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Päivämäärä 
15.3.2022 

Palveluntuottaja, käyntikohde ja osoite  
Mainiokoti Capella 
Capellan Puistotie 7 
00540 Helsinki 

Käynnin tarkoitus 
Ennalta ilmoittamaton käynti 

Yksikön asiakasprofiili Ikääntyneiden suomenkielinen palveluasuminen 
 

Yksikön vastuuhenkilö Yksikön johtaja Olli Haapala p. 044 765 0416 
olli.haapala@mainiokodit.fi 
 

Yksikön lähiesimies Yksikön johtaja Olli Haapala p. 044 765 0416 
olli.haapala@mainiokodit.fi 
 

Läsnä 
 

Tuottaja: yksikön johtaja ja sairaanhoitaja/tiimivastaava 

Tilaaja: Ostopalvelut ja laadunhallinta -yksikön erityissuunnittelijat  
 

Paikkamäärä 31 

Läsnä olevat asiakkaat 
(kpl, minkä kuntien asiakkaita) 

30 
Kaikki asukkaat Helsingin kaupungin sijoittamia 

Huomiot 
 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

Ammattiryhmä Määrä 

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja 2  

Lähihoitaja 13 

Hoiva-avustaja 3 

Kuntoutushenkilöstö 1 fysioterapeutti, 1 toimintaterapeutti 

Tukipalveluhenkilöstö 1 laitoshuoltaja, 1 ruokapalvelutyöntekijä, 1 
hoiva-avustaja 50% työajalla  joka vastaa 
pyykkihuollosta 

Muu, mikä?  
 

 

Hoitohenkilöstömitoitus  
(kopiot toteumasta) 
 
 

Mainiokoti Capellan henkilöstömitoitusta tarkasteltiin kuuden viikon (24.1.-7.3.2022) 
toteutuneiden työvuorojen kautta.  
 
THL:n laskentakaavan mukaisesti laskettuna yksikön toteutunut henkilöstömitoitus 
oli 0,69 asiakasmäärän ollessa ajanjaksolla 30. Mitoituslaskennassa on huomioitu 
fysio- ja toimintaterapeutin työpanos yksikköön ja Helsingin palvelukuvauksen mu-
kainen määrä hoiva-avustajia. Laskentaan ei huomioitu tukipalveluhenkilöstöä, eikä 
alkuvaiheen lähihoitajaopiskelijoita, joilla oli vähän opintopisteita ja jotka olivat työs-
kennelleet lyhytaikaisina sijaisina. Helsingin sopimuksen mukainen vuorokausikoh-
tainen mitoitus vaihteli 0,4-0,56. 
 
Helsingin kaupungin palvelukuvauksen mukaisesti henkilöstömitoituksen tulee olla 
vähintään 0,7, jotta toteutunut 0,5 henkilöstömitoitusvaade/vuorokausi täyttyy. 
 

Työntekijämäärä ammattiryhmit-
täin 
(ryhmäkoti- tai osastokohtaisesti 
aamu-, ilta- ja yö) 

Ammattiryhmä / Määrä vuorossa Aamu Väli 
 

Ilta  
 

Yö 
 Hoitohenkilöstö (Sote-koulutus) 7-8  6 2 

Kuntoutushenkilöstö     

Tukipalveluhenkilöstö      

mailto:olli.haapala@mainiokodit.fi
mailto:olli.haapala@mainiokodit.fi
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Muu henkilöstö (esim.sosionomi, gero-
nomi)  

    
 

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

Mainiokoti Capellassa on omat vakituiset sijaiset, joiden avulla voidaan reagoida 
äkillisiin puutoksiin. Tarvittaessa sijaisia on hankittu henkilöstövuokraus Aarni -henki-
löstövuokraus Oy:n kautta. Edellisen kerran sijaisia on ollut henkilöstövuokrauksen 
kautta tammikuussa 2022. 

