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TARKASTUKSEN TARKOITUS
Tarkastus tehtiin ennalta ilmoittamatta.
Tarkastuksen tarkoituksena oli tutustua Hyvinkään kaupungin
ostopalveluna Esperi Oy:ltä hankkiman Hoivakoti Villa Petriinan
tarjoaman ympärivuorokautisen hoidon sisältöön ja laatuun.
Tarkastuksella kiinnitettiin huomiota hoidon eräisiin laatutekijöihin
sekä asukkaiden kohteluun ja hyvinvointiin. Tarkastuksella arvioitiin
myös vanhuksen oikeutta yksityisyyteen, asumisen ja hoidon
turvallisuutta ja vanhuksen sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä
sekä iäkkään henkilön tavanomaiseen elämään kuten esimerkiksi
ulkoiluun osallistumista.
Huomiota kiinnitettiin lisäksi vammaisuuteen liittyviin kysymyksiin.
YLEISKUVAUS TARKASTETTAVASTA KOHTEESTA
Hoivakoti Villa Petriina on 11-paikkainen Hyvinkään kaupungin Esperi
Oy:ltä ostama tehostetun palveluasumisen yksikkö muistisairaille ja
paljon hoivaa vaativille asukkaille.
ASUKKAAT

Toimintayksikössä asui tarkastushetkellä 11 pitkäaikaishoidettavaa
vanhusta. Osa vanhuksista oli ns. kahden autettavia, osa asukkaista
oli itsenäisesti liikkuvia. Vanhusten keski-ikä oli 85 vuotta. Miehiä
hoidettavana oli 3 ja naisia 8.

YKSITYISYYS

Yhdeksällä asukkaalla on oma huone. Kaksi muistisairasta
naisasukasta jakoivat huoneen, jossa yksityisyyttä ei ollut pystytty
turvaamaan. Huoneet sai sisustaa itse. Toimintayksikön puolesta
vanhuksille tarjottiin sairaalasänky ja pöytä. Tarvittaessa
toimintayksikkö huolehti muiden välttämättömien huonekalujen
hankinnasta. Yhdeksässä yläkerran huoneessa on oma WC ja
suihku, jossa päivittäiset pesut voidaan hoitaa. Kahdessa alakerrassa
sijaitsevassa huoneessa wc- ja suihku oli alakerran aulatilassa.

HENKILÖKUNTA

Henkilökuntaa toimintayksikössä on 6,5; aamussa 2, illassa 2 ja yöllä
1 työtekijä vuorossa. Työntekijöillä on ollut jonkin verran
hengityssairauksia. Suuresta omakotitalosta, jossa yksikkö sijaitsi, oli
havaittu hometta ja muita sisäilmanongelmia. Nyt käytössä oli
ilmanpuhdistinkone, ja talossa oli tehty jonkinlaista remonttia.
Tarkastajat pyysivät, että sairaanhoitaja toimittaa terveys-/
rakennustarkastajan selvityksen toimenpiteiden riittävyydestä.
Sairaanhoitajan mielestä yksikössä oli käytössä riittävästi
apuvälineitä, mm. liikuteltava nosturi.

PALVELUT
Terveydenhoito

Terveyskeskuksen nimetty lääkäri käy toimintayksikössä kolmen
viikon välein, mutta on tavoitettavissa puhelimitse päivisin. Lääkkeet
jaetaan itse ja asukkaat maksavat lääkkeet. Käytössä on jonkin
verran mielialalääkkeitä ja harvoin uni- tai nukahtamislääkkeitä.

