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AUDITOINTIKÄYNTI VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN 
OSTOPALVELUYKSIKKÖÖN HELSINGISSÄ 

 
Palvelun tuottaja ja toimin-
tayksikön nimi 

Hoivapalvelut Mehiläinen Oy 
Mainiokoti Herttua 

Käynnin ajankohta ja osal-
listujat 

28.4.2021 klo 12-15 
Mainiokoti Herttua, yksikön johtaja Anu Moniruzzaman ja sairaan-
hoitaja Tanja Tuominen 
Helsingin kaupunki erityissuunnittelija(t): Maj-Britt Löv, Tia Leppä-
aho ja Maaria Front 
 

Asiakasryhmä 
 

Muistisairaat suomenkieliset vanhukset  60 

Ruotsinkieliset vanhukset  

Haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden palveluasumi-
nen 

 

Päihdeongelmaisten vanhusten palveluasuminen  

Asiakasmäärä  

 Ryhmäkodeittain ja 
yksikön kokonaismäärä 

Yhteensä 55, jotka helsinkiläisiä joista 4 palveluseteliasukasta 
Kerros 5. Usva 15, Kesä 10 
Kerros 6. Koski 15, Talvi 15 
 

Toimintayksikön 
vastuuhenkilö 

Anu Moniruzzaman 

Hoitotyön  
vastuuhenkilö 

Tanja Tuominen 

Toimintayksikössä  
viimeksi suoritetut 
tarkastukset 

Kunnan sosiaalitoimen tarkastus  

Kunnan terveystarkastajan käynti 2.6.2020 

Aluehallintoviranomaisen tarkastus 21.1.2020 

Työsuojelupiirin tarkastus  

Palotarkastus 25.2.2020 

Mahdollinen muun kunnan tarkastus, 
minkä: 

Helsingin kaupunki 
ympäristötarkastus 
30.11.2020 

Omavalvontasuunnitelma 
 

Päivityspvm. 10.2.2021 ja 
30.3.2021 

Missä nähtävissä Mainiokoti Herttuassa 

Omavalvonnan vastuuhenkilö Anu Moniruzzaman 

Lääkehoitosuunnitelma Laadinta- ja päivityspvm.  30.3.2021 

Pelastussuunnitelma 
ja poistumisturvallisuussel-
vitys 
 

Laadinta- tai päivityspvm.  13.8.2020 

Miten henkilökunta on perehdytetty hätäti-
lanteisiin? Milloin viimeksi? 

koulutusten avulla  

Paloturvallisuuskoulutus Pvm ja huomioita: 9.12.2021 ja 16.12.2021 
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Poistumisharjoitus  Pvm ja huomioita: 

Henkilökunnan  
ensiapuosaamisen  
varmistaminen  

Milloin EA-koulutus viimeksi järjestetty? 
27.1.2021 ja 3.2.2021 

Asiakasturvahälytys 
järjestelmä 

9solutions asukkaiden turvarannekkeissa ja hälytinjärjestelmässä 

Rekisteriselosteet ja  
asiakasasiakirjojen  
säilytys on lain  
edellyttämällä tasolla 
 

Yksikön tietosuojavastaava: Kim Klemetti 
Yksikössä on laadittu rekisteriselosteet ja  
asiakasasiakirjojen säilytys vastaa puitesopimuksen  
ehtoja. 
Henkilötietolain tarkoittaman asiakasrekisterin  
pitäjänä toimii Helsingin kaupunki. 

 
 
1 Tilat, varusteet ja välineet 
 
Vastausohje kohdan 1 laatuvaatimusten toteutumisesta: 
2 = Kyllä, toteutuu kaikilla asiakkailla 
1 = Ei toteudu 

Laatuvaatimus 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 

1.1 Asiakkailla on oma huone, jossa riittävät 
henkilökohtaiset tilat sekä oma wc ja 
suihku.  
 

x  Asukkaiden huoneet 
ovat 20-22 m2 ko-
koisia, joissa on 
omat saniteettitilat 

Tilavat asukashuo-
neet uudessa 
vuonna 2020 toimin-
nan aloittaneessa 
hoivakodissa. 

1.2 Perustellusta syystä asukas voi asua 2 
hengen huoneessa. Kahden hengen huo-
neita voi olla korkeintaan 10 % asiak-
kaista.  
 

x  yksikössä 2 kahden 
hengen huonetta, 
jotka on mahdollista 
yhdistää pariskun-
nille 

 

1.3 Asukashuoneessa on palvelukuvauksen 
mukainen perusvarustelu. Muilta osin asiakas 
kalustaa ja sisustaa itse oman huoneensa (ta-
pauskohtaisesti tuottajan avustuksella). 

x  Perusvarustukseen 
kuuluu sähkösänky, 
yöpöytä ja sälekaih-
timet sekä peitto, 
tyyny ja liinavaat-
teet. Asukasta kan-
nustetaan sisusta-
maan huoneensa 
omannäköiseksi ko-
diksi. Tarvittaessa 
palveluntuottaja 
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hankkii verhot ja 
tuolit huoneeseen. 

1.4 Omaisen on mahdollista tarvittaessa 
(esim. saattohoitotilanne) yöpyä yksikössä tai 
sen välittömässä läheisyydessä. 

x  On mahdollista ja 
korona-aikana rajoi-
tukset huomioiden. 

Saattohoitotilan-
teissa omainen voi 
yöpyä asukkaan 
huoneessa.  

1.5 Asiakkaan yksityisyys turvataan haastat-
teluiden, tutkimusten ja päivittäisten hoitotoi-
menpiteiden aikana. 

x  Asukkailla on oma 
huone, jonka ovi sul-
jetaan hoitotoimen-
piteiden ajaksi. 

 

1.6 Yksikössä on viihtyisiä ja kodikkaita yhtei-
siä tiloja asiakkaiden oleskeluun ja ruokai-
luun sekä viriketoimintaan. 

x  Yksiköstä löytyy 
useita kodikkaita ti-
loja. 

Toteutuu, uuden yk-
sikön sisustus on 
harmoninen ja kalus-
teet asianmukaiset. 
Värimaailma rauhal-
linen.  

1.7 Yksikössä on toimistotilat ja henkilökun-
nan sosiaalitilat. 

x  Sosiaalitilat löytyvät 
6.krs:sta. talossa on 
molemmissa kerrok-
sissa monitoimiti-
loja. 

Toteutuu 

1.8 Sisäilman laatua tarkkaillaan ja se on kir-
jattu omavalvontasuunnitelmaan. 

x  Miten: Tarkkaillaan 
aistinvaraisesti ja 
tarvittaessa otetaan 
herkästi yhteys huol-
toon. 

Aistinvarainen arvio: 
Auditointi käynnillä 
puhtaan tuoksuinen 
huoneilma. 

1.9 Yksiköllä on viihtyisä, aidattu piha-alue is-
tutuksineen, tilava ulkoiluparveke tai asiak-
kaille on järjestetty muutoin päivittäinen ul-
koilumahdollisuus.    

x  Yksikössä on viih-
tyisä sisäpiha viiden-
nessä kerroksessa. 

Talvella myös mah-
dollisuus mennä lasi-
tetulle parvekkeelle. 
Kaunis sisäpiha 
asukkaiden käytössä 
5.kerroksessa. 

 

2 Ateriapalvelu, siivous ja vaatehuolto 

Vastausohje kohdan 2-3 laatuvaatimusten toteutumisesta: 
4 = Toteutuu hyvin kaikilla asiakkailla 
3 = Toteutuu osittain 
2 = Toteutuu heikosti 
1 = Ei toteudu 

Laatuvaatimus 4 3 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 

2.1 Ateriapalveluun kuuluu aamiainen, lou-
nas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala (5 
ruokailukrt/vrk) tasaisesti rytmitettynä 

x    Palvelutuottaja tar-
joaa sopimuksen-

Oma keittiö ja 
kokki valmistaa 
ruoat.  Kaikilla 
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niin, että lounaan ja päivällisen väli on vä-
hintään viisi tuntia. Yöpaasto ei ole yli 11 
tuntia. 

päivittäiset päivit-
täiset ateriat, jotka 
yksikön kokki val-
mistaa. Tarvitta-
essa tarjotaan yö-
palaa tai smoot-
hieita myös yöllä, 
kaikille tarvitse-
ville, esimerkiksi 
diabeetikoille tai 
asukkaille joiden 
BMI on alle 24. 

asukkailla on mah-
dollista saada yö-
palaa, esim. he-
reillä oleville asuk-
kaille tarjotaan 
smoothieita, sekä 
BMI alle 24 ja dia-
beetikot huomioi-
daan. Yöhoitaja 
valmistaa smoot-
hiet. 

