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Tämä perehdytysmateriaali on suunnattu Hiirulan asumisyksikön uusille 

työntekijöille. Materiaalin tavoitteena on helpottaa uutta työntekijää sisäistämään 

tulevaa työtään sekä tukea työntekijää perehdyttämisessä.  Materiaalissa on tietoa 

muun muassa Hiirulan tavoista, asukkaista ja henkilökunnasta. Perehdytysmateriaali 

ja perehdytyksen tarkistuslista ovat perehtymisen tukena ja niihin voi tarvittaessa 

palata uudestaan.  

Perehtymisen Hiirulaan voi aloittaa lukemalla tämän materiaalin. Tarkistuslista 

sisältää tärkeimmät työtä koskevat asiat, jotka uuden työntekijän tulee tietää. 

Tarkistuslista helpottaa asioiden jäsentelyä ja muistuttaa perehdyttäjää kaikkien 

oleellisten asioiden läpikäymisestä. Perehtyjä voi rastittaa tarkistuslistan kohdat sitä 

mukaa, kun asiat on käyty läpi. Perehdyttäminen on prosessi, jota työstetään 

hiljalleen, eikä kaikkea opeteta yhden päivän aikana. Asioita on hyvä käydä läpi 

monessa erässä, jotta perehtyjä voi palata niihin ja esittää kysymyksiä. 

Tässä materiaalissa on esitelty tärkeimmät asiat, joihin Hiirulaan tulleen uuden 

työntekijän on tarpeen perehtyä. Tervetuloa Hiirulaan! 
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Hiirula on vuonna 2010 perustettu kehitysvammaisille suunnattu asumisyksikkö. 

Hiirulan asumisyksikössä on 10 vakituisen asukkaan ja kaksi tilapäisasukkaan 

paikkaa. Hiirulan asumisyksikkö sijaitsee Hollolan kirkonkylällä.  Hiirulan 

asumisyksikkö on Ravuri Oy:n alainen yritys ja perustaja Susanna Packalen. Myös 

Kiikun tallilla toimiva erityisryhmän päivätoiminta kuuluu kyseisen yritykseen. 

Hiirulan asumisyksikkö ja Ravurin päivätoiminta tekevät tiivistä yhteistyötä. 
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Hiirulan toiminta-ajatuksena on luoda asukkaille viihtyisä ja kotoisa asumispaikka. 

On tärkeää, että työntekijät tekevät työtään sydämellä ja luovat asukkaille hyvän ja 

turvallisen paikan asua. Hiirulan asukkaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan ja 

toimintaa kehitetään paremmaksi koko ajan. 

Hiirulan arvot ovat kodinomaisuus, yksilöllisyys, asukkaiden hyvinvointi ja 

onnellisuus, omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpito sekä asumisyksikön 

toiminnan kehittäminen. 
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Hiirulan asumisyksikössä työskentelee kuusi vakituista työntekijää ja sijaisia. Kiikun 

tallilla toimivassa erityisryhmän päivätoiminnassa työskentelee saman yrityksen 

työntekijöitä ja he tekevät satunnaisia vuoroja myös Hiirulan asumisyksikössä. 

Jokaisella työntekijällä on hygieniapassi sekä Ensiapu I ja II suoritettuina. Hiirulan 

työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. 

Työntekijät ovat pääasiassa lähihoitajia, mutta myös sosionomeja ja sairaanhoitajia 

työskentelee yrityksessä. Työntekijöiden vaihtuvuus on pientä, joten työntekijät ja 

asukkaat tuntevat toisensa ja luottamuksellisen suhteen syntyminen on helppoa.  

Hiirulan asumisyksikkö on pieni yksikkö, jossa henkilökunnan sujuva yhteistyö ja 

työnteko sydämellä tukevat yksikön toimintaa. Jokainen asukas on erityinen ja 

jokaista kohdellaan yksilöllisesti. Hyvä yhteistyö työntekijöiden ja asukkaiden välillä 

tekee Hiirulan asumisyksiköstä kodin ja niin jokainen viihtyy siellä. 

Pääsääntöisesti aamuvuoroissa on viikolla yksi ja viikonloppuisin kaksi työntekijää. 

