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”Hän on iloisen ja tyytyväisen oloinen, vaikkei osaa sanoin enää kertoa. Uskon, 

että se johtuu siitä, kun hänellä on turvallinen ja hyvä olo. Uskon, että häntä 

kohdellaan hyvin.”  
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Omaiskyselyn taustaa, toteutus ja tavoitteet vuodelle 2022 

Helsingin Seniorisäätiö sr on suomalainen, yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon vanhuksille 

palveluja tuottava säätiö, joka kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin ja täydentää kaupungin omaa 

vanhuspalvelutuotantoa. Seniorisäätiössä turvataan asukkaiden hyvä elämä, osaava hoito ja 

pieniä iloja tuottava arki, elämän loppuun saakka. 

Kehitämme toimintaamme jatkuvan kehittämisen periaatteella. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman 

kehittämistavoitteet saamme kerättyä hyvin tästä omaiskyselystä, sekä tarkastuskäynneistä 

laadituista raporteista. Asiakkaan, omaisen ja palvelujen ostajan ääni pääsee hyvin esille. 

Omaiskysely toteutettiin marraskuussa 2021. Osastojen omaisten sähköpostilistoja käytettiin 

osoitteistona ja vastauslomakkeita oli saatavana yksiköiden osastoilla ja niiden palauttamiseen oli 

varattu laatikot. Osallistujien kesken arvottiin neljä palkintoa.  

Omaiskyselyyn saatiin tänä vuonna vastauksia 278, tämä oli Säätiön ennätystulos. 

Sähköpostin webropol -linkin kautta vastasi 255 omaista ja paperilomakkeella 23. Tässä on 

saavutettu sähköpostivastausten lisääntymisen tavoitetta. 

 

Tietoja vastaajista 

Vastaajista naisia oli 168, miehiä 102 ja muita 3. Yli puolet vastaajista kuului ikäluokkaan 55–69-

vuotta (55,1 %). 70–84-vuotiaita oli 21,9 %:a ja yli 84-vuotiaita 3,3 %. 

Omaiset, jotka vastasivat kyselyyn, asuivat pääsääntöisesti Uudenmaalla, mutta myös Iso-

Britanniasta, Ruotsista, Saksasta, Kreikasta, Ahvenanmaalta ja Sveitsistä on tullut vastauksia. 

278 vastaajan läheisistä asuu 93 Pakilakodissa, 47 Antinkodissa, 57 Mariankodissa, 49 

Kannelkodissa ja 17 Pikku-Mariassa. Viisitoista jätti vastaamatta kysymykseen missä läheiseni 

asuu. Vastaajista 55 %:a on Seniorisäätiössä asuvan asukkaan lapsi. Suurimman osan vastaajista, 

260 läheinen on pitkäaikaishoidossa, joko laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa. 11 

vastaajan läheinen on lyhytaikaishoidossa. Kaksi vastaajista jätti vastaamatta kysymykseen.  43 % 

vastaajien omaisista on ollut Säätiössä hoidossa 1–3 vuotta, joka vastaa yleisintä hoitoaikaa; alle 

kolme vuotta. Kysyimme myös omaishoitajuusajan pituudesta: 53 % vastaajista ei ollut toiminut 

omaishoitajana. 

Vastanneet käyvät katsomassa läheistään viikoittain 37 %, useita kertoja viikossa 15 %. 

Vastaajiksi on siis valikoitunut enimmäkseen aktiivisia vierailijoita, joten heidän arviointinsa ovat 

hyvinkin kokemusperäisiä. 
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Omaisen tuodessa läheisensä Seniorisäätiön hoitoon 50,4 % (113) vastaajista oli tuntenut olonsa 

oikein tervetulleeksi ja 44,3 % (97) vastaajista sai kysymyksiinsä hyvin vastauksia. Viisi vastaajaa 

oli kokenut saaneensa huonosti vastauksia ja viisi vastaajaa ei ollut kokenut olleensa tervetullut.  