Henkilöstötilanne 
(rekrytointi, avoimet tehtävät, pysy-
vyys, vaihtuvuus) 
 
 
 

Henkilöstötilanne on yksikön johtajan mukaan tällä hetkellä hyvä. Yksikössä ei ole 
avoimia vakansseja. Yksikössä aloittaa kolme (3) uutta lähihoitajaa lähiaikoina. Tii-
mivastavaa ja yksikön johtaja kertovat pitkäjännitteisestä työstä, jolla ollaan yksikön 
henkilöstötilanne saatu pysyvämmäksi. Yksiköllä on heidän kertoman mukaan hyvä 
maine, ja rekrytoinneissa ollut runsaasti hakijoita. 

2. Henkilöstön osaaminen  

Perehdyttäminen  
(perehdytyssuunnitelma, käytän-
nöt)  

Perehdyttäminen toteutetaan Mehiläisen perehdyttämissuunnitelman mukaisesti. 
Uusi työntekijä on 1-2 vuoroa ylimääräisenä vakituisen työntekijän kanssa tutustuen 
toimintayksikköön sekä asukkaisiin. Koko henkilöstö vastaa uuden työntekijän pe-
rehdytyksestä tämän jälkeen. 

Koulutus  
(koulutussuunnitelma, täydennys- 
ja lisäkoulutus) 

Yksikön tiimivastaava pitää viikottain koulutuksia henkilöstölle mm. saattohoidosta, 
kirjaamisesta. Jokainen työtekijä on myös viimeisen vuoden aikana osallistunut Me-
hiläisen järjestämään lääkehoitokoulutukseen. Palo-turvallisuus- ja pelastuskoulu-
tusta on pidetty viimeksi syyskuussa 2020. Suomenkielen koulutusta on suunnitteilla 
organisaation toimesta.  

Kokouskäytännöt 
 
 

Yksikössä pidetään viikottain viikkokokous, kokouksen pitää yksikön johtaja tiimivas-
taavan kanssa. Viikkokokouksissa on käyty läpi viime aikoina Mehiläisen sisäisiä oh-
jeistuksia ja  tehtävän kuvauksia ja vuoroon liittyviä tehtäviä. 

RAI-osaaminen Henkilökunnan Rai-osaamisesta ei keskusteltu erikseen tällä käynnillä. 

3. Lääkehoito- ja lääkehuolto 

Lääkehoitosuunnitelma (pvm, 
lääkärin allekirjoitus, sijainti, vas-
tuut, prosessi) 

Lääkehoitosuunnitelma löytyi lääkehoitohuoneesta, suunnitelma oli lääkärin sähköi-
sesti allekirjoittama 4.9.2021. Lääkehoitosuunnitelma on tarkoitus päivittää huhti-
kuun 2022 aikana.  
 

Lääkeluvat  
(määrä, valmiit / prosessissa ole-
vat, vakituiset, sijaiset) 

Valmiita lääkelupia oli 3 sairaanhoitajaa (joista 1 yksikön johtaja), 1 sairaanhoitaja-
opiskelija, 8 lähihoitajaa. Neljän (4) lähihoitajan lääkelupaprosessi oli kesken. Lisäksi 
lääkelupakoosteessa oli tieto vakituisesti sijaisuuksia tekevien työntekijöiden lääke-
luvista, joita oli 7 lähihoitajalla ja 3 sh-opiskelijalla.  

Lääkepoikkeamien esiintyvyys ja 
ennaltaehkäisy (määrä, miten kä-
sitellään) 

HaiPro ilmoituksissa ajalla 1.7.2021-31.12.2021 oli tehty 20 kpl lääkehoitoon liittyvää 
ilmoitusta. Palveluntuottaja on kannustanut hoitajia tekemään ilmoituksia, jotta myös 
”läheltä piti” –tilanteet tulisivat näkyviin. Ilmoitukset käsitellään ennalta ehkäisevässä 
mielessä yksikön viikottaisissa tiimipalavereissa. 
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Tilojen asianmukaisuus 
 
 
 

