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Päivämäärä 
9.5.2022 

Palveluntuottaja, käyntikohde ja osoite  
Attendo Oy, Taivallahden Helmi 
Mechelininkatu 32 A-B, 00260 Helsinki 

Käynnin tarkoitus 
Ennalta ilmoittamaton käynti 

Yksikön asiakasprofiili Ikääntyneiden suomenkielinen palveluasuminen 
 

Yksikön vastuuhenkilö Hoivakodin johtaja Tiia Santala 

Yksikön lähiesimies Hoivakodin johtaja Tiia Santala 

Läsnä 
 

Tuottaja:  
Vastaava sairaanhoitaja  

Tilaaja:  
Ostopalvelut ja laadunhallinta –yksikön erityissuunnittelijat  
 

Paikkamäärä 3. kerros: 23 asukasta 
2. kerros:22 asukasta 
(4. kerros on tavallisen palveluasumisen kerros) 

Läsnä olevat asiakkaat 
(kpl, minkä kuntien asiakkaita) 

3. kerros: 22/23 asukasta 
2. kerros: 22/22 asukasta 
 
Kaikki helsinkiläisiä, ei itsemaksavia asukkaita 

Huomiot 
 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin ryhmäkodissa 

Ammattiryhmä Määrä 

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja 
 

Tiimin vetäjät 2 + yksi avoin tehtävä 
 

Lähihoitaja 27 

Hoiva-avustaja (osallistuu hoitotyöhön) 1  

Kuntoutushenkilöstö: 
FysioGeriatriasta ostopalveluna fysiote-
rapeutti noin 7 tuntia/viikossa (mm. mu-
kana kaatumisten ehkäisy projektissa) 
 

noin 7 tuntia/ vko 

Tukipalveluhenkilöstö: 
Hoitoapulaiset, keittiötehtävät, pyykin 
pesu ja siivous 
 
Ruoka tulee Attendo Harmoniasta ja 
lämmitetään yksikössä 
 

 
4, joista yksi avustaa hoitajia hoitotyössä 

Muu, mikä? :  
Lähihoitaja-oppisopimusopiskelija 
Sosiokulttuurinen ohjaaja 
 

 
2 ryhmäkodeissa + 1 koko talon yhteinen 
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Hoitohenkilöstömitoitus  
(kopiot toteumasta) 
 
 

Taivallahden Helmessä hoitajat työskentelevät pääsääntöisesti omissa kerroksis-
saan, mutta tarvittaessa henkilöstöä tasataan talon kaikkien kolmen kerroksen vä-
lillä. 
 
Vanhuspalvelulain mukaisesti  toteutuneen henkilöstömitoituksen tulee olla vähin-
tään 0,6 kuuden viikon työaikajaksolla iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palvelu-
asumisessa. 
 
THL: n laskentakaavan mukaisesti laskettuna Taivallahden Helmen ryhmäkodin to-
teutunut henkilöstömitoituksen ka. oli 0,674. Listalla 14.3.-3.4.22 mitoitus oli 0,699 ( 
asukkaita 44) ja 4.4.-24.4. mitoitus oli 0,649 (asukkaita 45). Mitoituksessa on huomi-
oitu talon yhteisen sosiokulttuurisen työntekijän toteutuneista tunneista 50% ryhmä-
kotiin. 
 
Satunnaisesti työvuorolistoilta tarkastettaessa vuorokausikohtainen henkilöstömitoi-
tus vaihteli ryhmäkodissa 0,37- 0,53. Riittävä henkilöstömäärä tulisi turvata kaikkina 
aikoina.Tarkastuskäyntipäivänä vuorokautinen mitoitus oli 0,51 (44 asukasta, yht. 
22,5 välitöntä hoitotyötä tekeviä sote-koulutettuja).Tässä on huomioitu talon sosio-
kulttuurisen työntekijän 50% työaika ryhmäkodissa. 
 