Iltavuoroissa on aina kaksi työntekijää, tarvittaessa kolme. Perjantaisin on 

kauppapäivä, jolloin iltavuorossa on kolme työntekijää. Lauantaisin on saunapäivä ja 

mikäli tarvetta on, niin silloin työssä on kolme työntekijää osan päivästä (nämä 

vuorot sovitaan tilanteen mukaan). Eri viikonloppuina voi olla erilaisia asiakkaita, 

joten työntekijätarve voi muuttua ja työvuorot suunnitellaan sen mukaan. 

 

  

Hiirulan työntekijöille on järjestetty työterveyshuolto Wellamo Oy:ssä. Tarvittaessa 

ota yhteys Susanna Packaleniin, jonka kanssa työterveyshuollossa asioimisesta 

sovitaan.  
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Hiirulan asukkaiden ikähaitari on lapsesta eläkeläiseen. Hiirulan vakituisista 

asukkaista nuorin on 16-vuotias ja vanhin noin 60-vuotias. Asukkaiden ikäerot eivät 

ole haitta Hiirulassa, vaan kaikki tulevat hyvin keskenään toimeen ja viihtyvät 

toistensa seurassa.  

Hiirulan asiakkailla on monia erilaisia diagnooseja ja erityispiirteitä. Yleisimpiä ovat 

Downin oireyhtymä, autismi, ADHD, lievä kehitysvammaisuus ja CP-oireyhtymä. 

Monilla Hiirulan asiakkaista on myös epilepsia, jonka hoitaminen on yksilöllistä 

riippuen asiakkaan oireista. Jokaisella vakituisella asiakkaalla on oma kansio, josta 

selviävät tarkemmin yksilölliset diagnoosit ja oireet sekä toimintatavat esimerkiksi 

epilepsiakohtauksen tullessa. Jokaisesta tilapäisasiakkaasta on tietoa yleisessä 

tilapäisasukkaiden kansiossa. 
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Kehitysvammaisten hoitotyö asumisyksikössä on monipuolista sairaanhoidollista ja 

kasvatuksellista hoitotyötä. Hoitotyön tavoitteet tehdään jokaisen asiakkaan kanssa 

yksilöllisesti huomioiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja 

hyvinvointi. Omahoitajuus edistää yksilöllisten tarpeiden ja ominaisuuksien 

huomioonottamista ja helpottaa vuorovaikutussuhteiden luomista. Erilaiset 

kehitysvammat vaativat erityistä huomiota ja tukea, siksi Hiirulan työntekijöillä 

täytyy olla vahva ammattitaito kehitysvammaisten hoitotyössä. Jokaiselle asukkaalle 

luodaan hoitosuunnitelma yhdessä työyhteisön jäsenien kanssa. 

Hiirulassa huomioidaan kaikkien yksilölliset tarpeet ja pyritään tukemaan 

omatoimisuutta. Yhteiset pelisäännöt jokaisen asukkaan kanssa luovat turvallisuutta 

ja helpottavat yhteistyön toimivuutta. Asukkaiden omatoimisuutta ja hyvää 

toimintakykyä ylläpitää osallistuminen arjen askareisiin, omien asioiden hoitamiseen 

sekä omia voimavaroja vastaavaan toimintaan. Luottamus työntekijöiden ja 

asukkaiden välillä tukee rehellisen ja oikeudenmukaisen suhteen syntymistä. 

 

 

Hiirulassa on jokaiselle asukkaalle omahoitaja, joka huolehtii hänen asioistaan. 

Omahoitaja on henkilö, jolle asukas voi tulla kertomaan iloistaan ja suruistaan. 

Omahoitaja pääsääntöisesti huolehtii asukkaan arkitarvikkeiden ostamisesta, 

arkiasioista sekä yleisesti ottaa vastuun asukkaan hoitoon liittyvistä asioista. 

Kuitenkin jokainen työntekijä on velvollinen huolehtimaan jokaisesta asukkaasta, 

vaikka ei olisikaan tämän omahoitaja. Omahoitajan ollessa lomalla, joku toinen 

työntekijä hoitaa asukkaan asioita.  
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- Arkisin kaikki ovat maanantaista keskiviikkoon työtoiminnassa tai koulussa. 

- Torstaina ja perjantaina osa Hiirulan asukkaista on vapaalla töistään ja 

viettävät päivän Hiirulassa. 

- Maanantaisin aamuvuorossa on yksi työntekijä toimistovuorossa, jolloin hän 

hoitaa kaupoissa käynnit ja paperiasiat. 

- Asukkaat herätetään viikolla siinä järjestyksessä, kun he lähtevät töihin tai 

kouluun. Viikonloppuisin herätys on viimeistään klo 9.30. 

