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1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYKSEN 

TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE 

1.1 Toiminta-ajatus, strateginen suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen  

Hoivapalvelukeskus Villa Maria on Esperi Care Oy:n tuottamaa palvelua, joka tarjo-

aa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista ikääntyneille. Villa Mariassa on 

mahdollisuus pitkäaikaisasumisen lisäksi, myös lyhytaikaisasumiseen. Asukaspaik-

koja Villa Mariassa on 31.  

 

Esperin toiminta on alkanut Suomen Punaisen Ristin toimintana jo 1940-luvulla, jol-

loin Esperi vastasi SPR:n sairaankuljetuksesta. Turvapuhelintoiminta alkoi 1990-

luvun alussa. Tämänhetkinen ja nykymuotoinen Esperi sai alkunsa vuonna 2001, kun 

SPR yhtiöitti liiketoimintansa Esperiin. Vuonna 2002 käynnistyi asumispalvelutoi-

minta. 

 

Esperi Care Oy:n toiminnan kehittämiseen on panostettu voimakkaasti 2000-luvun 

aikana ja kaikki toimialat ovat sertifioituja ISO 9001-standardin mukaisesti. Esperin 

visiona on olla alansa johtavin ja arvostetuin edelläkävijä. Missiona on olla tulevai-

suuden näkijä ja paremman elämän tekijä. Esperi on viime vuosina toteuttanut tähän 

visioon tähtäävää kasvustrategiaa.  

 

Arvojohtaminen sekä arvot muodostavat Esperin toiminnan selkärangan. Esperin ar-

vot ovat, lämminhenkisyys, luotettavuus, avoimuus, asiakaskeskeisyys ja tulokselli-

suus. Edellä mainitut arvot ovat perua ajalta, jolloin Esperi toimi osana Suomen Pu-

naista Ristiä.  
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1.2 Asiakkaiden sijoittamisprosessi 

Hoivapalvelukeskuksen asukkaat ovat ikääntyneitä, jotka eivät enää fyysisen vointin-

sa tai muistisairauden vuoksi tule toimeen kotonaan, vaan vaativat ympärivuoro-

kautista hoivaa ja hoitoa. Asukkaaksi Villa Mariaan hakeudutaan kunnan johtavan 

sosiaalityöntekijän kautta, joka vastaa ikäihmisten sijoituksista hoitolaitoksiin. Sosi-

aalityöntekijä ottaa yhteyttä palveluvastaavaan, ehdottaen uutta asukasta hoivapalve-

lukeskukseen tai palveluvastaava tiedottaa sosiaalityöntekijää jo vapautuneesta huo-

neistosta tai pian vapautuvasta. Kun on tiedossa tuleva asukas hoivapalvelukeskuk-

seen, pääsevät asukkaan omaiset sekä asukas itse myös mahdollisesti tutustumaan 

huoneistoonsa, yhteisiin tiloihin sekä palvelukeskuksen toimintaan ja periaatteisiin. 

Tutustumiskäynnin jälkeen päättävät asukas sekä omaiset yhdessä tuleeko hän asuk-

kaaksi, ja jos tulee, tehdään huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus ja apteek-

kisopimus. Lisäksi kunta tekee päätöksen tehostetusta palveluasumisesta.  

 

Asukas asuu samassa vuokratussa huoneistossa niin kauan, kuin hän hoivapalvelu-

keskuksessa asuu. Joissakin tilanteissa huoneistoja saatetaan ja voidaan vaihtaa 

asukkaiden kesken, mutta vain jos asukas/asukkaat ja heidän omaisensa siihen suos-

tuvat.  

 

Asukkaan muuttamisen jälkeen pidetään hoito- ja palvelusuunnitelmapalaveri, joka 

pyritään pitämään muutaman viikon - kuukauden kuluessa muuttamisesta. Palaveris-

sa ovat mukana asukas, omaiset, palveluvastaava sekä asukkaalle valittu omahoitaja. 

Suunnitelmalle on Esperillä olemassa oma pohja, jonka mukaan palaveri etenee. 

Muun muassa kysytään asukkaan ja omaisen toiveita asumisen suhteen.  

1.3 Toiminnan johtaminen 

Hoivapalvelukeskus Villa Marian palveluvastaavana toimii Elina Österman, joka 

vastaa palvelukeskuksen toiminnasta kokonaisuudessaan ja joka on hoitohenkilökun-

nan lähiesimies. Ikääntyneiden asumispalveluiden palvelupäällikkönä Länsi-Suomen 

alueella toimii Leena Laranne, joka näin ollen on palveluvastaavan esimies.  
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1.4 Laadunhallinta 

Esperissä yleisesti laatu tarkoittaa sitä, että: 

– asiakkaat kokevat saamansa palvelun laadukkaaksi 

– sovitaan mitä tehdään ja tehdään mitä sovitaan tasalaatuisesti ja luotettavasti kerral-

la kuntoon  

– toiminta on sopimusten mukaista 

– jokainen vastaa oman työnsä laadusta ja sen edistämisestä. Laatu on jokaisen asia.  