 
Kaavio: Mikä oli kokemuksesi tuodessasi läheisesi Helsingin Seniorisäätiön hoivayksikköön? 

Vastaajia 234 

 

KESKEISET TULOKSET 

1. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Seniorisäätiön palveluita tuttavillesi/läheisillesi? 

Vastaajia: 275 

Vastaajasta 60 % (164) suosittelisi Seniorisäätiön palveluita. 

 
Kaavio: Suosittelisitko Seniorisäätiön tarjoamia palveluita muille? Vastaajia 275 

 

 

 

Passiiviset
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Arvostelija
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Suosittelijat
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Kuinka todennäköisesti suosittelisit Helsingin 
Seniorisäätiön palveluita tuttavillesi/läheisillesi?

Passiiviset Arvostelija Suosittelijat
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2. Kuinka todennäköisesti käyttäisit itse Seniorisäätiön palveluita, mikäli tarvitsisit niitä 

tulevaisuudessa? 

Vastaajia: 267  

Vastaajasta 133 käyttäisi, 79 ei osannut sanoa ja 55 epäili käyttävänsä, mikäli tarvitsisi 

tulevaisuudessa. 

 
Kaavio: Kuinka todennäköisesti käyttäisit itse Helsingin Seniorisäätiön palveluita, mikäli 

tarvitsisit niitä tulevaisuudessa?? Vastaajia 267 

 

 

3. Mikä on hoidossa omaisten mielestä tärkeintä? 

Kysyimme, mitä osa-aluetta omaiset läheisensä hoidossa eniten arvostavat. Valitse kuusi tärkeintä 

osa-aluetta. Tärkeimmäksi koettiin: 

Perushoito 93 %, turvallisuus 93 %, ravitsemus 80 %, hoitajien määrä 60 %, yhden hengen huone 

54 % ja lääkäripalvelut 44 %  
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5 

 

 

 

4. Osallisuus 

Vastaajia: 272 

Kysyimme saako omainen riittävästi tietoa läheisensä hoidosta. Myönteisen vastauksen antoi 56 % 

(152) vastaajista. Kielteisiä vastauksia oli 26,8 %. (73) ja en osaa sanoa 17,3 % (47) 

Vastaajia: 271 

Saatko itse tarpeeksi aikaa henkilökunnalta ja kuunnellaanko sinua? Vastaajista 76,4 % (207) koki, 

että heitä kuunnellaan ja henkilökunnalla on aikaa heille. Kielteisiä vastauksia oli 14 % (38) ja en 

osaa sanoa vastauksia 9,6 % (26)  

 

 

 
 Kaavio: Saatko itse tarpeeksi aikaa henkilökunnalta ja kuunnellaanko sinua? Vastaajia 271 

 

 

Vastaajia: 271 

Vastaajista 76,4 % (207) tiesi kuka on hänen läheisensä omahoitaja. 23,6 % (64) ei tiennyt 

omahoitajaa. 
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Saatko itse tarpeeksi aikaa henkilökunnalta ja 
kuunnellaanko sinua?

Kyllä Ei En osaa sanoa
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5. Tyytyväisyys läheisen hoitoon ja ympäristöön 

Vastaajia: 273 

83,5 % vastaajista antoi arvosanan 4 tai 5 (asteikolla 1–5) eli erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen 

läheisen saamaan hoitoon. Yksi vastaaja ei ollut lainkaan tyytyväinen. 

 

  
Kaavio: Arviosi läheisesi hoidosta hoivayksikössä? Valitse numerojanalta mieleisesi vaihtoehto 

(1 = En ole lainkaan tyytyväinen hoitoon – 5 = Olen hyvin tyytyväinen hoitoon). Vastaajia 273 

 

271 vastaajasta lääkäripalveluihin oli tyytyväisiä 38 % vastaajista. 50 % vastaajia eivät osanneet 

arvioida lääkäripalveluja koska eivät ilmeisesti ole olleet tekemisissä asian kanssa. Tyytymättömiä 

oli 12 %. 