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

Ammattiryhmä / Määrä vuorossa Aamu Väli 
 

Ilta  
 

Yö 
 Hoitohenkilöstö (Sote-koulutus): 

2. ja 3. krs yhteensä 
 
12 

  
8 

 
2 
 

Kuntoutushenkilöstö -    

Tukipalveluhenkilöstö  3  -  

Muu henkilöstö: 1 Virikeohjaaja/ sosio-
kulttuurinen ohjaaja talossa 

0,5  
Ryhmä-
kodin 
osuus 

   
 

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

Sijaistarve on jatkuva, mutta kesän osalta tilanne vaikuttaa melko hyvältä. Kerrokset 
tekevät yhteistyötä, äkillisissä sairaustilanteissa. Pääasiallisesti käytetään omia sijai-
sia, eikä henkilöstövuokraukselle ole ollut tarvetta. Attendolla on käytössä oma Flex-
pool –rekrytointi. Ulkopuoliset sijaiset ovat pääosin tuttuja ja pitkään Taivallahden Hel-
messä sijaisuuksia tehneitä.  

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

Yksikössä on ollut jonkin verran vaihtuvuutta. Sairaanhoitajan mukaan positiivista on 
ollut, että jotkut poislähteneet hoitajat ovat palanneet Taivallahden Helmeen. Vakitui-
sia paikkoja on auki (mm. sairaanhoitajan vakanssi), jotka on tällä hetkellä paikattu 
määräaikaisilla sijaisilla. Vakituiseen vakanssiin palkattaisiin, mutta työntekijät ovat 
omasta toiveestaan mielummin määräaikaisella sopimuksella kuin vakituisella. 

3. Henkilöstön osaaminen  

Perehdyttäminen  
(perehdytyssuunnitelma, käytän-
nöt)  

Käytössä on Attendon kirjallinen yleisperehdytyssuunnitelma. Materiaalia on paljon 
Attendon sähköisellä alustalla. Uusi työntekijä on aluksi ensimmäiset päivät perehty-
mässä perehdytysmateriaaleihin ja kokeneen työntekijän kanssa hoitotyössä. Pereh-
dytystä ollaan sairaanhoitajan mukaan kehitettämässä. perehdyttäminen näkyykin yh-
tenä kehittämiskohteena tarkastajille toimitetussa Palveluprosessiriskien kehittämis-
suunnitelmassa 2022. 
 

Koulutus  
(koulutussuunnitelma, täydennys- 
ja lisäkoulutus) 

Koulutussuunnitelma on tehty keväälle ja koulutuksia on ollutkin jokaisella listalla, mm. 
Kaatumisen ehkäisy 3x/ työntekijä. Lisäksi yksikön Tyhy-päivä on tulossa vielä kevään 
aikana. RAI-koulutuksia ja Attendon yhteisiä yleisiä koulutuksia on hyödynnetty kou-
lutuskalenterista. 2021 Hilkka on ollut hoitotyön suunnitelmakoulutuksia. Kirjaaminen 
on yhtenä kehittämiskohteista, jota käyty läpi tiimipalavereissa. Kirjaamisen koulutuk-
sia on pyydetty konsernitasolla ja niitä luvattu ensi syksynä isommin. Syksyllä 2021 
on ollut EA- ja paloturvallisuus-koulutukset ja tietoturvakoulutus GDPR Attendon säh-
köisellä alustalla. Muistisairauksiin osa sairaanhoitajan mukaan tulossa koulutuksia. 
Esihenkilö huomioi henkilökunnan toiveiden/tarpeiden mukaista koulutusta.  
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Kokouskäytännöt 
 
 

Yksikössä on 1x viikossa moniammatillinen (sh, virikeohjaaja ja fysioterapeutti) yh-
teistyökokous asukasasioista ja yhteistyöstä. Lisäksi 1xviikossa on tiimipalaverit, 
jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ohjeista, työntekijöiden esille ottamia asioita ja 
asukasasioita. Koko talon henkilöstöpalaverit ovat kuukausittain, lisäksi Hilkka-järjes-
telmän kautta tiedotetaan myös asioista. Vuoronvaihtoraportit pidetään oleellisista 
asukasasioista. 
 