– toiminnan laatua mitataan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti 

 

Edellä mainittuja kohtia pyritään noudattamaan myös hoivapalvelukeskuksessa. Hoi-

vapalvelukeskuksen laatua tarkkaillaan muun muassa sisäisillä ja ulkoisilla auditoin-

neilla. Auditoinneissa tutkitaan yksikön vahvuuksia, kehitysalueita ja poikkeuksia 

erityisesti suhteessa siihen miten toimintaohjeessa on määritelty. Yleisesti Esperissä 

on sovittu yhdessä miten asioita tehdään ja nämä toimintatavat on kuvattu Esperin 

intranetin toimintaohjeisiin. Kyseiset ohjeet ovat vähimmäisvaatimus toiminnan si-

sällölle ja laadulle.  

 

Hoivapalvelukeskuksessa asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään vuo-

sittain sekä tarvittaessa. Vastuu hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämisestä on 

asukkaan omahoitajalla. Lisäksi koko ajan arvioidaan asukkaan palveluntarvetta, 

mahdolliset muutokset kirjataan ylös ja tieto viedään tarvittaessa eteenpäin palvelu-

vastaavalle, hoivapalvelukeskuksen lääkärille, vastuusairaanhoitajalle tms. Asukkaal-

la ja hänen omaisillaan on mahdollisuus antaa palautetta palveluista kirjallisesti sekä 

myös suullisesti. Hoivapalvelukeskuksessa on asiakaspalautteita varten laatikko, jon-

ne voi kirjalliset palautteet laittaa. Asukas ja omaiset voivat ottaa myös suoraan yh-

teyden hoitohenkilökuntaan, joka yleisesti ohjaa kertomaan asiat suoraan palveluvas-

taavalle.  

 

Esperi pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa jokaisessa yksikössä ja täten ta-

voittelee visioon ja missioon kirjattua toiminta-ajatusta.  
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1.5 Yhteistyö  

Hoivapalvelukeskuksella on useita yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä tehdään pää-

osin Uudenkaupungin kaupungin, Uudenkaupungin Uuden Apteekin, Vakka-suomen 

sairaalan ja terveyskeskuksen, seurakuntien sekä monien muiden pienten yritysten & 

yksityisten henkilöiden kanssa.  

 

Lisäksi yhteistyökumppaneista mainittakoon Uudenkaupungin, sekä lähipaikkakunti-

en koulut, kuten esimerkiksi ammattikoulut. Hoivapalvelukeskus pystyy toimimaan 

hyvänä harjoittelupaikkana muun muassa lähihoitajaksi opiskeleville. Palvelukes-

kukseen otetaan mielellään opiskelijoita harjoittelujaksoille.  

2 HENKILÖSTÖ  

2.1 Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 

Villa Mariassa työskentelee palveluvastaavan sekä tiimivastaavan lisäksi 18 perus- 

tai lähihoitajaa. Hoitohenkilökunta on koulutettua ja ammattitaitoista, kaikilla on pä-

tevyys työskennellä hoitajana. Kaikilta työntekijöiltä tarkistetaan työhön tullessa al-

kuperäiset tutkintotodistukset, joista otettavat kopiot talletetaan. Koko hoitohenkilö-

kunnan oikeus oikeussuojatun ammattinimikkeen käyttöön tarkastetaan Terveyden-

huollon oikeusturvakeskuksen Terhikki-rekisteristä.  

2.2 Henkilöstön täydennyskoulutus 

Henkilöstön koulutustarpeita tulisi miettiä ja kartoittaa vuosittain käytävässä kehi-

tyskeskustelussa. Vastuuta jätetään myös työntekijälle itselleen koulutuksien suhteen. 

Työnantaja kannustaa työntekijöitä osallistumaan koulutuksiin. Koulutukset ovat 

palkallista työaikaa.  
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Työntekijälle laaditaan lisäksi koulutussuunnitelma. Hoivapalvelukeskuksessa on 

mahdollisuus omaehtoisiin tai yrityksen toteuttamiin koulutuksiin. Jotkin koulutukset 

ovat työntekijälle/työntekijöille pakollisia esimerkiksi RAVA-koulutus, LOVE-

koulutus, paloturvallisuuskoulutus sekä ensiapukoulutus. 