267 vastaajasta 38 % oli tyytyväisiä läheisen saamaan fysioterapiaan ja käytössä oleviin 

apuvälineisiin, 53 % ei osannut arvioida fysioterapiaa tai apuvälineitä, eli heillä ei ollut tietoa 

asiasta. Samansuuntainen arvio on tehty myös jalkojenhoidosta, mihin 45 % oli tyytyväisiä ja 5 % 

ei osannut arvioida jalkahoitoa. 

273 vastaajasta 74 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä hoivayksikön ympäristön viihtyisyyteen. 

Siisteyteen oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 88,2 % vastaajista. 

268 vastaajasta ruokaan ja ravitsemukseen oli 78 % vastaajista erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. 

Täysin erimieltä ei ollut ketään vastaajista. 
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Arviosi läheisesi hoidosta hoivayksikössä 
asteikolla 1-5

Arvosana 1 Arvosana 2 Arvosana 3 Arvosana 4 Arvosana 5
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Moni vastaaja kertoo läheisensä ruokahalun parantuneen ja säännöllinen ruokailu on lisännyt 

monen asukkaan painoa.  

”Kun äitini muutti Mariankotiin puolitoista vuotta sitten alkoivat asiat paranemaan nopeasti. Äiti sai 

väriä kasvoilleen ja painoakin alkoi tulla melko nopeasti, siitä tiedän, että ravintoa saa ja ruuan on 

oltava hyvää.” 

”Ruoka on hyvän makuista. Jäätelövaunu olisi tervetullut useammin”. 

”Olen itse käyttänyt ruokalan ravinteita ja olen ollut erittäin tyytyväinen ruokaan. Tykkäsin myös 

yhteisestä aterioimisesta, silloin kun sisareni pystyi vielä päivittäin olemaan mukana enemmän.” 

”Ruoka on hyvää ja ravitsevaa äitini mukaan”. 

”Ravitsemus on hyvää ja monipuolista”. 

 

Moni omainen on tehnyt huomioita vanhoista, kuluneista tiloista, joka on totta Seniorisäätiön 

kolmen yksikön kohdalla. Pakilakodissa on saneeraus menossa ja maalari kiertää jo toista vuotta 

Säätiön yksikköjen seiniä maalaamassa, että yritetään saada hiukan nuhjuisuutta vähennettyä. 

Pieni pintakorjailu ei kuitenkaan poista sitä, että Seniorisäätiön käytössä olevat rakennukset ovat 

vanhoja ja kuluneita, eivätkä vastaa tämän päivän vaatimuksia yhden hengen huoneista. 

Usean omaisen mielestä henkilökuntaa saisi olla enemmän, mikä on totta sekin. Seniorisäätiön 

hoivayksiköiden hoitajamitoitukset ovat keskimäärin 0,6 joka on valtakunnallinen suositus. Vuonna 

2023 mitoitus nousee 0,7. Tavoitteena on nostaa systemaattisesti hoitajamitoitusta, mutta se on 

taloudellinen kysymys ja nostaa hoitopäivähintaa. 

Hoitopäivähinnasta käydään vuosittain neuvottelut Helsingin kaupungin vanhuspalvelujen kanssa. 

Lääkäripalvelujen lisääminen tulee myös esiin monissa vastauksissa. Seniorisäätiö ostaa 

pitkäaikaislaitoshoitoon lääkäripalvelut Esperiltä. Lääkäripalvelut ovat tänä päivänä yhä 

enenevässä määrin etäyhteyksien päässä ja varsinaiset tarkastukset ja lääkärinkierrot tehdään 

harvemmin. Pikku-Marian lääkäripalvelut tuottaa Terveystalo ja Antinkodin Mehiläinen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

6. Saako asukas tarpeeksi aikaa henkilökunnalta, kysyimme omaisen näkemystä 

273 vastaajasta 42,1 % on vastannut kyllä saa ja 46,2 % ei osaa vastata. He eivät osaa arvioida 

ajan riittävyyttä. 