RAI-osaaminen RAI-koulutuksia on järjestetty. 
Talon johtajan mukaan RAI -osaamista tarvitaan lisää ja koutukset jatkuvatkin aktiivi-
sesti vielä ensi syksyllä. RAI -järjestelmä on etenkin maahanmuuttaja peräisille hoi-
tajille hankala kielen takia Lisäksi mittareita on paljon, eli sen oppiminen vie aikaa. 
RAI koulutuksiin on satsattu konsernitasolla todella hyvin, ja niitä on paljon tarjolla. 
Koulutuksia on suunniteltu koulutuskalenteriin syksylle 2022. Peruskoulutukset on 
käynyt jokainen työntekijä.  

4. Lääkehoito- ja lääkehuolto 

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

Ryhmäkodin kerrosten lääkehuoneissa on nähtävillä lääkehotosuunnitelmat, joista 
päiväys ja/tai lääkärin allekirjoitus puuttuu. Allekirjoitettu lääkehoitosuunnitelma 
17.12.21 nähdään sairaanhoitajien huoneessa 4. kerroksessa. 
 
Allekirjoitettu ja päivätty lääkehoitosuunnitelma tulisi olla myös ryhmäkodin kerrok-
sissa hoitajien saatavilla.  

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

Hoitajat suorittavat Love teoriat ja tentit, sairaanhoitaja ottaa vastaan asianmukaiset 
lääkenäytöt yksikössä. Esihenkilön mukaan osalla lääkeluvallisista hoitajista lisä-
osien suorittaminen (ger 1,2 ja kipu) on vielä kesken, mutta peruslääkeluvat ovat 
kunnossa. Lisäosien suorittamisesta on laadittu suunnitelman, joka on kirjattu palve-
luprosessiriskien kehittämissuunnitelmaan 2022. Sairaanhoitajat ovat käyneet henki-
löstön lääkeluvat läpi ja niissä olleet puutteet on yksikössä korjattu. 
 
Yksikön kerrosten lääkehuoneissa on nähtävillä vastikään päivitetty koontilista 
(2.5.22) lääkeluvallisista henkilöistä. Koontilistan perusteella yksikössä 25 lähihoita-
jalla ja 3 sairaanhoitajalla (mukaan lukien sijaiset ja keikkalaiset) on voimassaoleva 
lääkelupa. Käynnin aikana tarkistettiin satunnaisesti valittuja (6 kpl) lääkelupalomak-
keita ja suoritustodistuksia läpi, eikä puutteita näissä havaittu. 
 

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

Esihenkilön mukaan henkilökuntaa on tarkemmin ohjeistettu vaara- ja haittatapahtu-
mien ilmoittamiseen ja niitä on lähdetty järjestelmällisemmin kirjaamaan Attendon 
omaan seurantajärjestelmään 2021 kesän jälkeen. Hoitajat raportoivat paperilomak-
keelle ja sairaanhoitaja tallentaa järjestelmään. Tiimipalavereissa käydään sairaan-
hoitajien johdolla läpi ja niihin liittyviä lääkehoitokäytänteitä. Sairaanhoitajan ja esi-
henkilön mukaan hoitajat ovat vähitellen oppineet tekemään ilmoituksia, vaikkakaan 
vielä ei kaikkia tapahtumia todennäköisesti ilmoiteta. Yksikössä on keskusteltu il-
moittamisen tärkeydestä, myös perehdytyksessä. 
Toimitetun poikkeamaraportin 1.7-31.12.2022 mukaan yksikössä on ilmoitettu 14 
lääkepoikkeamaa, joista yleisin on ollut lääkkeen antamisen jättäminen. Myös jako-
virheitä on ilmoitettu.  
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Tilojen asianmukaisuus 
 
 
 

Lääkehoidon jär-
jestäminen 

Toteutuu Vaatii toimenpiteitä Huomioita 

Vuoron lääkevas-
taava nimetty 

X   

Kulunvalvonta ja 
avainkäytännöt 
(mm. kamera tai 
elektroninen avain) 