Mainiokoti Capellan kummassakin kerroksessa (3.krs ja 4krs) on pieni asianmukai-
nen lääkehoitohuone. Käynnilä tutustuttiin 3 krs lääkehoitohuoneeseen. Lääkehuo-
neen avain on lääkehoitovastaavalla, joka on nimetty jokaiseen vuoroon. Lääkehuo-
neen kulunvalvonta tapahtuu avainten kuittauslistalla sekä käytössä on iLoQ sähköi-
nen avainjärjestelmä. Avaintenkuittaus ei ole aina toteutunut suunnitellusti. Lääke-
huoneessa on lukollinen kiinteästi asetettu N-lääkekaappi. Huumausaine lääkkeet 
on säilytetty asianmukaisesti. Sattumanvaraisesti tarkastettu huumausainekulutus-
kortti oli täytetty asianmukaisesti, ja lääkkeen anto oli kaksoistarkastettu ja kuitattu. 
 
Asiakkaiden annosjakelulääkkeet säilytetään lukollisessa lääkekärryssä, jossa jokai-
selle asiakkaalle nimetty lokero. Lääkekärryn päällä asiakkaiden voimassa olevat 
lääkelistat kansiossa. Yksikössä on myös käytössä kuittauslista lääkkeiden annosta. 
 
Lääkehuoneessa on huoneen sekä lääkejääkaapin lämpötilanseurannasta lista sei-
nällä, tavoitteena lämpötilan seuranta 1 krt/vrk. Käynnillä huomioidaan, että lämpöti-
lan seuranta ollut ajoittain puutteelista. Tähän tulee jatkossa kiinnittää enemmän 
huomiota.  
 
Lääkejätteiden keräys on hoidettu asianmukaisesti (viiltävä särmäjäte, lääkejäte) 
 

4. Hoito ja yksikön toiminta 

Omavalvontasuunnitelma (pvm, 
sijainti,henkilöstön osallisuus?) 
 

Omavalvontasuunnitelma löytyy toimintayksikön nettisivuilta, suunnitelma on päivätty  
2.6.2021. Omavalvontasuunnitelmaa ei ole tulosteena omaisten tai asiakkaiden saa-
tavilla yksikössä. Omavalvontasuunnitelma tulee olla julkisesti saatavilla oleva doku-
mentti, sen julkisuus lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Mainiokoti Capellassa oma-
vavontasuunnitelmaa ollaan päivittämässä.  
 
Omavalvontasuunnitelman laatimiseen on osallistutettu henkilöstöä, ja jokaisen 
työntekijän on velvollisuus tutustua omavalvontasuunnitelmaan. Suunnitelman sisäl-
töä on käyty tiimivastavaan koulutuksissa läpi säännöllisesti. 
 

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

Käynnillä pyydettiin viiden (5) sattumanvaraisesti valitun asiakkaan hoitosuunnitel-
mat sekä päivittäiset kirjaukset viikon ajalta. Hoitosuunnitelmissa oli nähtävillä asiak-
kaille nimetyt vastuuhoitajat. Kahdelta asiakkaalta puuttui hoitosuunnitelma koko-
naan. Hoitosuunnitelmissa ei tullut näkyviin asiakkaan oma näkemys hoidosta, tai 
hoidontarpeiden arviointi. Yhdessä hoitosuunnitelmassa oli selviä puutteita suomen-
kielen huollossa, joka vaikeutti hoitosuunnitelman sisällön ymmärtämistä huomatta-
vasti. Hoitosuunnitelmista ei voinut todentaa milloin ne on tehty, eikä asiakkaiden ti-
lanteesta oltu tehty väliarvioita.  
 
Helsingin kaupungin ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelu-
kuvauksen mukaisesti: Jokaiselle asiakkaalle tulisi laatia hoitotyön suunnitelma. Sitä 
tulee arvioida 3 kuukauden välein ja aina tarvittaessa asiakkaan tilanteen muuttu-
essa. Hoitotyön suunnitelma tehdään asiakkaan RAI-arvioinnissa esiin tulleiden tar-
peiden, voimavarojen ja riskitekijöiden pohjalta ja siinä huomioidaan asiakkaan yksi-
lölliset fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset voimavarat ja tarpeet. 
 