2.3 Henkilöstömitoitus ja rakenne  

Hoivapalvelukeskuksessa työskentelee sopimuksen mukainen henkilöstömäärä, joka 

on 0,63 työntekijää/asukas. Henkilöstön määrä riippuu myös osittain hoidettavina 

olevien asukkaiden määrästä. Tällä hetkellä hoivapalvelukeskuksessa työskentelee 

18 terveys- ja/tai sosiaalialan ammattihenkilöä. Koko henkilöstö osallistuu asukkai-

den hoivaan ja hoitoon. Jokaiselle työntekijälle järjestetään työsuhteen alussa asian-

mukainen perehdytysohjelma. Hoitohenkilökunnan lisäksi hoivapalvelukeskuksessa 

työskentelee emäntä ja hoitoapulainen. Emäntä vastaa arkipäivisin ruokahuollosta. 

Hoitoapulainen vastaa arkipäivisin asukashuoneiden siivouksesta, pyykin pesemises-

tä ja tarvittaessa myös auttaa hoitohenkilökuntaa hoitotyössä.  

 

Hoivapalvelukeskuksessa on jokaisessa työvuorossa ammattitaitoinen sekä koulutet-

tu henkilökunta paikalla, esimerkiksi kaikki työntekijät pystyvät hoitamaan lääkehoi-

don asianmukaisesti. Hoitohenkilökuntaa on ohjeistettu toimimaan erilaisissa vas-

taantulevissa tilanteissa/tapahtumissa, kuten esimerkiksi asukkaan äkillisessä sairas-

tumisessa, asukkaan kuolemassa tai jossakin muussa vastaavanlaisessa erikoisessa 

tilanteessa.  

 

Hoivapalvelukeskuksessa on käytössään sijaisia yllättäviä poissaoloja korvaamaan. 

Sijaiset ovat alan ammattilaisia tai opiskelijoita, joilla on jo valmiudet työskennellä 

hoivapalvelukeskuksessa. Opiskelija ei työskentele koskaan yksin, vaan hänen kans-

saan työskentelee valmistunut ja pätevä hoitaja.  

2.4 Henkilöstön hyvinvointi  

Henkilöstölle järjestetään vuosittain kehityskeskustelut, jotka käydään työntekijän 

sekä palveluvastaavan välillä. Kehityskeskustelussa käydään läpi työtä ja työyhtei-
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söä, tällöin työntekijällä on mahdollisuus puhua mieltä painavista asioista palvelu-

vastaavan kanssa. Keskustelut ovat luottamuksellisia.  

 

Keskitetty henkilöstöhallinto sijaitsee Helsingissä. Sekä keskitetysti että talokohtai-

sesti huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista työsuojelun näkökulmasta sekä kolmi-

vuorotyön aiheuttaman kuormituksen näkökulmasta. Tämän vuoksi huomioidaan 

esimerkiksi työvuorotoiveet mahdollisimman hyvin.  

3 TOIMITILAT  

3.1 Yhteiset tilat ja tilojen esteettömyys 

Asukkaiden käytössä on yhteinen 85m2 suuruinen ruokasali, joka sijaitsee rakennuk-

sen pohjakerroksessa. Ruokasalissa pystytään järjestämään kaikki yhteiset ruokailut, 

tapahtumat ym. Suuren ruokasalin lisäksi jokaisessa kerroksessa sijaitsee yhteinen 

pienempi oleskelutila, jossa toteutetaan kerroksittaiset ruokailu- ja virikehetket.  

Hoivakodissa on oma sauna sekä tilava isompi kylpyhuone, jonne asukkailla on 

mahdollisuus päästä. Sauna ja kylpyhuone sijaitsevat pohjakerroksessa, niiden lisäksi 

jokaisessa kerroksessa on oma suihkutila. Lisäksi asukkaiden käytössä on kuntosali, 

joka sijaitsee pohjakerroksessa. 

 

Hoivakodin asukkaille on myös rajattu kiinteistön sisäpihalta oma turvallinen ulko-

oleskelualue. Alueelle on esteetön kulku pohjakerroksen ruokasalin kautta.  

 

Kaikki yhteiset tilat ovat pyritty suunnittelemaan mahdollisimman esteettömiksi, se-

kä helppokulkuisiksi. Tiloissa on käytetty tukikaiteita, liukuestemattoja ym. Koska 

hoivapalvelukeskuksessa on monia kerroksia, on talossa hissi, jonne mahtuu myös 

asukkaiden mahdolliset apuvälineet ja näin ollen liikkuminen kerroksesta toiseen on 

esteetöntä.  
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3.2 Oma huone ja sen mitoitus 

Asukashuoneiden pinta-ala vaihtelee 13-25m2 välillä/asukas. Hoivakodissa on koko-

naisuudessa 25 yhden hengen huonetta sekä kolme kahden hengen huonetta.  