X   

Lääkkeiden säilytys 
lukitussa tilassa ja -
kaapissa 

X   

Lääkkeet asiakas-
kohtaisia ja selke-
ästi eroteltuina 

X   

Lääketila ja –kaapit 
siistit 

X   

Lääketilan lämpöti-
laseuranta sään-
nöllistä 

X X (3.krs) Lääkehuoneen ja jääkaa- 
pin lämpötilan seurannan  
tulee olla säännöllistä 

Lääkejääkaapin 
lämpötilaseuranta 
säännöllistä 

X X (3 krs.) Lääkehuoneen ja jääkaa- 
pin lämpötilan seurannan  
tulee olla säännöllistä 

N-lääkkeiden säily-
tys erillisessä kiin-
teässä lukitussa 
kaapissa 

X   

N-lääkkeiden kulu-
tuskortit käytössä  

X   

N-lääkkeiden kak-
soistarkastus 

X   

Lääkejätteen säily-
tys ja hävittämis-
käytännöt 

X   

Viiltävä ja särmä-
jätteen säilytys 

X   

Tyhjien lääkean-
nospussien hävittä-
minen 

X   

 
 

 

5. Hoito ja yksikön toiminta 

Omavalvontasuunnitelma (pvm, 
sijainti,henkilöstön osallisuus?) 
 

Omavalvontasuunnitelmaa ei löytynyt ryhmäkotien kerroksista. Omavalvontasuunni-
telma 6.9.2021 löytyy Attendo taivallahden internet-sivuilta. Omavalvontasuunnitel-
maa on sairaanhoitajan mukaan käyty henkilöstökokouksessa läpi ja siihen liittyvää 
kehittämissuunnitelmaa.  
 
Omavalvontasuunnitelma tulisi olla hoitajien löydettävissä, asukkaiden ja heidän 
omaistensa saatavilla kerroksissa.  
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Hoitotyön suunnitelma 
 
 

Sairaanhoitajan mukaan hoitotyön suunnitelmat on ohjeistettu päivitettäväksi ja arvi-
oitavaksi 3 kk:n välein. Lisäksi ohjeena on, että kirjaamisen tulisi pohjautua hoitotyön 
suunnitelmaan. RAI-arviointia on ohjeistettu hyödynnettäväksi hoitotyön suunnitelman 
laadinnassa. Hilkka—järjestelmässä on toiminto, joka ehdottaa oleellisia mittareita 
suunnitelmaan. Attendo järjestää henkilöstölle säännöllisesti kirjaamiskoulutuksia hoi-
totyön suunnitelmien laadintaan. Jokaiselle asukkaalla on pääsääntöisesti nimetty 
vastuuhoitajapari. 
 
Hoitotyön suunnitelmia sekä päivittäistä kirjaamista tarkasteltiin satunnaisotantana 
kuuden (6) asiakkaan osalta. Kokonaisuutena tarkastellut hoitosuunnitelmat olivat hy-
vällä tasolla. Molemmissa ryhmäkodeissa on selkeästi kirjaamisosaaminen vahvistu-
nut sekä taito suunnitelmien laadintaan kehittynyt ja monipuolistunut. Suunnitelmista 
kaikki kuusi olivat ajantasalla, suunnitelmat olivat päivitetty 2-5/22. Pääasiallisesti 
suunnitelmat olivat asukkaan tilaa ja hoidon tarpeita kuvaavia sekä hoitoa hyvin oh-
jaavia. Ainoastaan kahden (2/6) asukkaan osalta suunnitelmista puuttuivat hoitotyön 
keinot sekä myös tavoitteet osittain (uusia asiakkaita?). Neljässä (4/6) muussa suun-
nitelmassa asukkaan yksilölliset tarpeet tavoitteineen olivat selkeät sekä keinot konk-
reettiset ja käytännön hoitoa ohjaavia. Asukkaiden näkemyksiä, mielipiteitä, omatoi-
misuuden astetta sekä voimavaroja oli suunnitelmissa selkeästi kirjattuina. RAI-
mittareita oli hyödynnetty ainoastaan yhdessä (1/6) suunnitelmassa. 
 