Fysioterapia / kuntoutus
Fysioterapia järjestetään vain lääkärin lähetteellä.
Vanhuksilla/omaisilla on mahdollisuus järjestää fysioterapiaa
omakustanteisesti.
Suun hygienia ja terveys
Hampaat harjataan päivittäin, jos asukas suostuu avaamaan suunsa.
Pakolla ei suuta avata. Henkilökunta tarkkailee hampaiden kuntoa ja
vanhuksille varataan tarvittaessa aika hammashoitoon. Myös
vuodepotilaat voidaan hoitaa. Tarvittaessa asukas viedään Helsinkiin
hammaskirurgille, jossa tarvittava hampaiden hoito /poisto voidaan
tehdä nukutuksessa. Hammashygienistin tarkastus tehdään
vuosittain.
Suihku / sauna

Kokokylpy tehdään kerran viikossa pääsääntöisesti toimintayksikön
pesuhuoneessa, jonka yhteydessä myös sauna. Päivittäin suoritetaan
vaippa-alueen pesut ja kädet ja kasvot. Pesuhuoneeseen mahtuu
myös vuodepotilaat.

Ateriat, nesteytys

Ateriat tulevat veteraanitalolta, aamiaisella vanhuksilla on oma
yksilöllinen tarjoilurytmi. Vuorokauteen kuuluu vähintään viisi ateriaa
ja välipalaa, jolloin seurataan myös vanhusten riittävää nesteiden
saantia.

WC-käynnit, vaipat

Vessatukseen kiinnitetty huomiota ja siihen kannustetaan vaikka
vaipat ovatkin käytössä. Kaksi asukkaista on vuoteeseen hoidettavia,
joten he eivät enää pysty käyttämään wc:tä tuettunakaan. Vaippojen
käytössä ei ole rajoituksia ja käytössä on erilaisia yksilölliseen
tarpeeseen soveltuvia vaippoja.

Ulkoilu/virkistys

Ulkona oloon on kiinnitetty huomiota. Ulkoilu tapahtuu pääasiassa
iltapäivisin vuorojen vaihtuessa. Toimintayksikön ulkoterassille eivät
kuitenkaan vuoteeseen hoidettavat vanhukset päässeet. Aidattu piha
oli suuri, mutta hoitamaton. Se ei mahdollistanut esteetöntä ulkoilua,
mutta valvotut kahvihetket ja pienet kävelyt hoitajan tukemana olivat
mahdollisia. Virkistystoiminta rajoittui asukkaiden kunto huomioon
ottaen lähinnä laulattamiseen, musiikin kuunteluun, lehtien lukuun ja
pelien pelailuun sekä tuolijumppaan. Pieniä retkiä tehtiin myös
kaupungille.
Alakerrassa asuvat vanhukset tuotiin yläkerran tiloihin päivän ajaksi,
koska alakerran tilat eivät soveltuneet juuri muuhun kuin
nukkumiseen. Tarkastushetkellä vanhukset odottelivat kahvia ja
katselivat televisiota.

VAMMAISUUS/ESTEETTÖMYYS
Toimintayksikön sisätilat ja piha-alueet eivät olleet esteettömiä.
Alakerran kaksi asukasta tuotiin pyörätuolilla hissillä yläkertaan.
Yksikössä oli portaita, kynnyksiä, mattoja. Tilat olivat
tarkastushetkellä huonosti valaistut. Käytävillä oli runsaasti
tukikaiteita. Toimintayksikön pesutila ja sauna ovat esteettömiä,
pääsy pesutilaan myös vuodepotilailla. Piha-alueen hoitamattomuus
teki sen turvattomaksi liikkua.
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA RAJOITUSTOIMENPITEET
Rajoittavat toimenpiteet tehdään lääkärin arvion perusteella ja niiden
keston tarpeellisuutta arvioitiin. Käytössä on nostetut sängynlaidat,
haaravyöt, geriatrinen tuoli ja hygieniahaalari. Sairaanhoitaja kertoi,
että talossa oli kahdet haaravyöt. Hän ei tiennyt oliko Esperi Oy
ostanut ne vai olivatko ne jääneet entisiltä asukkailta.
HOITOSUUNNITELMAT
Hoitosuunnitelma laaditaan aina asukkaan muuttaessa hoivakotiin
yhdessä omaisten ja kaupungin sosiaalitoimen edustajan kanssa.
Hoitosuunnitelmat päivitetään 6 kuukauden välein. Omahoitaja vastaa
suunnitelman päivittämisestä.
SAATTOHOITO