Päivittäinen kirjaaminen oli pääasiassa hoitajan työn kuvaamista, asiakkaan ääni ei 
tullut näkyviin kirjauksissa riittävästi. Yksittäisiä poikkeuksia oli nähtävissä, joissa 
mm. omaisten kanssa tehtävä yhteistyö näkyi positiivisesti. Asiakkaiden hoidosta oli 
kirjattu päivittäin jokaisessa vuorossa. Kirjaukset olivat usein niukkoja ja tehtäväkes-
keisiä. Kirjauksissa tulisi tuoda esille enemmän asiakkaan omaa näkemystä ja koke-
muksia omaan hoitoon ja arkeen liittyen. 
 

Toimintakyvyn arviointi 
(menetelmät, mittarit) 
 

Rai-arviointeja ei ole käytetty hoitosuunnitelmien pohjana. Rai-arvionnit ei myöskään 
näy päivittäisessä kirjaamisessa. 
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Asiakkaiden toimintakyvyn tuke-
minen 
 
 

Toimintayksikössä työskentelee fysioterapeutti sekä toimintaterapeutti, heidän eri-
tyisosaamisen hyödyntäminen ei näy asiakkaiden hoitosuunnitelmissa. Päivittäisissä 
kirjaamisissa on nähtävissä hyvin vähän fysioterapeutin tai toimintaterapeutin toteut-
tamaan virike/liikuntatoimintaa. 
 

Rajoittamistoimenpiteet 
 
 

Kirjauksissa ei tule esille rajoittamistoimenpiteita tai niiden käyttämistä. Toimintayksi-
kössä on käytössä laitalupia, muutamalla asiakkaalla on hygieniahaalari ja yhdellä 
käytössä turvavyö pyörätuolissa istumisen tukena. 

Merkityksellinen arki ja elämä 
 
 

Asiakkaan näkemys omasta hoidosta, osallisuudesta ja toiveista ei välity hoitosuun-
nitelmissa tai päivittäisessä kirjaamisessa. 

Asiakasosallisuuden tukeminen 
 
 

Kirjausten perusteella asiakkaiden näkemyksiä tai toiveita ei ole tuotu esille. Asia-
kaskokoukset ovat virikekalenterissa merkittyinä, mutta näistä ole kirjauksia asiak-
kaisen päivittäisessä kirjaamisessa. 
 

Ulkoilun toteutuminen 
 
 

Mainiokoti Capellassa on molemissa kerroksissa lasitetut parvekkeet, joissa asiak-
kaat voivat viettää aikaa. Kirjausten perusteella ulkoilua on ollut hyvin niukasti. Ulkoi-
lua on suunniteltuna viikkottaiseen virikekalenteriin useasti. 
 

5. Poikkeamat ja palautteet 

Vaara- ja haittatapahtumat  Asiakas: 
Toimintayksikkö toimitti pyynnöstä HaiPro ilmoitukset ajalta 1.7.2021-31.12.2021. 
Mainiokoti Capellassa oli kyseisenä aikana tehty 32 Haipro haitta-ja vaaratapahtu-
mailmoitusta. Ilmoituksista suurin osa (20 kpl) liittyi lääkehoitoon. Kuusi (6) ilmoituk-
sista liittyi tapaturmiin tai onnettomuuksiin jotka tapahtui asiakkaalle. 
 
Kaikissa ilmoituksissa on toimintasuunnitelmana ilmoituksen käsittely yksikössä ja 
mahdollinen jatko informointi.  

Henkilöstö: 
HaiPro-ilmoituksissa ei ollut henkilöstöön kohdistuneita vaara- ja haittatapahtumia. 
Keskustelussa tuli ilmi, että yksikössä ollut muutamia asiakkaiden aggressiiviseen/ 
haastavaan käyttäytymiseen liittyvää tilannetta, jossa asiakas ottanut hoitajasta 
kiinni. 

Asiakas- ja omaispalautteet Asiakkailta tai heidän omaisiltaan/läheisiltään ei ole tullut viime aikoina moitteita tai 
reklamaatioita. Tuottajalla on myös uusi omaisille tarkoitettu sähköinen palauteky-
sely ja yksikönjohtaja laittaa omaisille sähköpostitse linkin palautetta varten. Omai-
sille järjestetään etänä Mainiokoti Capellassa maaliskuun 2022 lopussa omaistenilta 
(koronarajoituksista johtuneen tauon jälkeen). 
 