Päivittäistä kirjaamista tarkasteltiin yhden viikon osalta. Päivittäinen kirjaaminen oli 
säännöllistä ja vuorokohtaista. Pääosin kirjaaminen oli kuitenkin niukkaa ja hyvin toi-
menpidekeskeistä, keskittyen lähinnä asukkaan perushoidollisiin asioihin. Joissakin 
kirjauksissa oli kuvattu asukkaan mielialaa, osallistumista aktiviteettiin, omatoimi-
suutta tai omaisen vierailua. Yksikön kulttuuriohjaajan ryhmäkirjaukset olivat säännöl-
liset. Yleisesti kirjauksissa oli kuitenkin edelleen vähän tai ei ollenkaan merkintöjä 
asukkaan osallisuudesta, mielialasta, tilasta sekä kokemuksellisuudesta. Tähän asi-
aan on hyvä kiinnittää jatkossa huomiota henkilöstön kirjaamiskoulutuksissa/työpa-
joissa.  
 

Saattohoito (koulutus, kirjalliset 
ohjeet, asiakkaan tahto ja oma nä-
kemys kirjattuna) 

Sairaanhoitajan mukaan saattohoidon THL:n verkkokurssin suorittaminen on suosi-
tuksena. Saattohoitokansion materiaali käydään läpi perehdytyksessä. Saattohoi-
dosta keskustellaan henkilöstön kanssa, kun tilanne on ajankohtainen. Lääkäri kes-
kustelee asukkaan ja läheisten kanssa ennakoivista hoitolinjauksista.  
 

Toimintakyvyn arviointi 
(menetelmät, mittarit) 
 

Asukkaista tehdään RAI- arvioinnit vähintää puolivuosittain ja paino punnitaan 1xkk. 
Lisäksi kaatumisten ehkäisyyn liittyy FRAT-kaatumisarviointi, jonka hoitaja täyttää 
yhdessä fysioterapeutin kanssa.  

Asiakkaiden toimintakyvyn tuke-
minen 
 
 

Sairaanhoitajan mukaan tavoitteena on, että kaikkien asukkaiden tulee päästä ylös 
vuoteista ja heidän annetaan tehdä mahdollisimman paljon itse, sen mitä suinkin 
pystyy. Käytetään myös asukkaan tarvitsemia apuvälineitä ja ohjataan niiden käyttä-
misessä. 

Rajoittamistoimenpiteet 
 
 

Sairaanhoitajan mukaan 3. kerroksessa 16/ 22 asukkaalla on käytössä vuoteenlaita, 
hygieniahaalari ja/tai haaravyö.  Fysioterapeutti on tapauskohtaisesti mukana rajoit-
teen tarpeenarvioinnissa. Yksikön ohjeena on, että rajoittamistoimenpiteille tulee olla 
lääkärin päätös ja tarvetta arvioidaan 3 kuukauden välein. Rajoittamispäätös tulee 
yksikön ohjeen mukaan kirjata hoitotyön suunnitelmaan ja käytöstä kirjattava päivit-
täiskirjauksiin. Asiasta keskustellaan myös omaisen kanssa. 
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Asukkaiden merkityksellisen ar-
jen, elämän ja osallisuuden tuke-
minen (asukaskokoukset, ulkoilu, 
osallistuminen arjen toimintaan, 
mielekäs ja mieleinen tekeminen) 
 
 
 

Virikeohjaajalla on kerroskohtainen viikkosuunnitelma. Viriketoimintaa ollaan kehittä-
mässä, mm. taide- ja musiikkihetki ryhmässä. Virikkeiden järjestäminen myös hoita-
jien tehtävä, josta vaihtelevasti hoitajat ottavat vastuuta.  
Tavoitteena on asukkaiden viikottainen ulkoilu, mutta se toteutuu sairaanhoitajan 
mukaan tavoitetta huonommin. Suunnitteilla on valkotaulu mm. ulkoilun seuraamista 
varten. Ulkoilu tapahtuu yleisessä käytössä olevalla sisäpihalla tai läheisillä puisto-
alueilla hoitajan saattamana.  
 
Omaisten ilta on tulossa 17.5.22 ja järjestetään pihalla, seuraava syksyllä.  
 
