistään, jotka kirjataan hoitosuunnitelmaan. Omaiset osallistuvat laadintaan 
niin ikään kertomalla asukkaiden menneisyydestä sekä tavoista ja tottumuksista. 
 

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

Jokaiselle asukkaalle ja tämän omaiselle tarjotaan mahdollisuutta hoitoneuvotteluun. 
Hoitoneuvotteluja järjestetään jokaiselle asukkaalle kerran vuodessa ja omaisen niin 
toivoessa myös useammin. Hoitoneuvotteluun osallistuu yleensä asukas, omainen ja 
omahoitaja. Tarvittaessa neuvotteluun voi osallistua myös lääkäri, yksikön sairaanhoi-
taja ja/tai yksikönjohtaja. 
 

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? 
Leenankotiin asukkaaksi tulevan henkilön kanssa käydään hänen saapuessaan alku-
keskustelu, jossa kysellään hänen toiveitaan hoitoon liittyen. Omaisiin ollaan mahdolli-
simman pian yhteydessä ja aloitetaan myös yhteistyö heidän kanssaan asukkaan par-
haan hoidon takaamiseksi. Omahoitaja tutustuu vielä tarkemmin asukkaan elämään ja 
läheisiin. 

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? 
RAI-arviointi pyritään tekemään asiakkaalle kahden viikon kuluessa saapumisesta, 
mutta tämä ei aina ole toteutunut. RAI kuitenkin tehdään niin pian kuin mahdollista ja 
sen jälkeen se tehdään puolivuosittain tai aina, kun tilanne oleellisesti on muuttunut.  
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Asukkaat osallistuvat tekemiseen halukkuutensa sekä vointinsa mukaan, osa asuk-
kaista ollut mukana itse tekemässä RAI-arviota. Yleensä omaiset eivät osallistu varsi-
naiseen tekemiseen, mutta saattavat ilmaista omaa näkemystään esimerkiksi asuk-
kaan voinnin tai käytöksen muutoksissa tmv. 

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? 
Hoitotyön suunnitelmat laaditaan Rai-arviointeja apuna käyttäen ja asukkaan tarpeiden 
pohjalta. Asukkaiden hoitotyön tavoitteita käydään aina läpi yhdessä omahoitajan ja 
sairaanhoitajan tai jonkun muun tiimin jäsenen kanssa. Asukkaiden asioita käsitellään 
myös yhteisesti yksikön tiimipalavereissa sekä hoitoneuvotteluissa, joiden pohjalta 
esille nousseet asukkaan tarpeet kirjataan hoitotyön suunnitelmaan. 

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

Kertokaa esimerkkejä kirjatuista toiveista, tavoista tai mieltymyksistä?  

 Hengelliset asiat tärkeitä -> omahoitaja antaa aikaa ja keskustelee hengelli-
sistä asioista, huolehditaan jumalanpalveluksen muistuttamisesta 

 asukas haluaa näyttää hyvältä -> huolehditaan, että hiukset on kammattu kau-
niisti ja jalkahoitoa on saatavilla aina asukkaan sitä halutessa 

 asukas kuuntelee mielellään radiota ja kesällä nauttii ulkona istumisesta  

 Pitää leipomisesta ja seuraa mielellään ajankohtaisia tapahtumia lehdistä ja tele-
visiosta. Hoitaa mielellään kasveja 

  

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   28 32 
Ravitsemus: BMI alle 24 ja laihtuu 25 7 
Kuntoutus: Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoittei-

silla %  
10 0 

Kaikki liikkumisen rajoittaminen 0 5 
Lääkitys: Rauhoittava, unilääke tai antipsykootti % (ei me-
latoniini) 

67 68 

Kipu: kova päivittäinen, % 0 5 
 

 

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 löytyy yksikön ilmoitustaululta. 
Yksikköön ollaan perustamassa päiväkirjatyylistä kansiota järjestetystä asukastoimin-
nasta. 

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? 
Asukkaiden toiveista keskustellaan asukaspalavereissa, joita järjestetään yksikössä 1-
3 kertaa kuukaudessa. 

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

Millaisia kokouksia pidetään? Millaisia asioita käsitellään? Kirjoitetaanko muistiot?  
Asukaskokouksia järjestetään 1-3 kertaa kuukaudessa ja kokouksissa käsitellään 
asukkaiden toiveita hoitoon, asukastoimintaan tai ruokiin liittyen. Myös muita asioita 
käsitellään asukkaiden toiveiden pohjalta. Kokouksista tehdään muistio. 