 

Pääosin kaikilla hoivakodin asukkailla on käytössään oma huone, jossa on oma WC. 

Koska talossa on käytössä kolme kahden hengen huonetta, ovat ne myös asukashuo-

neita. Kyseisissä kahden hengen huoneissa asuu samaa sukupuolta olevat asukkaat. 

Ennen sijoittamista kahden hengen huoneeseen, asukkailta ja heidän omaisiltaan 

varmistetaan, että sijoittaminen sopii heille. Mahdollisia aviopareja ajatellen kahden 

hengen huoneet ovat ratkaisu yhdessä asumiselle. Asukkaat saavat sisustaa huoneen-

sa omilla huonekaluilla ja muilla tavaroilla mahdollisimman kodinomaiseksi.  

3.3 Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy 

Hoivapalvelukeskuksella on voimassa oleva turvallisuussuunnitelma sekä pelastus-

suunnitelma, näiden suunnitelmien päivittämisestä vastaa palveluvastaava. Jokainen 

työntekijä tutustuu suunnitelmiin työhön tullessa sekä myöhemmin myös tarvittaessa 

tutustuu suunnitelmiin uudestaan. 

 

Koulutettu henkilökunta on hoivakodissa paikalla ympäri vuorokauden. Hoivakodis-

sa on kolme kerrosta, joissa on asukashuoneita. Asuinhuoneet on osastoitu EI 15-

luokkaisesti. Tilat ovat varustettu automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä sekä au-

tomaattisella sammutusjärjestelmällä. Kaikissa asukashuoneissa on hoitajakutsujär-

jestelmä asukkaan käytössä.  

 

Koska hoivapalvelukeskuksen asukkaat ovat muistisairaita ikäihmisiä, ovat kaikki 

ulko-ovet lukossa ympäri vuorokauden, ovet avataan vasta kun vierailija on tunnis-

tettu. Turvallisuuden vuoksi hissi toimii sähköisen koodin avulla. Kaikista tiloista on 

pyritty tekemään mahdollisimman esteettömät ikääntyneitä ajatellen. Kaikissa tilois-

sa on tarkoituksenmukainen, häikäisemätön ja riittävä valaistus, joka takaa asukkaille 

turvallisen liikkumisen. Lisäksi käytävät ovat avaria, tukikaitein ja levähdyspaikoin 

varustettuja.  
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Asukasturvallisuutta pyritään kehittämään jatkuvasti mahdollisuuksien mukaan. 

Apuna kehittämisessä ovat saadut palautteet sekä poikkeamat.   

4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

4.1 Asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointi ja suunnittelu  

Hoivapalvelukeskuksen asukkaiden palveluntarvetta arvioi tulotilanteessa kunta ja 

jatkossa palveluntuottaja yhdessä kunnan kanssa. Asukas saa osallistua kaikkeen 

päätöksen tekoon häntä itseään koskevissa asioissa, niin paljon kuin se on hänen sai-

rautensa ja toimintakykynsä huomioiden mahdollista.  

 

Hoivapalvelukeskuksen kaikille asukkaille laaditaan aina hoito-, palvelu- ja kuntou-

tussuunnitelma, joka laaditaan yhdessä asukkaan sekä hänen omaistensa/edustajansa 

kanssa. Suunnitelman teossa ovat mukana lisäksi palveluvastaava sekä asukkaalle 

valittu omahoitaja. Omahoitaja huolehtii asukkaan suunnitelman päivittämisestä vuo-

sittain sekä tarvittaessa. Kyseinen suunnitelma voi olla paperiversiona sekä sähköi-

senä versiona asiakastietojärjestelmä Hilkassa.  