2.2 Ruokailutilanne on miellyttävä. Asiak-
kaan valinnanmahdollisuutta, omatoi-
mista selviytymistä sekä sosiaalista kans-
sakäymistä tilanteessa tuetaan. 

x    asukkaita tuetaan 
ruokailussa ja heitä  
kannustetaan tule-
maan ruokaile-
maan ryhmäkodin 
yhteiseen keittiöti-
laan. 

Yhteisten tilojen 
yhteydessä oli ryh-
mitelty pieniä ruo-
kapöytiä, mikä 
mahdollistaneen 
sosiaalisen kanssa-
käymisen ruokail-
lessa. Korona-ai-
kana jouduttu ra-
joittamaan hoita-
jien ja asukkaiden 
yhteisruokailuja. 

2.3 Asiakkaan ravitsemus suunnitellaan 
osana asiakkaan hoito- ja palvelusuunni-
telmaa. 

x    Asiakkaan ravitse-
mukseen liittyvät 
asiat ovat osa 
hoito- ja palvelu-
suunnitelmaa ja 
kiinnitämme ene-
nemässä määrin 
huomiota asukaan 
ravitsemuksellisiin 
kysymyksiin ja eri-
tyisesti vajaaravit-
semuksen hoitoon 
ja ennaltaeh-
käisyyn jo hänen 
saapumisvaihees-
saan. 

Kaikissa tarkastel-
luissa hoitosuunni-
telmissa ravitse-
mus oli huomioitu, 
osassa oli hoitajien 
keinoja toteutuk-
seen kirjattu auki. 
Ravitsemustilan 
seurantaa ja arvi-
ointi tehostettava. 

2.4 Asiakkaan ravitsemushoidon suunnit-
telussa ja seurannassa hyödynnetään 
MNA-mittaria tai vastaavaa mittaria. 

x    Jokaiselle asuk-
kaalle laaditaan 
RAI-arvio ja MNA-
mittari on osa RAI-
arviointia. 

Kehittämiskohde: 
hoitosuunnitel-
missa olisi hyvä 
olla BMI indeksi ja 
MNA tulos. 
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2.5 Asiakkaan painoa seurataan säännölli-
sesti vähintään kuukausittain.  

x    Asukkaan painoa 
seurataan kuukau-
sittain ja tarvitta-
essa useamminkin, 
(jopa viikoittain), 
jos asukkaalla on 
painonlaskua/ lisä-
ravinteet otettu 
käyttöön/ BMI alle 
24. 

Asukkaiden pai-
nonseuranta on 
vastuutettu sai-
raanhoitajille. Kuu-
kausittain seura-
taan ja reagoidaan 
painon muutoksiin. 

2.6 Ruokalistat laaditaan ennakkoon ja ne 
ovat asiakkaiden ja omaisten nähtävillä. 

x    Ruokalista on asuk-
kaiden ja omaisten  
nähtävillä yhtei-
sissä tiloissa ja sen 
laadinnassa on 
huomioitu asukkai-
den toiveet. 

Ruokalistat olivat 
asukkaiden ja 
omaisten nähtä-
vänä. 
Asukkailla on toive-
viikkoja jolloin voi 
toivoa mieliruokia 
ruokalistoille. 

2.7 Ruokailuajat on määritelty ja myös ne 
ovat asiakkaiden ja omaisten nähtävillä. 

x    ovat nähtävillä 
omavalvontasuun-
nitelmassa 

Todennettu 

2.8 Erityisruokavaliot on järjestetty niin, 
että ne ovat monipuoliset, ravitsemukselli-
sesti riittävät ja täyttävät suositukset. 

x    Yksikön oma kokki 
vastaa erityisruo-
kavalioiden suun-
nittelusta ja toteu-
tumisesta. 

Yksikössä on kihti- 
ja vähälaktoosista 
ruokavaliota nou-
dattavia asukkaita. 

2.9 Yksikössä on sovittu menettelytavoista, 
miten heikkokuntoisten asiakkaiden riit-
tävä nesteiden ja ravinnonsaanti turva-
taan. 

x    Tarvittaessa seura-
taan nestelistalla ja 
lisäämällä lisära-
vinteita. Asukkaan 
painoa seurataan 
säännöllisesti ja jos 
asukkaalla on pai-
nonlaskua/ lisära-
vinteet otettu käyt-
töön/ BMI alle 24. 

Lääkäriä konsultoi-
daan jos asukkaan 
ravitsemuksessa on 
muutosta huonom-
paan suuntaan. 

2.10 Rakennemuunneltujen ruokavalioiden 
(pehmeä, sosemainen, hienojakoinen tai 
nestemäinen ruokavalio) riittävään ener-
gia- ja suojaravintoainepitoisuuteen, mo-
nipuolisuuteen ja esteettisyyteen on kiinni-
tetty huomiota. 

x    Kiinnitetään huo-
miota ja tarvitta-
essa käytetään li-
säravinteita 
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2.11 Palveluntuottajan laatima omaval-
vontasuunnitelma toteutuu ruokahuol-
lossa. 

x    Kyllä toteutuu. Yksikössä on erit-
täin tarkka kokki, 
joka huolehtii tar-
kasti keittiön oma-
valvonnan laadun 
toteutumisesta. 

2.12 Helposti pilaantuvia pakkaamattomia 
elintarvikkeita käsittelevällä henkilöstöllä 
on oltava osaamistodistukset (hygienia-
passit) elintarvikelain (23/2006) vaatimus-
ten mukaisesti. 

x    Kokilla ja ruoka-
huoltoon osallistu-
villa hoitajilla on 
hygieniapassit 

 

2.13 Yksikössä on järjestetty liinavaate-
huolto ja tavanomainen vaatehuolto. 

x    Comforta vastaa 
yksikön liinavaate-
huollosta. Asukkai-
den vaatteet pes-
tään yksikössä.  

Yksikössä on hoito-
apulainen, joka 
huolehtii asukas-
pyykit. Tarvittaessa 
hoitajat auttavat. 

2.14 Tuottajalla on kirjallinen siivoussuun-
nitelma (määritelty puhtaustaso, vastuut, 
tehtävät ja siivousaikataulu). Siivousta hoi-
tavalla henkilökunnalla on riittävä osaami-
nen.  

x    Yksikössä on kaksi 
omaa laitoshuolta-
jaa, jotka vastaa-
vat yksikön siivouk-
sesta. 

Yksikössä kaksi lai-
toshuoltajaa. 

2.15 Yhteisten tilojen sekä asiakashuonei-
den yleisilme on siisti. 

x    Laitoshuoltajat 
vastaavat yksikön 
asukashuoneiden 
viikoittaisesta sii-
vouksesta ja yhteis-
ten tilojen siivoa-
misesta. 

Siistit puhtaat tilat. 

2.16 Tuottajalla on kirjallinen jätehuolto-
suunnitelma, jossa on määritelty vastuut ja 
tehtävät.  

x    Jätehuoltosuunni-
telma on tehty 

 

 

3 Asiakasturvallisuus 

Laatuvaatimus 4 3 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 

3.1 Palveluntuottajalla on sovitut menette-
lytavat, joilla muistisairaiden asiakkaiden 
turvallisuus varmistetaan (ovien ja ikkunoi-
den lukitus, kulunvalvonta). 

x    Yksikössä on liike-
tunnistimet. Ker-
roksien ovet ovat 
lukittavia, joista 
pääsee kulkemaan 
sähköisellä 
avaimella. Yksikön 
alaovella on kame-
rallinen ovipuhelin. 