- Jokaisella asukkaalla on huoneen siivouspäivä kerran viikossa. Silloin 

imuroidaan, pyyhitään pölyt, pestään lattiat, siivotaan vaatekaappi ja 

katsotaan huoneen yleinen järjestys. Jokainen asukas osallistuu siivoamiseen 

omien voimavarojensa mukaan. 

- Ne asukkaat, jotka käyttävät seisomatelinettä, seisovat joka päivä (jokaisen 

asukkaan henkilökohtaisessa hoitosuunnitelmassa lukee, jos käytössä on 

seisomateline). 

- Suihkussa käydään pääsääntöisesti ennen iltapalaa. Hiirulan asukkaat käyvät 

suihkussa vähintään joka toinen päivä, tarvittaessa useammin. 

- Arkena nukkumaanmenoajat ovat klo 20-21, viikonloppuisin 

nukkumaanmenoajat ovat yleisesti klo 21-22, mutta joillakin asukkailla on 

yksilöllisiä nukkumaanmenoaikoja. Tarkemmat tiedot näistä löytyvät 

asukkaita koskevista merkinnöistä. 

- Perjantaisin on kauppapäivä, jolloin jokainen asukas saa ostaa viikonlopuksi 

herkkuja. Perjantaina ostetaan myös Hiirulan viikonlopputarpeet ja asukkaat 

saavat vaikuttaa viikonloppuna syötäviin ruokiin. 

- Lauantaisin on saunapäivä. Jokainen halukas pääsee saunaan. 

- Jokainen Hiirulan asukas käy vähintään kerran päivässä ulkona. Monet käyvät 

työtoiminnassa ja koulussa ulkona, viikonloppuisin mennään aina yhdessä 

ulos. 

- Sunnuntaina on usein asukkaiden toivoma ruoka ja asukkaat osallistuvat 

ruoanlaittoon. Sunnuntaina on yhteistä tekemistä ja ajan viettoa. 

- Useimpien asukkaiden ruokailut kirjataan henkilökohtaisiin 

ruokailupapereihin laskutusta varten. 

- Hiirulan asukkaiden erikoisruokavaliot löytyvät jääkaapin ovesta. 
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- Hiirulassa on lääkkeiden jako joka toinen maanantai, jolloin on siihen varattu 

erillinen aika ja kaksi työntekijää. Tällöin suoritetaan lääkkeiden 

kaksoistarkistus. 

- Ruokatukku Vihanneskolmion tilaukset tulevat maanantaisin ja torstaisin. 

Tilaukset tehdään puhelimitse keskiviikkoisin ja perjantaisin ennen klo 9. 

- Sekä Hiirulan asukkaiden rahojen että Hiirulan oman kassan käyttö kirjataan 

tarkasti kansioihin. Rahan otto ja laitto kirjataan aina sekä rahat lasketaan, 

jotta saldo täsmää. 

- Työvuoroon tulevat työntekijät voivat keskustella keskenään päivän 

toiminnasta ja suunnitella mahdollisia pikkuretkiä. 

- Hiirulassa järjestetään yhteisiä isompia retkiä suunnitelmallisesti, mutta 

pikkuretkiä voidaan toteuttaa myös ilman isompaa suunnittelua. 

- Asukkaiden mielipiteitä kuunnellaan eri asioita suunniteltaessa. Hiirulassa on 

noin kerran kuukaudessa yhteisökokous, jolloin käsitellään erilaisia asioita, 

joihin Hiirulan asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. 

- Kun Hiirulassa käy asukkaiden omaisia, tarjoillaan heille kahvit ja kerrotaan 

asukkaiden kuulumiset sekä muut tärkeät asiat. Omaiset kuuluvat tärkeäksi 

osaksi Hiirulan asukkaiden arkea. 
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 Herätetään siinä järjestyksessä, kun on lähtö töihin ja kouluun (lista löytyy 

jääkaapin ovesta) 

 Aamupala ja lääkkeiden anto 

 Tarkistetaan, että tarvittavat päivälääkkeet ovat mukana (lista lääkekaapin 

oven sisäpuolella) 