 

Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma jakautuu viiteen eri osa-alueeseen, lähtöti-

lanteeseen, tavoitteisiin, keinoihin, mittareihin sekä arviointiin. Lähtötilanteen kuva-

uksessa on tarkoitus kartoittaa asukkaan avuntarve ja apuvälineet tulotilanteessa tai 

sitä edeltävänä aikana paikassa, josta siirtyy hoivakotiin. Tavoitteisiin kirjataan asi-

akkaan ja omaisten odotukset palvelulta sekä asiakkaan ja omaisten kanssa yhdessä 

asetetut tavoitteet. Suunnittelu ja tavoitteet kirjataan yhdessä asiakkaan ja hänen 

omaistensa kanssa. Keinoihin kirjataan mahdolliset menetelmät, joilla tavoitteet saa-

vutetaan. Mittareiden avulla arvioidaan tavoitteisiin pääsyä. Arvioinnissa taas kuva-

taan sekä tavoitteisiin pääsyä että käytettyjä hoitotyön keinoja.  
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4.2 Asiakkaan aseman ja edun valvonta  

Hoivapalvelukeskuksen sosiaaliasiamiehenä toimii Terhi Alinen. Asukkaiden käytet-

tävissä ovat sosiaaliasiamiehen palvelut. Kaikki tiedot sosiaaliasiamiehestä ovat nä-

kyvillä asukkaille ja omaisille.  

 

Jos asukas/asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun/palveluun, on hänellä oikeus 

tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle.  

 

Jokaisen hoivapalvelukeskuksen asukkaan rahavaroista huolehtii omainen tai edun-

valvoja. Asukkaiden pienet käteisvarat säilytetään kahden lukon takana ja rahava-

roista pidetään tarkkaa kirjaa asiakastietojärjestelmä Hilkassa. Kaikki käytettävät ra-

hat sekä lisättävät rahat kirjataan Hilkan ”lompakkoon”. Kirjanpito tarkistetaan kuu-

kausittain.  

4.3 Asiakasmaksut  

Kunnan sosiaalityöntekijällä on ohjausvastuu tulotilanteessa asiakasmaksujen suh-

teen. Omaisten ja asiakkaan otettua yhteyttä palveluntuottajaan, on ohjausvastuu 

myös hoivapalvelukeskuksella ja siellä vastuuhenkilöillä. Useimmiten palveluntuot-

taja tekee asiakkaan kanssa vain vuokrasopimuksen, joka läpikäydään jo ennen 

muuttoa ja vielä allekirjoitusvaiheessa. Kaikki palvelumaksut ohjautuvat suoraan 

kunnalta asiakkaalle. Itsemaksavien asukkaiden kanssa käydään etukäteen maksuasi-

at tarkkaan läpi.  

4.4 Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa  

Hoivapalvelukeskuksen toiminnan perusta on ympärivuorokautinen hoiva. Yhteistyö 

omaisten ja läheisten kanssa on kiinteää ja osa palvelun sisältöä. Omaisyhteistyön 

kulmakiviä ovat: 

– hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen & päivittäminen 

– asukkaan asioista tiedottaminen 

– omaisen ottaminen mukaan hoivakodin toimintaan ja arkeen 
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– omaistenillat (vähintään kaksi x vuodessa) 

– yhteistyöryhmät 

– saattohoidosta sopiminen 

– asukastyytyväisyyskysely yhdessä omaisen kanssa ja muu palautteen kerääminen 

 

Asukkaan omainen on tärkeä yhteistyökumppani, koska hän pystyy usein antamaan 

arvokasta ja uutta tietoa asukkaasta ja hänen elämästään ennen hoivapalvelukeskuk-

seen tuloa. Omaisten sekä asukkaan kanssa yhdessä pystytään yksityiskohtaisesti so-

pimaan erilaisista asioista, tavoista ynnä muista.  

5 ASIAKKAAN PERUSTARPEISTA HUOLEHTIMINEN   

5.1 Kuntouttava työote, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta sekä kuntou-

tus 

Hoivapalvelukeskuksessa pyritään noudattamaan kuntouttavaa työotetta kaikessa 

hoiva- ja hoitotyössä asiakkaan yksilölliset mahdollisuudet huomioon ottaen. Asuk-

kaan jokapäiväinen hoiva, hoito ja palvelut suunnitellaan, kirjataan ja toteutetaan si-

ten, että ylläpidetään ja edistetään asukkaan toimintakykyä ja kunnon ylläpysymistä. 

Asukkaan ikä sekä kehitystaso otetaan huomioon järjestettäessä virikkeitä ja muuta 

toimintaa. Erilaisia virikkeitä pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan päivittäin, 

viriketoiminnasta hoivapalvelukeskuksessa vastaa koko hoitohenkilökunta yhdessä. 

Kaikki tapahtuva virike on asukkaalle täysin vapaaehtoista, näin kunnioitamme 

asukkaan itsemääräämisoikeutta.  