Yksikössä ei vielä järjestetä suositeltavia asukaskokouksia.  

6. Poikkeamat ja palautteet 

Vaara- ja haittatapahtumat  Esihenkilön mukaan henkilökuntaa on tarkemmin ohjeistettu vaara- ja haittatapahtu-
mien ilmoittamiseen ja niitä on lähdetty järjestelmällisemmin kirjaamaan Attendon 
omaan seurantajärjestelmään vasta  kesän 2021 jälkeen. Hoitajat raportoivat tapah-
tuneen paperilomakkeelle ja sairaanhoitaja tallentaa tiedot järjestelmään. Tiimipala-
vereissa ilmoitukset käydään läpi. Ilmoittamisen tärkeydestä on keskusteltu, myös 
perehdytyksessä. 

 
Taivallahden helmessä on aloitettu keväällä kaatumisten ehkäisemisen projekti yh-
teistyössä fysioterapeutin kanssa (mm. henkilökunnan koulutus kaatumisten ris-
keistä ja kaatumisten ehkäisytoimet).  
 
Toimitetun vaara- ja haittatapahtumaraportin 1.7-31.12.2022 mukaan yksikössä on 
ilmoitettu yhteensä 31 tapahtumaa, joista yleisimmät 13 kaatumista, 14 lääkepoik-
keamaa. 
 

Asiakas- ja omaispalautteet Sekä positiiviset, että negatiiviset palautteet tallennetaan ylös. Tieto palautteesta lä-
hetetään viestinä hoitajille. Tavallisesti omaiset soittavat palautteen sairaanhoitajalle 
ja vakavammat talon johtajalle.  

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

Sairaanhoitajalle asia on tuttu. Asiaa on myös käsitelty yksikön henkilöstökokouk-
sissa. Ohjeena tehdä ilmoitus Talon johtajalle tai aluepäällikkölle lomakkeella, joka 
on sähköisessä kansiossa ja myös paperiversiona. 
 

7. Yhteenveto ja erityiset huomiot 

Yleissiisteys ja tilojen hygienia 
 

Taivallahden Helmen tilat olivat historiallisesti vaikuttavat, kaikuvat ja osittain ahdas-
kulkuiset. Viihtyisyyttä oli pyritty parantamaan jakamalla pitkä käytävä käyttötarkoi-
tuksen mukaisiin osioihin kalusteilla ja kasveilla rajaten. Melko tilava asukashuone 
oli sisustettu asukkaan kalusteilla ja tavaroilla. Parveketta ei Taivallahden Helmessä 
ole asukkaiden käytössä. Sauna on kaikkien asukkaiden käytössä K -kerroksessa.  
 

Yhteenveto 
 
 
 
 

Valvontakäynti ajoittui aamuun ja aamupäivään. Siisteissä ryhmäkotikerrosten ti-
loissa tavattiin joitakin asukkaita liikkeellä sekä lounasaikaan ja sen jälkeen useita 
asukkaita ruokapöytien ääressä, joku myös nuokkumassa. 
 
Taivallahden Helmi vaikuttaa hyvin johdetulta yksiköltä, jossa tehdään suunnitelmal-
lista kehittämistyötä. Yksikköön on laadittu palveluprosessiriskien kehittämissuunni-
telma ja seuranta 2022, jossa useita kehittämisalueita kuten perehdytys, lääkehoito 
ja kaatumisten ehkäisy. Kaatumisten ehkäisy –projekti toteutetaan yhteistyössä fy-
sioterapeutin kanssa, joka on myös pitänyt koulutukset aiheeseen liittyen.  
 
Hoitotyön suunnitelmien sisällössä oli tapahtunut positiivista kehittymistä. Kaatumis-
ten ehkäiseminen kannattaa huomioida myös hoitotyön suunnitelmissa. Asukasosal-
lisuuden ja –lähtöisyyden toteutumista on tärkeää huomioida ja tuoda esille myös 
kirjaamisessa. 
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Sovitut jatkotoimenpiteet 
 
 

Ei sovittuja jatkotoimenpiteitä. 

 