 Viimeinen aamukyyti töihin/kouluun tulee viimeistään klo 9.00 

 Lounas noin klo 11-12 

 Päiväkahvit klo 14 

 Päivällinen klo 16 

 Mahdollisten läksyjen tekoa, päivän tapahtumien läpikäymistä, kirjoitetaan 

koululaisten reissuvihot, ulkoilua, yhteistä oleilua 

 Suihkut 

 Iltapala klo 19 

 Arkena mennään nukkumaan viimeistään klo 21 

 Iltarukousten lukeminen halukkaiden kanssa 
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Jokaisessa työvuorossa on tietyt työtehtävät. Nämä tehdään pääasiassa 

suunnitelluissa vuoroissa, mutta tilanteen vaatiessa niistä joustetaan. Aina vuoroon 

tullessa tarkistetaan HILKKA- kirjausjärjestelmä, kalenteri, siivouskalenteri ja 

viestivihko. Ennen työvuoron päättymistä tarkistetaan asukkaiden huoneiden 

yleinen siisteys. Alla olevat eri työtehtävät työvuoroissa ovat suuntaa antavat ja 

voivat muuttua. Kuitenkin tämä on perusrunko, jota noudatetaan. 

 

 Asukkaiden herättäminen, aamupalan anto, lääkkeiden anto, hampaiden 

pesun tarkistaminen 

 Kouluun tai töihin avustaminen 

 Siivouskalenterin tehtävien hoitaminen  

 Virka-aikana hoidettavien asioiden hoito (esimerkiksi puhelut, papereiden 

täyttämiset, postittamiset) 

 Lounaan valmistaminen ja tarjoilu 

 Asukkaiden avustaminen siivousvuoroissa 

 Päiväkahvien tarjoilu ja päivälääkkeiden anto 

 Yhteinen aika ja tekeminen asukkaiden kanssa (pelit, ulkoilut, keskustelut) 

 Asukkaiden avustaminen (WC-käynnit, seisomatelineeseen avustamiset, 

ruokailussa avustaminen) 

 Kirjaaminen 

 

 

 Päivällisen valmistaminen ja tarjoilu 

 Reissuvihkojen tarkistaminen ja kuulumisten vaihtaminen 

 Suihkuissa avustaminen (suihkupäivät näkyvät samasta kalenterista kuin 

siivoukset) 
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 Ulkoilut 

 Pyykinpesu 

 Iltapalan valmistaminen ja tarjoilu sekä iltalääkkeiden anto 

 Hampaiden pesun seuranta 

 Seuraavan päivän vaatteiden, jumppavälineiden sekä koulutavaroiden 

laittaminen valmiiksi (asukkailla on listat tarvitsemistaan tavaroista huoneissa) 

 Nukkumaanmenossa avustaminen ja iltarukoukset 

 Kirjaaminen 

 

 

 

 Avustetaan viimeiset hereillä olevat nukkumaan ja luetaan iltarukoukset 

 Hiirulan seuraavan päivän ruoan esivalmistelu 

 Päivätoiminnan seuraavan päivän ruoan valmistaminen 

 Vihanneskolmiosta tulleiden jauhelihojen ja kanojen paisto ja pakastaminen, 

mikäli niitä ei heti tarvita 

 Siivouskalenterin tarkastaminen ja puuttuvien tehtävien tekeminen 

 Jos pyykkiä on jäänyt pesemättä, niin ne pestään ja viikataan kuivat pyykit 

kaappeihin 

 Tiskikoneen tyhjennys ja ritilöiden pesu (Erillinen ohje) 

 Katsotaan hoidettavat paperit tai laskut ja laitetaan niitä eteenpäin 

 Perjantai- ja lauantaiöisin (kun ei tarvitse tehdä päivätoiminnan ruokaa) 

leivotaan suolaisia tai makeita leivonnaisia. Toinen tehdään toisena yönä ja 

toinen toisena 

 Yöllä kierretään huoneissa muutaman kerran, jotta varmistetaan asukkailla 

olevan kaikki hyvin 

 Kirjaaminen 
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Hiirulassa on käytössä erilaiset vastuualueet eri työntekijöille. Vastuualueeseen voi 

vaikuttaa oman mieltymyksensä mukaan. 

Ruokavastaava huolehtii, että kaapissa on riittävästi ruokatarvikkeita tuleviin 

ruokiin. Huomioidaan myös Kiikun tallin päivätoimintaan tehtävät ruoat, sillä 

Hiirulassa tehdään lounas sinne. Vihanneskolmiolta tilataan isoimmat ruoat, 

varsinkin päivätoiminnan ruokiin. Pienemmät ruokaostokset tehdään kauppapäivinä 

asukkaiden ostoksien yhteydessä.  Ruokavastaava huolehtii ruoan tilaamisesta, 

laadusta ja riittävyydestä.  