Henkilökunnalla on 
Ilog-avaimet, jotka 
tunnistavat käyttä-
jän. 
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3.2 Tuottajalla on kirjallisesti määritellyt 
hyvän hoidon periaatteet sekä menettely-
tavat, joilla puututaan asiakkaiden kaltoin-
kohteluun. 

x    Yksikön omaval-
vontasuunnitel-
massa on ohjeet 
kaltoinkohtelun va-
ralta ja lisäksi käy-
tössämme on Me-
hiläisen kaltoinkoh-
teluohjeet ja lo-
makkeet. 

Keskusteltu hyvän 
hoidon jalkautumi-
sen pääperiaat-
teista. Henkilöstön 
kanssa käydään 
asioita läpi, kuten 
kaltoinkohtelun 
muodot ja ilmoitta-
misen pääperiaat-
teet. 

3.3 Tuottajalla on kirjallinen ohje toiminta-
tavoista, jos asiakkaan liikkumisvapautta 
rajoitetaan. 

x    Kyllä löytyy ja liik-
kumisvapautta ra-
joitetaan ainoas-
taan lääkärin pää-
töksellä ja sitä tar-
kastellaan jokaisen 
lääkärikäynnin yh-
teydessä. Lupa ei 
ole koskaan pysyvä 
ja se tehdään eri-
tyistä harkintaa 
käyttäen. Liikku-
misvapautta rajoi-
tetaan vain erittäin 
perustelluista 
syistä. 

Liikkumisrajoittei-
den käyttöä arvioi-
daan päivittäin ja 
lupa on lääkärin 
myöntämä ja arvi-
oima, joka uusi-
taan kolmen kuu-
kauden välein. 

3.4 Tuottajalla on kirjallinen ohjeistus siitä, 
miten tunnistetaan kaatumavaara-asia-
kas.  

x    Yksikössä on mah-
dollista osallistua 
kaatumisenehkäi-
sykoulutukseen ja  
IKINÄ-lomakkeen 
avulla arvioidaan 
kaatumisen riskiä. 

Asukkaalle tehtä-
vässä RAI arvioin-
nissa on Raps kaa-
tumisriski, tätä voi 
hyödyntää hoito-
suunnitelmaan. 

3.5 Asiakkaan hoitotyön suunnitelmassa 
on huomioitu asiakkaan kaatumisriski ja 
keinot, miten kaatumisriskiä ehkäistään.  

x    Tarvittaessa täyte-
tään IKINÄ-
lomaketta ja Rai-
arvioinnin avulla. 

Hoitajille on hyvä 
ohjeistaa, että hoi-
totyönsuunnitel-
miin on hyvä kir-
jata kaatumisriski 
ja kaatumisriskin 
ehkäisykeinot. 
Osalla asukkaista 
oli keinoissa apuvä-
lineet huomioitu. 



HELSINGIN KAUPUNKI     8 (24) 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA      
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut   Arviointilomake 

Selvitys, arviointi ja sijoitus  2021   

 

 

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

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

 

 

3.6 Tuottajalla on riittävä ohjeistus hygie-
niasta mm. käsihygienia. Palveluntuottaja 
hankkii henkilökunnan tarvitsemat käsi-
neet ym. suojavälineet. 

x    Kyllä yksikössä on 
kirjalliset ja sähköi-
set ohjeet asiasta 
ja tämä on huomi-
oitu myös omaval-
vontasuunnitel-
massa. 

 

3.7 Pelastussuunnitelma ja turvallisuussel-
vitys on ajan tasalla. Henkilökunta on har-
joitellut niiden toimivuutta ja paloturvalli-
suuskoulutusta järjestetään säännöllisesti. 

x    On tehty ja palo-
turvallisuuskoulu-
tusta järjestetään 
säännöllisesti vii-
meksi 2020 loppu-
vuodesta ja alku-
vuodesta 2021. 

 

3.8 Yksikön työntekijöiden ja muiden työ-
paikalla olevien henkilöiden ensiavun jär-
jestämisestä on huolehdittu. Tuottajalla on 
ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattuna 
työpaikalle tai sen välittömään läheisyy-
teen riittävä määrä asianmukaisia en-
siapuvälineitä. 

x    Asia toteutuu ja 
ensiapukoulutusta 
on järjestetty 
tammi- ja helmi-
kuussa 2021.asian-
mukaisnen määrä 
ensiapuvälineitä on 
yksikössä saata-
villa. 

Todennettu. 

3.9 Henkilöstön työturvallisuus ja työergo-
nomia on huomioitu mm. työkäytännöissä 
ja tilojen varustelussa.  

x    Tilat ovat uudet ja 
suunnittelussa on 
huomioitu työtur-
vallisuus ja ergono-
mia. Käytössämme 
on nostimia, nostu-
reita ja erilaisia 
apuvälineitä tuke-
maan asukkaiden 
siirtämistä. Tarvit-
taessa ergonomi-
aan liittyvissä asi-
oissa voidaan kon-
sultoida yksikön fy-
sioterapeuttia. 

6.4.2021 aloitti 
uusi Fysiotera-
peutti, joka ohjeis-
taa työergonomiaa 
ja Kinestetiikkaa.  
 
Toukokuussa on tu-
lossa työpaikkasel-
vitys yksikköön. 

4 Henkilöstö  

 

Vastausohje kohdan 4 laatuvaatimusten toteutumisesta: 
2 = Kyllä, toteutuu  
1 = Ei toteudu 
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Laatuvaatimus 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 

4.1 Hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu asi-
akkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Tar-
vittava hoito turvataan kaikkina vuorokauden ai-
koina ja henkilökunnan tukee olla läsnä samassa 
toimintayksikössä. 

x  Hoitohenkilökunnan 
määrä on mitoitettu 
asiakkaiden tarpei-
den ja toimintaky-
vyn mukaan. 

Asukkaiden kuntoi-
suuden mukaan 
otetaan sijaisia tar-
vittaessa lisää. 

4.2 Hoitohenkilökunnan henkilöstömitoitus nou-
dattaa valvontaviranomaisten myöntämää toimi-
lupaa. 

x  Kyllä.  

4.3 Ympärivuorokautisen hoidon koulutetun hen-
kilöstön vähimmäismäärä on 0,5–0,6 hoitotyönte-
kijää asiakasta kohden vuorokaudessa (=toteutu-
nut henkilöstömitoitus).  

x  Vuorokautinen mi-
toitusvaade toteu-
tuu. 

 Helsingin kaupun-
gin ostopalvelusopi-
muksen mukainen 
henkilöstömitoitus 
0,5/vrk toteutui 
osittain. Mitoitus 
vaihteli 0,4-0,56 vä-
lillä. 

4.4 Hoitohenkilökunnan henkilöstömitoituksen li-
säksi toimintayksikössä on (vähintään) 0,1 avus-
tavaa henkilökuntaa ateria-, siivous- ja vaate-
huollon tehtäviä varten. 

x  Toteutuu. Oma kokki, ja sii-
voushenkilöstö. La-
kanat ostopalve-
luna, asukaspyykin 
hoitajat pesevät. 

4.5 Toimintayksikön henkilöstömitoitus tarkoittaa 
todellista mitoitusta, jossa poissaolevien työnteki-
jöiden osuus korvataan sijaisilla. Tuottaja sitoutuu 
turvaamaan henkilöstön saatavuuden silloin kun 
yksikön vakinainen henkilöstö on pois työstä. 

x  Yksiköllä on oma si-
jaisrinki, josta sijai-
set hankitaan tar-
vittaessa. 