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. 
Fysioterapeutti käy pitämässä asukkaille tuolijumppaa ryhmässä kerran viikossa. Yksi-
kössä järjestetään myös keskustelupiirejä, joissa puhutaan yhdessä asukkaiden 
kanssa ajankohtaisista tai menneistä asioista. Yksikössä on käytössä Hilda-palvelu, 
joka tarjoaa hoitajan ohjaamana erilaisia asukastoimintoja digitaalisessa muodossa 
tv:n ruudun kautta. Palvelusta voi valita erilaisia ohjelmia kunkin mieltymyksen huomi-
oiden; esim. visoja, musiikkia, jumppaa tmv. 
Seurakunnan vierailut (jumalanpalvelus, joulukonsertti), koirakaverit 



 

 
 
Sosiaali- ja terveystoimi 

Kohdennettu auditointilomake 
Ikääntyneiden ympärivuorokautinen  
palveluasuminen 
 

2022 

5 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 
Selvitys, arviointi ja sijoitus/Ostopalvelut 
 

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

 

 

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

Miten toteutuu? Kuvaile. 
Jokaiselle asukkaalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua järjestettyihin toimintoihin ja 
kuljetetaan asukas niihin. Myös pääasiallisesti vuoteessa eläviä (ei pysty istumaan 
esim. jäykkyyden vuoksi pyörätuolissa) asukkaita tuodaan yhteisiin tiloihin erilaisiin ta-
pahtumiin vuoteella. 
Asukkaita otetaan mukaan arjen askareisiin kuten leipomiseen, pyykkien lajitteluun 
sekä viikkaukseen, ruokakärryjen hakemiseen jne. 
 

Asiakkaiden sosiaalisia suhteita 
tuetaan. 
 

Miten toteutuu? Kuvaile. 
Sosiaalisia suhteita tuetaan mm. tarjoamalla asukkaille ja omaisille mahdollisuutta vi-
deopuheluihin sekä kannustetaan omaisia pitämään yhteyttä myös puhelimitse ja tarjo-
taan asukkaille mahdollisuutta soittaa omaisilleen. 
Omaisille lähetetään valokuvia eri tapahtumista ja heidän omaisistaan. 

Yksikössä järjestetään säännölli-
sesti asiakastilaisuuksia ja 
omaisteniltoja. 

Millaisia tilaisuuksia ja kuinka usein? 
Koronatilanteen vuoksi omaisteniltoja ei kuluneen vuoden aikana ole pystytty järjestä-
mään. 

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

Saavatko omaiset ja läheiset osallistua toimintaan? Millä tavoin? 
Tuetaan omaisia osallistumaan asukkaiden arkeen, esim.ehdotetaan ulkoilemisen 
mahdollisuutta, vierailuja kotona 

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? 
Diakonissalaitoksen Hoiva järjestää asiakastyytyväisyyskyselyn säännöllisesti kerran 
vuodessa. Kyselyihin voi vastata asukas itse tai hänen omainen, jos asukas ei siihen 
itse pysty. Kyselyyn voi vastata paperiversiolla tai sähköisellä kyselykaavakkeella. 
Vastauksia käsitellään tiimipalavereissa sekä tarpeen mukaan muilla foorumeilla (oma 
esihenkilö, johtotoryhmä) 
 

Kyselyiden tulokset käsitellään  
asiakkaiden ja omaisten kanssa. 

Miten tulokset käsitellään ja miten tietoa hyödynnetään? 
 
Palautteiden pohjalta kehitetään yksikön toimintaa ja tulokset käsitellään tiimipalave-
rissa. Jatkossa tulokset tullaan käsittelemään myös omaistenilloissa, kun kyseisiä ta-
pahtumia voi taas järjestää. 
 
Tulokset laitetaan myös kyseisen vuoden toimintakertomukseen. 
 
Kiinnitetään huomiota kehittämiskohteisiin ja saadusta palautteesta tiedotetaan sopi-
musten mukaisesti palvelujen ostajia. 
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5. Kierto hoivakodissa: asiakkaiden ja hoitajien ajatuksia ja palautetta (tilaaja täyttää) 

Auditointi käynti tapahtui Leenankotiin päiväkahvien aikaan. Leenankodin tilat olivat siistit ja puhtaat. Yhteinen tila oli 
kodikas sekä asukkaille oli tehty infotaulu päivän tapahtumista. Asukkaita istui runsain mitoin yhteisissä tiloissa seura-
ten hoivakodin elämää. Asukkaat vaikuttivat tyytyväisiltä. Käynnillä haastateltiin hoivakodin asukkaita, jotka kertoivat 
ruoan olevan hyvää ja maittavaa.  Käytiin asukkaan huoneessa, joka oli sisustettu asukkaan omilla tavaroilla (taulut, 
valokuvat) ja oli viihtyisä.  Asukas kertoi, että viihtyy hyvin ja hoitajat ovat mukavia. Yleisvaikutelmaksi jäi, että Leenan-
kodin asukkaat viihtyvät hyvin. Ryhmäkodissa työskentelevä sairaanhoitaja on aktiivinen ja huolehtii, että asukkaat 
avustetaan yhteisiin tiloihin. Leenankodissa on aidattu viihtyisä piha-alue, jossa asukkaat voivat vapaasti päästä ulkoile-
maan varsinkin kesällä. 
 