 

Henkilökunta omaisten ja asukkaan kanssa yhdessä huolehtivat, että asukkaat hyö-

dyntävät mahdollisia saatuja kuntoutuspalveluja kuten esimerkiksi veteraanit ja heille 

kuuluvat kuntoutusjaksot yms.  
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5.2 Henkinen ja hengellinen huolto 

Hoivapalvelukeskuksen asukkailla on mahdollisuus osallistua palvelukeskuksessa 

järjestettäviin viriketuokioihin & virkistystoimintaan. Lisäksi kaikilla on mahdolli-

suus käydä tärkeiksi tulleissa tapahtumissa/paikoissa, kuten esimerkiksi kirkossa. 

Palvelukeskuksessa pidetään tärkeänä osana asukkaan henkistä hyvinvointia, tämän 

vuoksi pyritään järjestämään ja mahdollistamaan erilainen toiminta asukkaille.  

 

Asukkaan itsemääräämisoikeus otetaan huomioon aina, ketään ei pakoteta virikkei-

siin mukaan. Henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi asukkaille mahdollistetaan kul-

keminen hoivapalvelukeskuksesta muualle, hoitohenkilökunta hankkii kuljetukset 

tarvittaessa. Lisäksi omaisten rooli on usein tärkeässä osassa asukkaan henkistä hy-

vinvointia ym.  

5.3 Ulkoilu 

Hoivapalvelukeskuksessa on mahdollisuus ulkoiluun minä vuoden aikana tahansa. 

Asukkaat jotka ovat kykeneviä itsenäisesti ulkoilemaan, saavat ulkoilla vapaasti. 

Asukkaalta toivotaan aina ilmoittamista ulos lähtemisestä, jotta ei tule mitään se-

kaannuksia. Muut kuin itsenäisesti toimeen tulevat, pääsevät ulkoilemaan joko hoito-

henkilökunnan tai omaistensa kanssa.  

 

Hoivapalvelukeskuksen sijainti tuottaa ajoittain ongelmia ulkoilussa, reitit valitaan 

asukkaan fyysisen kunnon mukaan. Lisäksi käytössä on apuvälineitä, muun muassa 

pyörätuoleja, joiden avulla fyysisesti huonompi kuntoisillakin on mahdollisuus pääs-

tä ulkoilemaan. Kesällä ulkoillaan asukkaiden kanssa lähes päivittäin.  

5.4 Ravinto ja ruokahuolto  

Hoivapalvelukeskukseen tulee ruoka paikalliselta palvelun tuottajalta ja yksityisyrit-

täjältä Teija Vuoriselta Lokalahdelta. Ruoat ovat monipuolisia ja ikääntyneiden eri-

tyistarpeita sekä ruokavalioita huomioivia. Ruoantoimittaja toimittaa kaikki tarvitta-

vat elintarvikkeet ynnä muut.  
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Hoivapalvelukeskuksessa syödään kaksi lämmintä ateriaa (lounas & päivällinen), 

näiden lisäksi tarjoillaan aamupala, päiväkahvi sekä iltapala. Lämpimät ateriat tule-

vat valmiina, muut ateriat valmistellaan palvelukeskuksessa. Ruokailuajat ovat liu-

kuvia ja mahdollisuuksien mukaan yksilöllisen toiveen mukaisia. Pääsääntöiset ajat 

ovat: 

Aamupala  klo. 7.00 – 10.00 

Lounas  klo. 12.00 – 13.00 

Päiväkahvi klo. 14.00 – 15.00 

Päivällinen klo. 16.00 – 17.00 

Iltapala  klo. 19.00 – 20.00  

 

Lämpimät ruoat toimitetaan lämpölaatikoihin pakattuina ja jokaiseen kerrokseen tu-

lee oma laatikkonsa. Elintarvikkeet tulevat pakattuina ruoantoimittajalta, jonka jäl-

keen kaikki sijoitetaan hoivapalvelukeskuksen keittiön tiloihin, joka sijaitsee 0-

kerroksessa. 0-kerroksesta hoitajat huolehtivat tarvittavat elintarvikkeet kerroksiin.  

 

Ruokailutilanteista pyritään tekemään asukkaille mahdollisimman miellyttäviä sekä 

mukavia yhteisiä hetkiä muiden asukkaiden kanssa. Arkisin lounasruokailu tapahtuu 

0-kerroksen suuressa ruokasalissa, jolloin ruoan jaosta vastaa hoivapalvelukeskuksen 

emäntä. Hoitohenkilökunta auttaa ruokailutilanteissa monella tavalla. Viikonloppui-

sin lounasruokailut ovat omissa kerroksissa, jolloin työvuorossa olevat hoitajat vas-

taavat ruoan jaosta ynnä muusta. Päivällisruokailut tapahtuvat samaan tapaan, kaikki 

ruokailevat omissa kerroksissaan. Muutoksia ruokailujen suhteen tapahtuu väkisin 

ajoittain, kuitenkin pyritään pitämään rytmit ja tavat tuttuina asukkaille.  