 

4.6 Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilöllä 
on sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto 
tai vastaava tutkinto, riittävä johtamistaito ja vä-
hintään kolmen vuoden työkokemus vastaavista 
tehtävistä.  

x  Mainiokoti Hert-
tuan johtaja on 
pohjakoulutuksel-
taan sairaanhoitaja, 
kätilö AMK. Hän on 
suorittanut myös 
Master of Health 
Care ylemmän kor-
keakoulututkinnon, 
joka on YAMK -tut-
kinto sosiaali- ja ter-
veysalalta. Hänellä 
on 11 vuoden koke-
mus erilaisista van-
huspalveluiden esi-
miestehtävistä. 

 



HELSINGIN KAUPUNKI     10 (24) 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA      
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut   Arviointilomake 

Selvitys, arviointi ja sijoitus  2021   

 

 

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

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

 

 

4.7 Palveluasumisyksikön lähiesimiehellä on vä-
hintään vuoden kokemus esimiestyöstä ja kolmen 
vuoden kokemus vanhustyöstä. 

x  Hänellä on 11 vuo-
den kokemus esi-
miestyöstä ja 16 
vuoden kokemus 
vanhustyöstä. 

 

4.8 Hoitohenkilöstö on merkitty Valviran ylläpitä-
mään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenki-
löiden keskusrekisteriin ja asia on tarkastettu rek-
rytoinnin yhteydessä. 

x  Toteutuu. Todennettu ja tar-
kastettu. 

4.9 Ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henki-
löstöllä on alan pätevyysvaatimukset täyttävä 
koulutus. 

x  Toteutuu.  

4.10 Sairaanhoitajan palvelut ja asiantuntijuus on 
käytettävissä kaikkina päivinä. 

 x Kolme sairaanhoita-
jaa on yksikössä 
paikalla maanan-
taista perjantaihin 
ja päivystysaikana 
yksikön hoitajia on 
ohjeistettu otta-
maan tarvittaessa 
yhteys päivystyk-
seen. 

Ohjeet erilaisia hä-
tätilanteita ja vii-
konloppua varten 
on ohjeistettu. Kes-
kusteltiin mm. en-
nakoivasta hoito-
suunnitelmasta ja 
siihen ennalta teke-
mistä linjauksista ja 
hoito-ohjeista, jos 
asukkaantila heik-
kenee. 

4.11 Jokaisessa työvuorossa on vähintään sosiaali- 
ja terveydenhuollon perustutkinnon suorittaneita 
lääkeluvallisia työntekijöitä. 

x  Kyllä toteutuu Kyllä  toteutuu 

4.12 Yksikön henkilökunta on palveluntuottajan 
palveluksessa ja heillä on voimassaolevat työsopi-
mukset. 

x  Kyllä toteutuu.  

4.13 Mahdollisten ulkomaalaisten työntekijöiden 
työluvat ovat kunnossa ja asia on tarkistettu. 

x  Kyllä. Yksikön johtaja oli  
koonnut luvat kansi-
oon siististi. 

4.14 Tuottajalla on kirjallinen henkilöstön perehty-
missuunnitelma ja perehdytys arvioidaan yhdessä 
perehdytettävän kanssa. 

x  Kyllä Mehiläisellä 
on sähköinen pereh-
dytyskortti käy-
tössä, joka käydään 
läpi työntekijän 
kanssa perehdytys-
jakson aikana ja 
tarvittaessa myö-
hemminkin. 

Perehdytys kortti, 
joka kuitataan ede-
tessä. Perehdytys 
vastaavat on ni-
metty. Esimies kat-
soo perehdytyksen 
tilanteen 2-3 kuu-
kauden päästä. 
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4.15 Tuottaja huolehtii henkilöstön lisä- ja täyden-
nyskoulutuksesta täydennyskoulutusvelvoitteen 
mukaisesti.  

x  Täydennyskoulu-
tusta on korona-ai-
kana järjestetty 
pääsääntöisesti 
etäyhteyden kautta. 

Mainiokodilla on 
Workday-alusta, jo-
hon on koottu kou-
lutukset näkyviin, 
joita suoritetaan.   
Perehdytyksestä 
vastaa  perehdytys-
vastaavat ja esi-
mies. 

4.16 Henkilöstön koulutus perustuu yksikön tai 
työntekijän henkilökohtaiseen koulutussuunnitel-
maan, jossa on huomioitu vanhustyössä tarvittava 
eritysosaaminen. Koulutuksista pidetään rekiste-
riä. 

x  Koulutussuunnitel-
mat perustuvat 
ikääntyneiden kou-
lutussuunnitelmiin 
ja yksikkökohtaisiin 
tarpeisiin. 

 

4.17 Henkilökunnan kanssa käydään vuosittain tu-
los- ja kehityskeskustelut. Keskustelut sisältävät 
työntekijän osaamisen arvioinnin. 

x  Kyllä käydään ja 
näissä on laadittu 
yhdessä kehittämis-
tavoitteet kuluvalle 
vuodelle. Tavoittei-
siin pääsemistä tar-
kastellaan vuoden 
kuluessa. 

Katso 4.15 Workday 
on uusi järjestelmä 
joka otettu käyt-
töön kevään 2021 
aikana. 

4.18 Yksikössä on sovitut työpaikkakokouskäytän-
nöt. Työpaikan toimintaan liittyvästä tiedon siir-
rosta on sovittu. 

x  Viikoittaiset tiimipa-
laverit toteutuvat. 
Päivittäinen tiedon-
siirto toteutuu asia-
kastietojärjestel-
mässä olevan vies-
tiosion kautta ja 
tarvittaessa sähkö-
postilla. 

Kokoukset pitää yk-
sikön johtaja ja sai-
raanhoitaja. Uusi 
talojohtoryhmä pi-
detään kuukausit-
tain ja tähän osallis-
tuu, sairaanhoita-
jat, geronomi, fy-
sioterapeutti, lähi-
hoitaja ja RAI-
vastaava.  

4.19 Tuottaja järjestää henkilökunnan työkykyä ja 
työhyvinvointia edistävää toimintaa. 

x  Koronarajoitukset 
huomioiden järjes-
tetään ja tilanteen 
ja turvallisuuden 
salliessa. 

Yksikössä voi työn-
tekijä laittaa työ-
vuorotoiveet  Fenix-
järjestelmään ja ne 
pyritään ottamaan 
huomioon. 

4.20 Tuottaja selvittää henkilöstön työilmapiiriä 
tai työtyytyväisyyttä vähintään joka toinen vuosi. 

x  Työtyytyväisyyttä 
kartoitetaan vuosit-
taisen kyselyn 
avulla. 

Työtyytyväisyysky-
selyt käydään vuo-
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Selvityksen tuloksia käytetään hyväksi yksikön toi-
minnan kehittämisessä ja tulokset esitetään tilaa-
jalle. 

sittain syksyllä tu-
loksien tulessa läpi 
henkilöstön kanssa. 

5 Yksikön toiminta-ajatus ja laadunhallinta  

 
Vastausohje kohdan 5-11 laatuvaatimusten toteutumisesta: 

4 = Toteutuu hyvin kaikilla asiakkailla 
3 = Toteutuu osittain 
2 = Toteutuu heikosti 
1 = Ei toteudu 

Laatuvaatimus 4 3 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 

5.1 Yksikön toiminta-ajatus ja toimintaa 
ohjaavat arvot on kirjattu ja ne ovat kaik-
kien asiakkaiden ja heidän omaistensa tie-
dossa ja näkyvillä. 

x    Kyllä toteutuu, ar-
vot ovat esillä yksi-
köiden seinillä ja 
omaisille/läheisille 
tehdyssä yksikön 
esittelykansiossa. 

 Todennettu, kansi-
oissa aulassa hen-
kilöstön, omaisten 
ja asukkaiden näh-
tävänä. 

5.2 Palveluntuottaja on määritellyt ja do-
kumentoinut keskeiset laatutavoitteensa. 

x    Kyllä ja niitä seura-
taan kuukausittais-
ten kyselyjen avulla 
ja Roidu-mittaus-
ten avulla. Kyselyjä 
tehdään asukkaille, 
henkilöstölle ja 
omaisille. 