Hyvinkään kaupungilla on saattohoito-ohjeet, joita myös
ostopalveluyksiköissä noudatetaan. Saattohoitotilanteessa ei ole
mahdollista lisätä toimintayksikön resursseja. Omaisilla on
mahdollisuus osallistua ja olla läsnä ympärivuorokauden
saattohoidossa. Kivunhoidosta huolehtii saattohoidon aikana
ympärivuorokautisesti Hyvinkään kaupungin tehostettu
kotisairaanhoito (Tehko). Sairaanhoitaja kertoi, että kahden hengen
huoneessa asuvien vanhusten saattohoito järjestettäisiin tarvittaessa
yksityisyyttä kunnioittaen. Tällöin toinen asukas muuttaisi huoneesta
toisen vanhuksen yksiöön saattohoidon ajaksi.

PALOTURVALLISUUS
- - - palotarkastuspöytäkirja. Kiinteistön omistaja on ilmoittanut
paloinsinöörille, että puutteet 9.6.2014 tehdyssä palotarkastuksessa
on korjattu. Poistumisturvallisuus selvitys arvioidaan loppuvuonna
2015.
MUUT KESKUSTELUT JA HAVAINNOT
Keskusteluissa ilmeni, että Esperin Hyvinkäällä toimivissa
toimintayksikössä oli välillä tyhjiä asukaspaikkoja, vaikka Hyvinkäällä
oli hoitopaikkaa jonottavia vanhuksia. Vanhukset joutuivat
odottamaan ympärivuorokautista asumispalvelua joko kotona tai
sairaalassa.
Tarkastajat kiinnittivät huomiota yksikön hoitamattomaan
vaikutelmaan. Piha-alueet eivät nykyisessä kunnossaan sovellu juuri
muuhun ulkoiluun kuin kesäiseen kahvitteluun.
Sairaanhoitaja lupasi toimittaa yksikön omavalvontasuunnitelman.
TOIMENPITEET

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on kiinnittänyt huomiota
seuraaviin asioihin
-

-

-

-

-

Villa Petriinan omavalvontasuunnitelma antaa huomattavasti
aktiivisemman vaikutelman vanhusten viriketoiminnasta ja
ulkoilumahdollisuuksista kuin miltä se tarkastushavaintojen
perusteella tosiasiassa vaikutti. Vanhusten ulkoilumahdollisuuksia
tulee parantaa kaikkina vuodenaikoina.
Alakerran huoneet eivät vaikuttaneet asianmukaisilta
pitkäaikaiseen asumiseen, koska siellä asuvilla ei ole
mahdollisuutta siirtyä vapaasti yhteistiloista omaan huoneeseen
kuten yläkerran asukkailla.
Ympärivuorokautista asumispalveluja tarjoavien hoivapaikkojen
tulee olla sisäilmaltaan sellaisia, että ne eivät vaaranna
asukkaiden ja henkilökunnan terveyttä. Sisäilman puhtauteen ja
ilmanvaihdon tehokkuuteen tulee kiinnittää jatkuvasti riittävää
huomiota.
Apulaisoikeusasiamies piti epäkohtana myös sitä, että
saattohoitojaksojen ajaksi ei ole saatavilla tarvittaessa
ylimääräisiä hoitajia. Näin pienessä yksikössä tämä tarkoittaa sitä,
että aamussa ja illassa on yksi hoitaja 10 vanhusta varten, jos
saattohoitopotilas tarvitsee paljon toisen hoitajan tukea.
Apulaisoikeusasiamies on ottanut omana aloitteena tutkittavaksi
sen, miten ympärivuorokautiseen asumispalveluun pääsy on
turvattu Hyvinkään kaupungissa.

Tarkastus ei antanut muutoin aihetta apulaisoikeusasiamiehen
toimenpiteisiin. Tämä pöytäkirja lähetetään tiedoksi Esperi Oy:n
Hoivakoti Villa Petriinaan, Hyvinkään vanhuspalveluyksikköön ja
aluehallintovirastolle.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Pirkko Äijälä-Roudasmaa
oikeusasiamiehensihteeri