5.5 Terveyden- ja sairaanhoito 

Hoivapalvelukeskus Villa Marian asukkaat ovat Uudenkaupungin perusterveyden-

huollon asiakkaita. Hoivakodilla on käytössä omalääkäri, joka on paikalla viikoittain. 

Henkilökunta ottaa joko yhteyttä itse suoraan lääkäriin tai tiiminvetäjän kautta. Mah-

dollisuus on myös tilata asiakkaalle lääkärikäynti terveyskeskukseen. Henkilöstö aut-
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taa tarvittaessa käynneillä, pyrkimys kuitenkin on, että omaiset lähtevät käynneille 

saattajiksi.  

 

Sekä hoivakodin palveluvastaavalla että tiiminvetäjä-sairaanhoitajalla on terveyden-

huollon ja/tai sosiaalihuollon koulutus. Hoivakodissa voidaan toteuttaa kaikki nor-

maalit kotisairaanhoidon toimenpiteet, kuten esimerkiksi lääkejakelu, verenpaineen 

ja verensokerin mittaukset, haavanhoidot jne. Lääkejakelusta vastaa yksikön sairaan-

hoitaja ja lomien aikana sairaanhoitajan sijainen.  

 

Asukkaan hoitoisuutta seurataan säännöllisesti RAVA-mittauksen avulla. Mittauksis-

ta vastaa koulutettu hoitaja. Lisäksi hoivakodilla on valmius käyttää MMSE-

muistitestiä sekä RAI-arviointeja.  

 

Palvelukeskuksen asukkaiden terveydentilaa seurataan päivittäin ja kaikki muutokset 

kirjataan tietojärjestelmä HILKKAAN, tarvittaessa voinnista ja muutoksista infor-

moidaan lääkäriä. Fysiologisia mittauksia tehdään kuukausittain kaikille asukkaille, 

sisältäen verenpaineen sekä painon mittauksen. Tarvittaessa mittauksia suoritetaan 

useammin. Insuliinidiabeetikkojen verensokeriarvoja seurataan lääkärin ohjeistuksen 

mukaisesti. Tämän lisäksi seurataan ohjeiden mukaan tarvittavia laboratorioarvoja, 

kuten esimerkiksi INR-arvoa.  

 

Asukkaiden reseptit uusittiin aiemmin terveyskeskuksessa, mutta omalääkärin tulles-

sa hoivapalvelukeskukseen, hoitaa hän reseptien uusimiset. Omalääkäri kirjoittaa 

tarvittaessa lähetteet, muun muassa erikoissairaanhoidon puolelle.  

 

Kiireisissä ja välitöntä hoitoa vaativissa sairauskohtauksissa, tai muissa vastaavissa 

tilanteissa kutsutaan paikalle ambulanssi. Ensiapu aloitetaan heti, mikäli kyseisen 

asukkaan kohdalla on olemassa yksilölliset toimintaohjeet kohtausten varalle, toimi-

taan tällöin niiden mukaisesti. Mikäli tilanteessa on nopea sairaalahoidon tarve, mut-

ta ei kuitenkaan hengenvaaraa, selvitetään ennen soittoa ohjeiden mukaiset esiselvi-

tykset muun muassa asukkaan lääkitys & diagnoosit. Mikäli taas kyseessä ei ole väli-

töntä sairaalahoitoa vaativa tilanne, otetaan mahdollisuuksien mukaan päivystävään 

lääkäriin yhteys puhelimitse ennen asukkaan lähettämistä. Lääkäri tällöin arvioi ti-

lanteen ja päättää jatkohoito-ohjeet. Mikäli lääkäriin ei saada yhteyttä, konsultoidaan 
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Vakka-suomen sairaalan päivystyksen hoitajaa. Lääkäri päättää ja vastaa hoidosta ja 

aina toimitaan hänen hoito-ohjeidensa mukaisesti.  

5.6 Lääkehuolto  

Hoivapalvelukeskuksella on ajantasalla oleva lääkehoitosuunnitelma, jonka päivittä-

misestä vastaa tiiminvetäjä-sairaanhoitaja. Hoivapalvelukeskuksen lääkkeiden jaosta 

vastaa sairaanhoitaja. Kaikilla asukkailla on henkilökohtaiset lääkkeet, jotka säilyte-

tään lukituissa kaapeissa 0-kerroksen kansliassa. Kanslian ovi on aina tyhjänä ollessa 

lukossa. Ns. Huumelääkkeet ovat lukitun kaapin lisäksi vielä lukittavassa laatikossa. 