Kyselyt (Roidu) 
asukkaille, henki-
löstölle ja omai-
sille. 
Lisäksi oli NPS työ-
tyytyväisyyskysely 
4x vuodessa. 

5.3 Yksiköllä on kirjallinen ja ajantasainen 
toimintasuunnitelma. 

x    Kyllä on ja se teh-
dään aina vuosit-
tain. 

Näkyvillä Viran-
omais- ja perehdy-
tyskansioissa au-
lassa. 

5.4 Tuottajalla on menettelytapa- ja työoh-
jeet kirjallisena/sähköisenä. Hoitajien käy-
tössä on ajantasaiset, ikääntyneiden sai-
rauksiin ja niiden hoitoon liittyvät ohjeet 
(esim. Terveysportti). 

x    Kyllä on, Mehiläi-
sen intrasivuilla on 
linkki Terveysport-
tiin. 

 

5.5 Tuottajalla on työnjakosuunnitelma ja 
työntekijöillä nimetyt vastuualueet. 

x    Yksiköstä löytyy 
vuorokuvaukset ja 
vastuualueisiin, esi-
merkiksi RAI- vas-
taavaksi, saatto-
hoitovastaavaksi ja 
laitevastaavaksi on 
nimetty henkilöt. 

Suositeltiin, että 
yksikössä olisi kir-
jaamisvastaava RAI 
–vastaavan työpa-
rina ja tukena asi-
aan kehittämi-
sessä. 
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5.6 Tuottaja arvioi säännöllisesti yksikön 
toiminnan tuloksia. 

x    Mittarista riippuen 
arvioidaan viikoit-
tain tai kuukausit-
tain. Käytämme 
esimerkiksi RAI- ja 
(Roidun kautta) 
NPS-mittaria. 

 

5.7 RAI-tietojärjestelmä on käytössä. x    RAI on osa asukas-
tietojärjestelmää. 

RAI-arvioinnin 
käyttö ei välity hoi-
tosuunnitelmien 
laadinnassa ja arvi-
oinnissa. 

5.8 RAI-tietojärjestelmää hyödynnetään 
yksikön toiminnan kehittämisessä ja johta-
misessa.  

x    Tavanomaisten 
RAI- seurantojen 
ohella yksikössä on 
olemassa RAI-
viikkoseuranta. 

Suositellaan RAI-
arviointitulosten 
yhteistä läpikäyn-
tiä esim. tiimipala-
verissa. RAI-
arviointeja teh-
dään säännöllisesti 
asukkaille, mutta 
arvioinnista saatua 
tietoa ei viedä hoi-
tosuunnitelmiin. 

5.9 Henkilöstö on koulutettu RAI:n käyt-
töön. 

x    Miten: koulutuk-
silla ja tekemällä 
arviointeja yhdessä 
RAI-vastaavan 
kanssa. Tulemme 
panostamaan RAI-
koulutuksiin kulu-
van vuoden aikana 
enenemässä mää-
rin. 

RAI-koulutuksia on 
hyvä vahvistaa: 
Varsinkin RAI-
arvioinnista saatu 
tieto tulee ottaa 
käyttöön ja RAI ar-
vioinnin vertaami-
nen edelliseen arvi-
ointiin antaa asuk-
kaan muutoksen 
näkyviin. 

5.10 Yksikössä on nimetty RAI-vastaava.   x    Hän on Mira Vuori-
nen, joka vastaa 
yksikön RAI-
arviointien ajanta-
saisuudesta ja te-
kemisestä yhdessä 
hoitajien kanssa. 

Käytössä ns. vieri-
hoitomenetelmä. 
RAI- vastaavan 
kanssa tehdään yh-
dessä arviointia, 
mikä on hyvä käy-
täntö RAI-
ymmärryksen vah-
vistamiseksi. 
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5.11 RAI-arviointi tehdään asiakkaalle kah-
den viikon kuluessa hoidon aloittamisesta 
ja sen jälkeen vähintään puolen vuoden vä-
lein tai asiakkaan voinnin oleellisesti muut-
tuessa.  

x    Toteutuu ja tämän 
jälkeen tehdään 
hoitosuunnitelma 
ja siihen nostetaan 
keskeiset RAI- mit-
tarista saadut 
asukkaan voinnin 
ja hyvinvoinnin 
kannalta keskeiset 
huomioitavat sei-
kat. Tähän tu-
lemme yksikös-
sämme panosta-
maan enenemässä 
määrin vuonna 
2021. 

Kuten yksikössä on 
todettu, tulee RAI-
mittari tietoihin ja 
RAPs (varomerkit) 
tietoihin kiinnittää 
huomio hoitosuun-
nitelmia ja arvioin-
teja tehdessä. 

5.12 Asiakkaan hoitoon liittyvästä tiedon 
siirrosta on sovittu. 

x    Tiedot siirtyvät 
sähköisen asiakas-
tietojärjestelmään 
tehtyjen kirjausten 
,RAI-arvioitien ja 
hoitosuunnitel-
maan kirjattujen 
tietojen kautta. 

 

5.13 Tuottaja kerää asiakaspalautetta 
sekä toteuttaa oman asiakas-/omaistyyty-
väisyys-kyselyn vähintään joka toinen 
vuosi (Helsingin kaupungin tekemien osto-
palveluyksikköön kohdistuvien kyselyiden 
ja tutkimusten lisäksi).  

x    Toteutuu ja yksi-
kössä kerätään pa-
lautetta kuukausit-
tain ja ne käsitel-
lään yksikössä pa-
laverien yhtey-
dessä. 

Helsingin kaupun-
gin tekemä asu-
kas/omais/läheis-
tyytyväisyystulok-
set käydään läpi 
myös henkilöstön 
kanssa. 

5.14 Kyselyiden tulokset käsitellään asiak-
kaiden ja omaisten kanssa ja niitä hyödyn-
netään yksikön toiminnan kehittämisessä. 

x    Kyllä käsitellään ja 
toimintaa kehite-
tään saadun pa-
lautteen pohjalta. 

 

 
6 Hoitotyön suunnitelma 

Laatuvaatimus 4 3 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 

6.1 Jokaiselle asiakkaalle on laadittu ajan-
tasainen hoitotyön suunnitelma.  

x    Kyllä hoitosuunni-
telma laaditaan 
asukkaaksi tulon 
jälkeen kuukauden 
sisällä. 

Kehittämiskohde, 
jotta suunnitelmat 
tehdään yhtenäis-
ten linjauksien mu-
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kaan. Nyt suunni-
telmat ovat hyvin 
eritasoisia. 

6.2 Jokaiselle asiakkaalle on nimetty oma-
/vastuuhoitaja muuttopäivästä alkaen. 

x    Kyllä, omahoitaja 
on nimetty asuk-
kaan muuttaessa 
yksikköön. 

Toteutuu. Nimetty 
omahoitaja ja 
vara-omahoitaja. 

6.3 Asiakkaalle ja hänen läheiselleen järjes-
tetään hoitoneuvottelu kuukauden kulu-
essa hoidon alkamisesta ja aina tarvitta-
essa.  

x    Kyllä, ensimmäinen 
neuvottelu kuukau-
den kuluessa ja 
myöhemmin tarvit-
taessa. 

 

6.4 Asiakas ja hänen omaisensa/läheisensä 
osallistuvat hoitotyön suunnitelman laa-
dintaan ja arviointiin. 

x x   Mikäli asukas ja 
omaiset haluavat. 

 

6.5 Suunnitelma perustuu asiakkaan moni-
puoliseen palvelutarpeen arviointiin. 

x    Kyllä, suunnitel-
maan tulee nostaa 
asukkaan keskeiset 
hyvinvointiin  ja 
sen ylläpitämiseen 
liittyvät tekijät. 

 

6.6 Suunnitelma tehdään asiakkaan RAI-
arvioinnissa esiin tulleiden tarpeiden, voi-
mavarojen ja riskitekijöiden pohjalta ja 
siinä huomioidaan asiakkaan yksilölliset 
fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset 
voimavarat ja tarpeet.  

x    Kyllä, Raista nous-
seet keskeiset asiat 
viedään hoitosuun-
nitelmaan. 