 
Kaavio: Saako läheisesi mielestäsi tarpeeksi aikaa henkilökunnalta? Vastaajia 273 

 

7. Henkilökunnan ammattitaito ja vuorovaikutustaidot 

270 vastaajasta 80 % pitää henkilökuntaa ammattitaitoisina. 18 % ei osaa sanoa ja 2,6 % ei pidä 

henkilökuntaa ammattitaitoisena. 

                       

                           Kaavio: Onko mielestäsi henkilökunta ammattitaitoista? Vastaajia 270 
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Saako läheisesi mielestäsi tarpeeksi aikaa 
henkilökunnalta?

Kyllä Ei En osaa sanoa

Kyllä
80 %

Ei
2 %

En osaa sanoa
18 %

Onko mielestäsi henkilökunta ammattitaitoista?

Kyllä Ei En osaa sanoa



 

9 

 

 

 

”Olen niin onnellinen, kun äidilläni on hyvä ja turvallinen olla, hoitajat, joiden kanssa olen ollut 

tekemisissä ovat aivan ihania, sydämellisiä ihmisiä, luotan heihin todella” 

”Ystävällinen ja sydämellinen, erittäin hyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta” 

”Arvostan kovasti henkilökunnan sitoutumista muistisairaan äitini ja muidenkin asukkaiden varmasti 

raskaaseen hoitotyöhön, sekä positiiviseen asennoitumiseen kaikesta huolimatta, siis 

ammattitaitoon” 

 

271 vastaajasta 90,8 % koki itsensä erittäin tervetulleeksi tai tervetulleeksi tullessaan katsomaan 

läheistään. 

Pääsääntöisesti henkilökunta koetaan asiallisena ja ystävällisenä. Osassa vastauksia kaivataan 

hoitajien suurempaa aktiivisuutta omaisia kohtaan. Muutamissa vastauksissa kaivataan 

tervehtimistä, joka on valitettavasti hoitohenkilökunnalta toisinaan unohtunut. 

 

8. Omannäköinen elämä 

Vastaajia: 275 

Säätiössä pyritään ottamaan huomioon asukkaan elämänhistoria, jotta osaisimme taata hänelle 

hänen omannäköisensä elämän. 47,3 % vastaajista oli sitä mieltä, että tavat, tottumukset ja eletty 

elämä otetaan huomioon asukkaan hoidossa. 24 % oli sitä mieltä, että tämä huomioidaan osittain. 

24 % ei osannut ottaa kantaa ja 4,7 % oli sitä mieltä, että läheinen ei saa elää omannäköistä 

elämäänsä. 

 

 
Kaavio: Saako läheisesi mielestäsi elää hoivayksikössä omannäköistä elämää? Vastaajia 275 

Kyllä
47 %

Ei
5 %

Osittain
24 %

En osaa sanoa
24 %

Saako läheisesi mielestäsi elää hoivayksikössään 
omannäköistä elämää?

Kyllä Ei Osittain En osaa sanoa
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”Äitini on saanut elää omannäköistä elämäänsä aika pitkään. Hän on liikkunut paljon osastoilla 

aiemmin. On saanut nukkua aamulla pitkään, jos yöllä on liikkunut ja ei ole nukkunut. Äidin luona 

kävi ennen koronaa vapaaehtoinen nainen juttelemassa. Äitini on aina ollut seurallinen ihminen, 

kiitos tästä!” 

”Olen varma, että yksilöllisyys huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla, ottaen 

henkilöstöresurssit huomioon”. 

270 vastaajasta 89,6 % omaisista on tuonut asukkaalle tärkeitä ja mieleisiä esineitä, tauluja ja 

valokuvia hoitoyksikköön. 