 

 
Käynnin jälkeen 
 
 
6. Yksikön kommentit ja palaute kohdennetusta auditoinnista (tuottaja täyttää) 
      

 
 
7. Tilaajan yhteenveto auditoinnin jälkeen 
Myönteistä 
 

Leenankodissa on pysyvä henkilöstö ja tuttuja omia keikkalaisia.  Erittäin hyvää on, 
että asukkaita tuodaan päivittäin yhteisiin tiloihin, tämä myös tukee yhteisöllisyyttä. 
Tunnelma oli rauhallinen ja hyvin myönteinen, asukkaat hymyilivät ja näyttivät viihty-
vän yhdessä. Yksikössä pidetään asukaspalavereita yksi-kaksi kertaa kuukaudessa, 
jolloin asukkaat osallistetaan yhteisiin hoivakodin asioihin. Tämä on hyvä tapa pitää 
yllä osallisuutta. 
 
Yksikössä on ollut kehittämispäivä, jossa pureuduttu hoito-ja palvelusuunnitelmien te-
koon. Tämä on hyvää vahvistusta ja tukea työyhteisölle ja varsinkin niille jotka kokevat 
hoitosuunnitelmien teon vaikeana.  Erittäin hyvää, että hoitosuunnitelmissa oli näky-
vissä asukkaiden yksilöllistä sairauden hoito.  Asukkaista oli kirjattu päivittäin tapatu-
matietoja.  
 

Kehitettävää 
 

 
Lakisääteisiin paloturvallisuus koulutuksiin ja poistumisharjoituksiin sekä niiden pitämi-
seen ja päivittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Turvallisuuskävelyt yksikön henkilös-
tölle on hyvä huomioida ja siihen nimetä henkilö, joka suorittaa turvakävelyn määrätyin 
välein henkilöstön kanssa. 
 
Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan on hyvä tehdä pieni esitieto-osuus, kuten toimintaky-
vyn ja liikkumisen voimavaroista ja haasteista. Lisäksi asukkaan erityispiirteet joita voi 
huomioida hoidossa. Hoitotyön tarve, tavoite ja keinot olivat näkyvissä, mutta mittarit ja  
osa arvioinneista puuttuivat/ vanhentuneita. Asukkaasta voinnista ja hoidon tarpeesta 
on tulee tehdä arvio vähintään kolmen kuukauden välein.  RAI arvioinnista saa hyviä 
mittareita mm. ravitsemuksen, mielialan ja kivun seurantaan. Kun käyttää RAI- tietoja 
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on hyvä avata RAI:ssa olevia lukuja ja varomerkkejä (CHESS= terveyden epävakau-
teen liittyvä mittari) konkreettisesti ja katsoa, mitä ne tarkoittavat ja mihin tulee kiinnit-
tää huomio asukkaan kohdalla. Asukkaiden suun terveydenhoito on hyvä laittaa hoito-
suunnitelmaan. 
 
Päivittäisessä kirjaamisessa näkyy asukkaan osallistuminen ja asukkaita on kuvattu 
joissakin tilanteissa hyvin, kuten asukkaan liikkuminen ja avun tarve ja mieliala. Kehi-
tettävää on, että päivittäinen kirjaaminen tapahtuisi ajantasaisemmin kaikissa vuo-
roissa. Leenankodissa oli tyytyväisiä asukkaita, joten olisi hyvä, jos tämäkin näkyisi 
päivittäisessä kirjaamisessa. Asukkaiden tyytyväisyyttä ja omaa näkemystä hoidosta 
on hyvä kirjata enemmän. Päivittäinen kirjaaminen on hyvin hoitajan tekemisiin perus-
tuvaa tehtäväluetteloa. 
 
Ryhmäkodissa on syytä käydä läpi haitta- ja vaaratapahtumien käytänteet sekä muis-
tuttaa aika-ajoin niiden aktiivisesta tekemisestä. Haitta -ja vaaratapahtumia tulisi tehdä 
myös läheltä piti tilanteista.   
 
18.6.2021 valvontakäynnillä todettu HaiPro lääkepoikkeamat tulee tehdä, jos asukas 
jättää ottamatta lääkkeet tai lääke löytyy esimerkiksi lattialta. HaiPro-järjestelmään il-
moitetaan potilaan turvallisuutta vaarantavat tapahtumat, jotka aiheuttavat tai voivat ai-
heuttaa haittaa potilaalle. HaiPro-järjestelmään ilmoitetaan siis sekä läheltä piti -tapah-
tumia että haittatapahtumia. 
 
 

Mahdollisten jatkotoimenpiteiden 
aikataulu ja vastuuhenkilö(t) 

Ei aikataulutettuja jatkotoimenpiteitä. 

 