Lääkevastaava huolehtii lääkkeiden käytöstä, riittävyydestä, säilytyksestä, vanhojen 

lääkkeiden hävittämisestä sekä lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä.  Jokainen 

työntekijä huolehtii lääkkeiden annosta, jakamisesta ja hävittämisestä. 

Lääkevastaava valvoo edellä mainittujen tehtävien toteutumista, vaikka jokainen 

työntekijä lääkehoitoon osallistuukin. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen 

vastuu lääkehoidon toteutuksesta. 

TENA-vastaava huolehtii TENA:lta tilattavien hygieniatuotteiden, vaippojen, 

alustojen ja suojakäsineiden tilauksesta. Tilaus tehdään säännöllisesti ja kaikille 

TENA-tuotteita tarvitseville tehdään tilaus samaan aikaan. 

Siivousvastaava huolehtii siivouskalenterin täytöstä (tulevien tehtävien kirjaaminen) 

sekä omavalvonnasta (esimerkiksi pakastimen lämpötilan tarkistus). Hiirulassa on 

kerran viikossa koko talon siivous. Siivousvastaava valvoo siisteyttä ja järjestystä.  



15 
 

Turvallisuusvastaava huolehtii, että turvallisuuskansion tehtävät on toteutettu. 

Turvallisuusvastaava huolehtii myös palovaroittimien, hälytysjärjestelmän ja 

turvavalojen testaamisesta sekä niiden kirjaamisesta.  

Perehdytysvastaava huolehtii, että uudella työntekijällä on oma perehdytyksestä 

vastaava henkilö. Perehdytysvastaava huolehtii perehdytysmateriaalin ja 

perehdytyksen tarkistuslistan päivityksestä. 

Virikevastaava huolehtii siitä, että Hiirulassa järjestetään retkiä ja yhteisiä mukavia 

tapahtumia. Virikevastaava ottaa huomioon myös asukkaiden ideat ja suunnittelee 

retket ja tapahtumat yhdessä työyhteisön kanssa. 

Työsuojeluvastaava on työsuojeluun liittyvistä asioista vastaava henkilö, jonka 

puoleen työntekijät voivat tarvittaessa kääntyä. Työsuojeluvastaava perehtyy 

työsuojelusäännöksiin, määräyksiin, ohjeisiin ja muihin työpaikan työsuojeluasioihin.  

Hän valvoo työn turvallisuutta ja terveellisyyttä.  

 

 

 

 
 

 

 

  



16 
 

 

Hiirulassa kirjaaminen toteutetaan HILKKA-ohjelmalla. Ohjelmaan löytyy 

käyttöohjeet Hiirulasta. Kirjausohjelmaan kirjoitetaan kaikki päivän aikana 

tapahtuneet asiat. Jokaisesta asukkaasta kirjoitetaan joka päivä. 

 

Lääkehoito- ja pelastussuunnitelma löytyvät erillisistä kansioistaan.  

Pelastussuunnitelmasta löytyvät kaikki ensiapuun ja uhkatilanteisiin liittyvät asiat. 

Ne kuuluvat myös osaksi perehdytystä ja ovat perehdytysmateriaalia.  

Punaisen Ristin julkaisemat elvytysohjeet ja toimintaohjeet myrkytyksen varalle ovat 

myös erillisinä tulostettuina liitteinä tämän kansion loppuosassa. Lisäksi ne löytyvät 

seuraavista lähteistä: 

Punainen Risti. 2014. Elvytys. Viitattu 13.1.2015.  

https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/elvytys 

Punainen Risti. 2014. Myrkytys. Viitattu 16.1.2015 

https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/myrkytys  

 
  

https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/elvytys
https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet/myrkytys
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Hiirulantie 18 

16710 Hollola 

Puh. 040 534 5004 

 

Nuijamäentie 123 

16710 Hollola 

Puh. 040 187 6888 

 

Nuijamäentie 123 

16710 Hollola 

Puh. 040 090 7084 

 

Hiirulassa on käytössä erillinen yhteystietokirja, jossa on työntekijöiden ja 

yhteistyökumppaneiden (esimerkiksi taksit ja fysioterapeutit) yhteystiedot. Tässä 

perehdytysmateriaalissa on mainittu vain oman organisaation tärkeät yhteystiedot.  