Kehittämiskohde: 
Hoitosuunnitelmia 
tarkastellessa, oli 
nähtävissä, että 
asukas tunnetaan. 
Mutta varsinainen 
RAI-tietojen käyttö 
hoitosuunnitel-
mista ja arvioin-
neista puuttui täy-
sin.  

6.7 Suunnitelman perustaksi kerätään tie-
toa asiakkaan elämästä. Tiedon avulla 
suunnitellaan ja toteutetaan ihmisen yksi-
löllistä elämää hoivakodissa. Tiedot kirja-
taan ja säilytetään asiakkaan asiakirjoissa. 

x    Kyllä ja tietoa kerä-
tään elämänkaari-
lomakkeen avulla. 

Hoitosuunnitelman 
esitieto-osuuteen 
oli melko hyvin 
avattu asukkaan 
toimintakyvyn eri 
osa-alueita ja miel-
tymyksiä, mutta 
myös lisätty hoita-
jan tekemä työlis-
taa. Hyvänä käy-
tänteenä on tietoa, 
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miten asukas sel-
viytyy, tarvitseeko 
ohjausta vai puo-
lesta tekemistä.  

6.8 Suunnitelmaan kirjataan hoidon tavoit-
teet ja toimenpiteet niiden saavutta-
miseksi.  

x    Kyllä. Kehittämiskohde: 
Hoitotyön tavoit-
teet ja toimenpi-
teet olivat näky-
vissä, kuitenkin hy-
vin niukat tiedot 
asukkaan osalta, 
enemmänkin ohjaa 
hoitajan työtä. 6.6. 

6.9 Suunnitelma on asiakkaan tarpeista 
lähtevä, yksilöllinen ja konkreettinen. 

x    Kyllä ja tähän pa-
nostamme erityi-
sesti kuluvana 
vuonna. 

Osassa  suunnitel-
mista näkyi konk-
reettisia yksilöllisiä 
tarpeita, mutta 
pääasiassa suunni-
telmat olivat hyvin 
ylätasoisia otsak-
keita. 

6.10 Suunnitelmassa huomioidaan asiak-
kaan sairauksien hyvä hoito sekä asiak-
kaan voimavarojen ja toimintakyvyn säilyt-
täminen ja kuntoutuminen. 
 

x    Suunnitelma laadi-
taan tarvittaessa 
yhdessä yksikön fy-
sioterapeutin 
kanssa. 

Toteutuu vain osit-
tain. Suunnitel-
missa, näkyy, että 
asukas tunnetaan, 
mutta hoitosuunni-
telmissa, ei näky-
nyt sairauden tai 
MMSE/CPS arvoja, 
BMI indeksiä tai RR 
arvojen seurannan 
rajoja ym. Hoito-
suunnitelmissa nä-
kyi ohjaus ja 
avunanto. 

6.11 Suunnitelma sisältää vähintään ta-
voitteet ja toimenpiteet asiakkaan liikunta-
kyvyn ja aktiivisuuden ylläpitoon, ulkoi-
luun, hyvään ravitsemukseen. Myös asiak-
kaan hyvän perushoidon toteutuminen ja 
suun terveydenhoito on huomioitu. 

 x   Sisällön osalta on 
havaittu kehittä-
mistarpeita ja tätä 
varten on sovittu 
koulutusta henki-
löstölle. 

Kehittämiskohde: 
toteutuu vain osit-
tain. 

7 Asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen 

Laatuvaatimus 4 3 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 



HELSINGIN KAUPUNKI     17 (24) 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA      
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut   Arviointilomake 

Selvitys, arviointi ja sijoitus  2021   

 

 

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

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

 

 

7.1 Asiakkaat saavat tarvitsemaansa kan-
nustusta ja aktivointia päivittäisistä toi-
minnoista selviytyäkseen. Asiakasta roh-
kaistaan toimimaan mahdollisimman pit-
källe itsenäisesti.  

x    Asukkaita kannus-
tetaan omatoimi-
seen pukemiseen, 
peseytymiseen ja 
ruokailemiseen toi-
mintakykynsä mu-
kaisesti. Tarvitta-
essa autetaan asu-
kasta päivittäisissä 
toiminnoissa. 

Toteutuu. 

7.2 Heikkokuntoiset asiakkaat avustetaan 
päivittäin ylös vuoteesta, heillä on mahdol-
lisuus käyttää päivävaatteitaan ja ruokailu 
tapahtuu istuma-asennossa, jos se heidän 
vointinsa kannalta on mahdollista.  

x    Lähtökohtaisesti 
kaikki asukkaat 
nostetaan päivit-
täin ylös ja he ruo-
kailevat istuma-
asennossa. 
Lähtökohtaisesti 
vain saattohoito-
asukkaat ruokaile-
vat vuoteessaan. 

Yksikössä ei ole 
varsinaisia vuotee-
seen hoidettavia 
asukkaita. Asuk-
kaan autetaan ylös 
heidän voimavarat 
huomioiden.  

7.3 Tuottajalla on sovitut toimintatavat 
asiakkaan fyysisten tarpeiden tyydyttä-
miseksi hyvän hoidon periaatteiden mukai-
sesti. 

x    Toteutuu ja asuk-
kaat saavat liikkua 
yksikössä vapaasti, 
kävellä ja ulkoilla 
aina halutessaan 
yksikön sisäpihalla. 

 

7.4 Asiakkaan hoidossa huomioidaan ma-
sennuksen ehkäisy ja hoito sekä mahdollis-
ten muistisairauksiin liittyvien käytösoirei-
den lievittäminen hoitotyön keinoin. 

x    Asukkaita kannus-
tetaan osallistu-
maan yhteiseen 
ryhmätoimintaan 
omien mieltymys-
ten mukaisesti ja 
korona-aikana ra-
joitukset huomioi-
den. Pyritään pitä-
mään yksikön ilma-
piiri rauhallisena 
yksilölliset tilanteet 
ja tarpeet huomioi-
den. 

Käytössä on hoita-
jan keinoina esi-
merkiksi validaatio 
menetelmä muisti-
sairaiden asukkai-
den hoitoon.  

7.5 Asiakkailla on mahdollisuus säännölli-
seen ulkoiluun. 

x    Asiakkailla on mah-
dollisuus ulkoilla 
yksikön sisäpihalla. 

Viikoittain omahoi-
taja hetki, iltavuo-
rossa toteutuu. Fy-
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sioterapeutti ulkoi-
luttaa asukkaita 
aamupäivisin.  

7.6 Asiakkaan hoitotyön suunnitelmaan 
kirjataan asiakkaan toiveet ja halukkuus 
ulkoiluun, tavoitteet ulkoilun määrästä ja 
toteutustavasta. 

 x   Kirjausohjeistuksen 
mukaisesti hoitajia 
on ohjeistettu kir-
jaamaan ulkoilu 
hoitosuunnitel-
maan. 

Jos asukas ei halua 
ulos tulee tämäkin 
kirjata. 

7.7 Tuottaja huolehtii asiakkaan palvelu-
tarpeen mukaisten omahoitotarvikkeiden 
hankinnasta palvelukuvauksen mukaisesti.  

x    Toteutuu.  

7.8 Tuottaja huolehtii asiakkaan yksilöllis-
ten apuvälineiden hankinnasta palveluku-
vauksen mukaisesti.  

x    Asukas saa apuvä-
linelainaamosta 
tarvittavat apuväli-
neet ja tarvittaessa 
konsultoidaan yksi-
kön fysioterapeut-
tia tarvittavista 
apuvälineistä. 

 

7.9 Tuottaja vastaa asiakkaan lääkehoi-
dosta. Sairaanhoitaja jakaa lääkkeet tai 
käytetään apteekin annosjakelua.  

x    Yksikössä on käy-
tössä annosjakelu-
pussit. 

Annosjakelupussit 
tarkastaa lääke-
vastaava, ja käy-
tössä on kaksois-
tarkastus. 