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

Toimintayksikössä ollaan käyty sosiaalihuoltolain mukainen ilmoittamisvelvollisuus 
läpi, mutta yksikön johtaja toteaa että tämän kertaaminen henkilöstön kanssa on tar-
peen. Ilmoitusvelvollisuus tullaan käsittelemään viikkokokouksessa läpi. 
 

6. Yhteenveto ja erityiset huomiot 

Yleissiisteys ja tilojen hygienia 
 

Tilat olivat siistit. 
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Yhteenveto 
 
 
 
 

Edellinen valvontakäynti Mainiokoti Capellaan on tehty 22.7.2021. 
 
Mainiokoti Capellan tilat ovat siistit, uudehkot ja kodinomaiset, asiakkailla on yhden 
hengen huoneet ja yhteinen ruokatila/päiväsali molempien kerrosten päässä. Mo-
lemmissa kerroksissa on myös lasitetut parvekeet, joista on kauniit merimaisemat. 
Yksikön ulko-ovella oli puhelinnumerot  hoitajalle ryhmäkoteihin. Soitettaessa hoitaja 
antoi puhelimessa ovikoodin, mutta se oli virheellinen. Yksikköön pääsy vierailijana 
oli haasteellista, ja saattaa vaikeuttaa omaisten vierailuja asiakkaiden luona. Aamu-
vuorosta pois lähdössä ollut hoitaja kuitenkin saatteli vierailijat ystävällisesti hoivako-
din kerroksiin. 
 
Yksikköön tehtiin käynti iltapäivällä asiakkaiden lounasajan jälkeen. Suuri osa asiak-
kaista oli siirtynyt päivälevolle. Osa istuskeli yhteisissä tiloissa joko ruokapöydän ää-
ressä tai nojatuoleissa katsoen vanhaa suomalaista elokuvaa. Hoitohenkilöstö oli 
asiakkaiden kanssa hoitotoimenpiteissä huoneissa, tunnelma yksikössä oli vaisu.  
Hoitohenkilökunta ei tervehtinyt ryhmäkotiin saapuneita vierailijoita, yhteisissä ti-
loissa olleet asiakkaat toivottivat tervetulleeksi vierailulle.  
 
Mainiokoti Capellassa ollaan tehty pitkäjännitteistä työtä henkilöstön veto-ja pitovoi-
man kehittämiseksi. Henkilöstötilanne onkin tällä hetkellä hyvä, ja avoimia rekrytoin-
teja ei yksikössä ole. Tiimivastaavana toimiva sairaanhoitaja pitää henkilöstölle 
suunnitellusti viikottain koulutuksia, jolla voidaan varmistaa henkilöstön osaaminen 
ja osaamisen ylläpitäminen. Tarkastelluissa työvuorolistoissa oli nähtävissä useiden 
alkuvaiheen lähihoitaja-opiskelijoiden käyttö lyhytaikaisina sijaisina. Ostopalvelut ja 
laadunhallinta pitääkin tärkeänä vakituisen henkilöstön pysyvyyden varmistamista.  
 
Päivittäinen kirjaaminen ja hoitotyönsuunnitelmat olivat tarkasteltujen asiakirjojen pe-
rusteella puutteellisia, ja näihin tulee kiinnittää huomiota jatkossa. RAI-arviointien 
käyttäminen hoitotyönsuunnitelman pohjana vaatii vielä kehittämistä. Päivittäinen kir-
jaaminen pitäisi olla asiakkaan tilannetta ja hänen näkemyksiään kuvailevaa, nyt se 
painoittui enemmän hoitajan tekemiin toimenpiteisiiin. 
 

Sovitut jatkotoimenpiteet 
 
 
 
 

Palveluntuottajan tulee tarkastella asiakkaiden hoitotyönsuunnitelmien sisältöä ja 
varmistaa, että suunnitelmat ovat kattavat, ajan tasalla ja niissä on huomioitu Helsin-
gin palvelukuvauksen mukaiset laatuvaatimukset. 

 