Lääkekaappien avain on sairaanhoitajalla aina hänen ollessa töissä, muina aikoina 

vuorossa on määrätty vastuuhoitaja jolla avaimet ovat.  

 

Lääkehoidon seuranta sekä hoivakodin asukkaiden tarkkailu ja havainnointi kuuluvat 

kaikkien hoitajien toimenkuvaan.  

5.7 Terveydensuojelu ja hygienia  

Hoivapalvelukeskuksen työterveyshuollosta vastaa Vakka-suomen Lääkärikeskus 

Oy. Lääkärikeskuksessa toimivat työterveyslääkäri sekä työterveyshoitaja, joille 

työntekijät voivat varata tarvittaessa aikoja. Lisäksi lääkärikeskus vastaa työpaik-

kaselvitysten suorittamisesta. Kyseiset selvitykset tehdään joka kolmas vuosi. Kai-

kista työpaikkaselvityksistä tehdään kirjallinen raportti joka arkistoidaan.  

 

Aluehallintovirasto toteuttaa työsuojelutarkastukset hoivapalvelukeskuksessa. Työ-

suojelutarkastukset tehdään satunnaisesti ja sen mukaisesti miten Valvira tai kunta 

päättää asiasta. Työsuojelutarkastuskäynneistä tehdään tarkastuskertomus, joka arkis-

toidaan asian mukaisesti.  

 

Ennen hoivapalvelukeskuksen toiminnan alkua on tehty terveydensuojelulain mukai-

nen arviointi, jonka suoritti kunnan terveydensuojelusta vastaava viranomainen.  
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Hoivapalvelukeskuksella on voimassa oleva omavalvontasuunnitelma, jonka päivi-

tyksestä vastaa palveluvastaava yhdessä hoivapalvelukeskuksen emännän kanssa. 

Emäntä on päävastuussa hoivakodissa tapahtuvasta ruokahuollosta. Omavalvonta-

suunnitelma sisältää kaikki ruokahuoltoon liittyvät asiat. Omavalvontasuunnitelma 

on sekä paperiversiona että sähköisenä versiona koko henkilökunnan saatavilla. Hoi-

tohenkilökunnalta vaaditaan voimassa oleva hygieniapassi.  

6 DOKUMENTOINTI JA ASIAKIRJAHALLINTA  

6.1 Asiakirjahallinto 

Asiakirjat ja aineistot on laadittava ja tiedot tallennettava siten, että niiden käytettä-

vyys ja säilyvyys on turvattu niille vahvistetun säilytysajan. Pitkäaikaisesti säilytet-

tävät asiakirjat ja aineistot on laadittava ja tiedot tallennettava pitkäaikaista säilytystä 

kestäviä materiaaleja ja säilyvyyden turvaavia menetelmiä käyttäen.  

 

Asiakirjojen ja aineistojen käsittelyssä ja säilyttämisessä on varmistettava tietosuojan 

ja tietoturvan säilyminen. Asiakirjoja ja aineistoja on säilytettävä siten, että ne ovat 

turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä. Hoivapalvelu-

keskuksessa asiakastiedot kirjataan sähköiseen tietojärjestelmään Hilkkaan. Mahdol-

liset paperilla olevat tiedot säilytetään ohjeiden ja asianmukaisesti. Kaikkien uusien 

työntekijöiden kanssa tehdään tulovaiheessa salassapitosopimus ja lisäksi käydään 

läpi sopimuksen merkitys.  

 

Hoivapalvelukeskuksen tietosuojavastaavana toimii Pertti Kivinen. Hänen yhteystie-

tonsa ovat hoitohenkilökunnan saatavilla.  
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6.2 Arkistointi  

Arkistointi tarkoittaa asiakirjojen suunnitelmallista ja järjestelmällistä liittämistä ar-

kistokokonaisuuteen. Arkistointimuodostussuunnitelma ohjaa asiakirjojen säilyttä-

mistä ja sijoitusta. 

Atk:lla ylläpidettäviä rekistereitä ja asiakirjoja koskevat samat säilytysajat kuin 

vastaavilla manuaaliasiakirjoilla.  

 

Hoivapalvelukeskus Villa Mariassa noudatetaan Uudenkaupungin kaupungin ohjeis-

tuksia arkistointiin liittyen. Tämän ohjeen mukaan asiakasasiakirjojen arkistoinnin 

hoitaa Uudenkaupungin kaupunki ja pois lähteneiden asukkaiden asiakirjat toimite-

taan terveyskeskukseen arkistoitavaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