7.10 Lääkehoitoon osallistuvilla työnteki-
jöillä on asianmukaiset lääkeluvat.   

x    Lääkehoitoon osal-
listuvat vain lääke-
luvalliset hoitajat. 

 

7.11 Lääkkeet säilytetään lukollisessa lää-
kekaapissa. Jokaisen asiakkaan omat lääk-
keet säilytetään erikseen. 

x    Toteutuu. Kaikki 
yksikön lääkkeet 
säilytetään lukolli-
sessa kaapissa lää-
kehuoneessa. 

 

7.12 Sairaanhoitaja valmistelee asiat lää-
kärin käyntiä varten, on läsnä suunnitel-
luilla yksikössä tapahtuvilla lääkärikäyn-
neillä sekä varmistaa, että annetut hoito-
ohjeet toteutuvat. 

x    Toteutuu ja sai-
raanhoitaja on mu-
kana lääkärin kier-
roilla. 

 

7.13 Omaisia rohkaistaan ylläpitämään yh-
teyksiä asiakkaaseen. Yksiköllä on suunni-
telma ja käytäntö omaisten tiedottami-
sesta ja osallistamisesta. 

x    Omaisille tehdään 
kirje joka kuukausi, 
jonka toteuttami-
sesta geronomi 
Roosa Kuusikko 
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vastaa. Hän lähet-
tää sen postitse 
omaisille/läheisille. 

7.14 Tuottaja järjestää säännöllisesti asia-
kastilaisuuksia/omaisteniltoja vähintään 
kahdesti vuodessa. 

x    Korona-aikana to-
teutunut etänä. 

Maaliskuussa 2021 
oli Teams -kokous 
omaisille järjes-
tetty. 

7.15 Yksikkö toimii asiakasprofiilista riip-
puen suomalaisen tai suomenruotsalaisen 
kieli- ja kulttuuritaustan mukaisesti. 

x    Yksikössä pyritään 
huomioimaan 
asukkaan kieli- ja 
kulttuuritausta 

 

7.16 Asiakkaan käteisvaroista huolehdi-
taan. varojen säilyttämisestä pidetään kir-
janpitoa. Tuottajalla on kirjallinen ohje asi-
akkaiden raha-asioiden hoidon järjestämi-
sestä. 

x    Palvelun tuottajalla 
on erillinen ohje ra-
havarojen säilyttä-
misestä ja kirjaami-
sesta asiakastieto-
järjestelmään. 

 

7.17 Tuottaja huolehtii, että asiakkaalle on 
haettu hänelle kuuluvat Kelan etuudet ja 
hänelle on tehty vuokrasopimus. 

x    Palveluntuottaja 
ohjeistaa läheistä 
hakemaan tuet, joi-
hin asukkaalla on 
oikeus. 

Asukkaan ensim-
mäisessä hoitoneu-
vottelussa käydään 
läpi mahdolliset 
tuet.  

7.18 Asiakkaille ja heidän läheisilleen on 
tehty perustiedote yksikön palvelun sisäl-
löstä 

x    Muuton yhtey-
dessä annetaan 
kirjallisena. 

Kun asiakas muut-
taa annetaan info-
paketti omaisille ja 
asukkaalle. Kuu-
kausittain lähtee 
kuukausikirje/ tie-
dote omaisille. 

8 Virkistystoiminta 

Laatuvaatimus 4 3 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 

8.1 Palveluntuottajalla on laadittuna asi-
akkaiden toiveet ja tarpeet huomioiva vir-
kistystoiminnan päivä-, viikko- ja vuosi-
suunnitelma. 

x    Viriketoimintaa on 
suunniteltu korona-
aikana rajoitukset 
huomioiden viikko 
kerrallaan. Tilan-
teen normalisoitua 
virkistystoimintaa 
suunnitellaan vuo-
deksi eteenpäin. 

Juhlapyhät huomi-
oidaan, jotka viri-
keohjaaja suunnit-
telee. Asukkailla on 
omahoitaja tuokiot 
ja fysioterapeutti 
vetää ryhmiä ja yk-
silökuntoutusta. 

8.2 Asiakkaille järjestetään toiminnallisia 
ja/tai keskusteluryhmiä sekä viriketoimin-

x    Joka päivälle on 
suunniteltu virike-
ohjelmaa. 
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taa heidän älyllisen, psyykkisen ja sosiaali-
sen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja paran-
tamiseksi. 

8.3 Asiakkaille järjestetään heidän tarpei-
siinsa soveltuvia liikuntaryhmiä. 

x    Fysioterapeutin ja 
hoitajien toimesta 
järjestetään ryh-
mäliikuntaa viikoit-
tain ja korona-ai-
kana rajoitukset 
huomioiden 

 

8.4 Asiakkaita kannustetaan ja avustetaan 
osallistumaan ryhmätoimintoihin ja virike-
toimintaan. 

x    Kyllä, kannus-
tamme kaikkia 
asukkaita osallistu-
maan yksikön yh-
teisiin virikkeisiin ja 
aktiviteetteihin. 

 

9 Hoidon arviointi 

Laatuvaatimus 4 3 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 

9.1 Asiakkaan oma/vastuuhoitaja vastaa 
hoitotyön suunnitelman säännöllisestä ar-
vioimisesta yhdessä asiakkaan, omaisen ja 
muun työryhmän kanssa.  

x    Toteutuu kolmen 
kuukauden välein. 

 

9.2 Palveluntuottaja huolehtii, että lääkäri 
arvioi asiakkaan terveydentilaa säännölli-
sesti ja tarkistaa lääkityksen vähintään 
puolivuosittain. 

x    Toteutuu lääkäri-
käyntien yhtey-
dessä. 

 

9.3 Asiakasta kuullaan ja hänen vointiaan 
seurataan päivittäin. Voinnin muutoksiin 
reagoidaan mahdollisimman pian. 

x    Toteutuu päivittäi-
sen hoitotyön yh-
teydessä. 

 

9.4 Hoidon kulku ja tehdyt arvioinnit kirja-
taan asiakkaan asiakirjoihin.  

x    Toteutuu päivittäi-
sissä kirjauksissa ja 
hoito- ja palvelu-
suunnitelmien teon 
yhteydessä. 

 

9.5 Kirjaamisen sisältö on asiakkaan tilaa 
kuvailevaa ja arvioivaa suhteessa asetet-
tuihin hoitotyön tavoitteisiin ja valittuihin 
auttamismenetelmiin. 

 x   Pääsääntöisesti to-
teutuu. Kirjaami-
sessa on tarvetta li-
säkoulutukselle, 
jota tullaan järjes-
tämään. Kirjaami-
sen tulee olla asu-
kaslähtöistä ja asu-
kasta ja hänen 

Kehittämiskohde: 
Toteutui vain osit-
tain.  
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vointiaan kuvaile-
vaa. 

9.6 Asiakkaan tyytyväisyyttä seurataan ja 
se kirjataan asiakirjoihin. 

 x   Seurataan päivit-
täisen hoitotyön 
yhteydessä. 

 

9.7 Asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa 
käytetään havainnoinnin ja haastattelun li-
säksi RAI-arviointia ja muita ikääntyneille 
soveltuvia mittauksia. 

x    Yksikössä on käy-
tössä RAI-arviointi, 
joka sisältää 
MNA:n ,MMSE:n ja 
BMI:n.MNA:n ja 
BMI:n avulla arvioi-
daan ravitsemusta 
ja MMSE:n avulla 
muistin tasoa ja 
tiedonkäsittelyä. 

Varsinaiset mittari-
tiedot puuttuivat 
täysin, joten ver-
rattavuus edelli-
seen arviointiin 
puuttuu täysin.  

9.8 Suunnitelma arvioidaan kolmen kuu-
kauden välein ja aina tarvittaessa asiak-
kaan tilanteen muuttuessa. Arvioinnin pe-
rusteella tehdään tarvittavat muutokset 
hoitotyön suunnitelmaan. 

x    Hoitotyön suunni-
telma päivitetään 
kolmen kuukauden 
välein ja siihen 
merkitään muutok-
set asukkaan ter-
veydentilassa ja 
voinnissa. 

 

10 Saattohoito 

Laatuvaatimus 4 3 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 

10.1 Yksikössä on sovittu ja kirjattu toimin-
taohje saattohoidon toteuttamisesta.  

x    Yksikössä on toi-
mintaohjeet hoita-
jille saattohoitoti-
lanteiden varalle ja 
saattohoitovastaa-
vana toimii gero-
nomi Roosa Kuu-
sikko. Yksikössä 
useampi hoitaja on 
lisäksi suorittanut 
saattohoitopassi-
koulutuksen. 

 

10.2 Saattohoitovaiheessa olevalle asiak-
kaalle järjestetään tarvittaessa yhden hen-
gen huone. 

x    Kaikilla asukkailla 
on yhden hengen 
huoneet. 

Saattohoitovai-
heessa omaisella 
on mahdollisuus 
jäädä yöksi asuk-
kaan huoneeseen. 
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10.3 Asiakkaalla on mahdollisuus ilmaista 
oma hoitotahtonsa (hoitotestamentti), 
joka käsittää asiakkaan toivomukset 
omasta hoidostaan kuoleman lähestyessä. 
Hoitotahto kirjataan asiakkaan asiakirjoi-
hin ja se ohjaa henkilökunnan toimintaa 
saattohoitovaiheessa. 

x    Jos asukkaalla on 
hoitotestamentti, 
se huomioidaan 
hänen hoidossaan. 
Asukkaan omaa 
tahtoa ja itsemää-
räämisoikeutta 
kunnioitetaan lop-
puun asti ja hänen 
hoidossaan. 

Hoitotahtotieto 
olisi hyvä lisätä 
hoitosuunnitel-
maan. 

10.4 Asiakkaalle ja hänen omaisilleen an-
netaan riittävästi tietoa, jotta he voivat 
osallistua hoitoa koskevaan päätöksente-
koon. Päätös saattohoidosta kirjataan asi-
akkaan asiakirjoihin. 

x    Toteutuu yksikössä 
ja meillä on kirjalli-
set ohjeet myös 
omaisille saatto-
hoidosta. 

 

10.5 Omaisille annetaan tietoa asiakkaan 
terveydentilasta asiakkaan suostumuk-
sella. 

x    Kyllä lähimmälle 
nimetylle omai-
selle. Kirjauksia 
pyydettäessä pyy-
detään ensin lupa 
Helsingin kaupun-
gilta. 

 

10.6 Omaisia tuetaan henkisesti, rohkais-
taan olemaan läsnä ja halutessaan osallis-
tumaan kuolevan hoitoon. 

x    Omaisia kannuste-
taan tapaamaan ja 
olemaan läsnä 
omaisen kuollessa, 
mikäli mahdollista. 
Korona-aikana 
huomioitu rajoituk-
set. 

 

10.7 Vainajan omaisia tuetaan heidän su-
russaan. 

x    Toteutuu yksikössä.  

10.8 Yksikössä on sovitut menettelytavat, 
miten saattohoitoon osallistuva henkilö-
kunta pystyy purkamaan ja jakamaan 
saattohoidon aikana syntyneitä tunteitaan 
(esim. työnohjaus, yhteiset keskustelut). 

x    Yhteisillä keskuste-
luilla on käsitelty 
asioita ja tarvitta-
essa järjestetään 
työnohjausta. 
 

 

10.9 Tuottajalla on sovitut menettelytavat 
asiakkaan kuoleman jälkeisistä toimintata-
voista. 

x    Kyllä toteutuu.  
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11 Erittäin haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden palveluasumista koskevat erityisvaatimukset 
(Vain yksiköt, jotka tarjoavat ko. palvelua, vastaavat tähän) 

Laatuvaatimus 4 3 2 1 Palveluntuottajan 
kirjaukset 

Auditoijan kirjauk-
set 

11.1 Yksikön toiminta-ajatuksessa, menet-
telytavoissa ja työohjeissa on huomioitu 
erittäin haastavasti käyttäytyvien asiak-
kaiden erityistarpeet. 

      

11.2 Yksikön viriketoiminnassa on huomi-
oitu asiakkaiden erityistarpeet. 

      

11.3 Yksikön esimiehellä on vähintään kol-
men vuoden kokemus erittäin haastavasti 
käyttäytyvien asiakkaiden (vrt. psykoge-
riatrinen) hoitotyöstä. 

      

11.4 Suurimmalla osalla henkilökunnasta 
on kokemusta erittäin haastavasti käyttäy-
tyvien asiakkaiden hoitotyöstä. 

      

11.5 Henkilökunnalla on riittävä koulutus 
asiakasryhmän hoitotyöhön ja henkilökun-
nan täydennyskoulutus vastaa asiakasryh-
män erityistarpeisiin. 

      

 
Yksikön kommentit ja palaute auditoinnista: 

 

 
Auditoijan yhteenveto käynnin jälkeen: 

Myönteistä 
Mainiokoti Herttua on uusi ja viihtyisästi sisustettu sekä kalustettu hoivakoti. Hoivakodin 
asukkailla on mahdollisuus päästä ulos kattoterassille ja katetuille parvekkeille.   Yksikkö 
sijaitsee kauppakeskuksessa ja yksikössä oli suuria ikkunoita, joista pääsi seuraamaan ym-
päristön tapahtumia. Asukkailla on mahdollisuus päästä liikkumaan kauppakeskuksessa 
tulevaisuudessa. 
 
Asukkaiden huoneet olivat avaria ja siistejä. Yhteisölliset tilat olivat viihtyisät ja toimivat. 
Nähdyt asukkaat olivat hyvinvoivan oloisia ja haastateltavat kertoivat viihtyvänsä hoiva-
kodissa. Yksikössä on oma kokki ja keittiö oli erittäin siisti. 
 
Hoitosuunnitelmia tarkastellessa, oli nähtävissä, että asukas tunnetaan.  Positiivista oli, 
että asukkaan esitieto osuudessa kerrotaan asukkaan mieltymyksistä ja miten asukasta 
voidaan tukea päivittäisissä toiminnoissa. 
 

Kehitettävää 
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Helsingin kaupungin ostopalvelusopimuksen mukainen henkilöstömitoitus 0,5/vrk toteutui 
osittain. Mitoitus vaihteli 0,4-0,56/vrk välillä. Henkilöstömitoitukseen on syytä kiinnittää 
huomiota. 
 
Varsinainen RAI-tietojen käyttö hoitosuunnitelmista ja arvioinneista puuttui täysin. RAI-
arvioinnin tuloksia on hyvä hyödyntää hoitosuunnitelmaan ja seuraavaa RAI -arviointia tu-
lee verrata (vertaa lomake näyttää muutoksen) miten asukkaan tilanne on muuttunut 
edellisen arvioinnin osalta.  
 
Hoitosuunnitelmat olivat hyvin eritasoisia ja hoitosuunnitelma tulee sisältää vähintään ta-
voitteet ja toimenpiteet asiakkaan liikuntakyvyn ja aktiivisuuden ylläpitoon, ulkoiluun, hy-
vään ravitsemukseen. Lisäksi asiakkaan hyvän perushoidon toteutuminen ja suun tervey-
denhoito tulee huomioida. Päivittäinen hoitotyön kirjaamisen sisältö olisi hyvä olla asiak-
kaan tilaa kuvailevaa ja arvioivaa suhteessa asetettuihin hoitotyön tavoitteisiin ja valittui-
hin auttamismenetelmiin.   
 

Yhteenveto: Mainiokoti Herttua on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2020.  Toiminta 
on lähtenyt haastavasta yleisestä pandemiatilanteesta huolimatta hyvin käyntiin.  Henki-
löstö on saatu onnistuneesti rekrytoitua. Asukasmäärä on 55 kaiken kaikkiaan asukaspaik-
koja on 60.  
Ei sovittuja jatkotoimenpiteitä.  
 

 