 

9. Osallisuus ja ulkoilu 

274 vastaajasta 41,3 % oli sitä mieltä, että hänen läheisensä mielipiteitä kuullaan hoivayksikössä 

riittävästi. 55,8 % ei osannut sanoa ja 2,9 % oli sitä mieltä, että heidän läheisensä mielipidettä ei 

kuulla hoivayksikössä. 

Omaisilta kysyttiin myös, haluavatko he osallistua läheisensä arkeen ja jos haluavat, niin millä 

tavalla. 264 vastaajasta 40,2 % (106) vastaajaa haluaisi liikkua läheisensä kanssa esimerkiksi 

ulkona kävellen. Kulttuuritapahtumiin (esim. konsertteihin) haluaisi osallistua 28,4 % (75) 

vastaajista. 36,7 % (97) vastasi, ettei halua tai pysty osallistumaan läheisensä arkeen. 

Läheisen osallistumisesta asukastoimintaan kysyttäessä 267 vastaajasta 36 %:n (96) mielestä 

läheinen on osallistunut silloin tällöin asukastoimintaan, 44,9 % (120) vastaajista ei osannut sanoa 

oliko läheinen osallistunut asukastoimintaan. 

272 vastaajasta enemmistö 54,4 % (148) vastaajista ei osannut sanoa, pääseekö asukas/läheinen 

riittävästi ulos. 17,3 %:n (47) mielestä läheinen pääsee riittävästi ulkoilemaan ja 28,3 %:n (77) 

läheinen ei pääse riittävästi ulkoilemaan. 

”Läheinen ei halua, eikä pysty paljoakaan osallistumaan, ei osaa keskittyä, vaan alkaa huutamaan 

helposti kovalla äänellä ”. 

”Joskus omaiseni tarvitsee houkuttelua, että osallistuisi yhteisiin tapahtumiin” 

”Antinkodissa on ollut paljon hyvää toimintaa tarjolla asukkaille ja omaisille. Toivottavasti koronan 

jälkeenkin.” 

”Asukastoimikunnan työ on kiitettävää.” 

”Haluaisin saada tietoa tästä toiminnasta.” 

”Asukastoiminta on sellaista tällä hetkellä, mihin äiti ei pysty osallistumaan.” 

 

 



 

11 

 

 

 

10. Vapaasti esitettyjä ajatuksia vastaajien omasta tulevasta vanhuudesta 

”Meillä on jo toinen läheinen ko. hoivakodissa ja kolmannenkin lähitulevaisuudessa toivoisimme 

pääsevän tähän hoivakotiin.” 

”Toivottavasti hyvä hoito ja huolenpito jatkuu. Ja lisää jaksavia hoitajia.” 

”Toivoisin, että järjestettäisiin myös viikonloppuisin silloin tällöin tapahtumia tai muuta ohjelmaa, 

johon läheisetkin voivat osallistua.” 

”Tavoitteena olisi, että hoitajia olisi jonain kauniina päivänä riittävästi niin, että heille jäisi enemmän 

aikaa perushoidon lisäksi olla vanhukselle läsnä ja vaikka vaan jutella mukavia ja halata paljon. 

Tämä saatiin toteutettua jo nyt, mutta luulen, että käsipareja saisi olla enemmän. Kaiken kaikkiaan 

haluan esittää lämpimät kiitokseni Antinkotiin, omaiseni pääsi onneksi todella hyvään paikkaan 

viimeisiksi vuosikseen <3 ” 

”Toivon henkilökunnan jaksamista monissa haastavissa tilanteissa. Minun läheiseni ei enää puhu 

ja näin ollen on välillä arvattava toiveet ja halut. Tämä on onnistunut lähijaksoilla Kannelkodissa ja 

puoliso on kotiutuessaan tyytyväinen ollut.” 

”Kunpa kaikki vanhukset saisivat tarvitessaan yhtä hyvää hoitoa, kun äiti siellä Mariankodissa, niin 

ei olisi mitään hätää” 

”Mieheni kautta saamani kokemukset hälventävät omaa tulevaisuuttani hoitopaikkoja kohtaan. 

Kaikkien asioiden hoito vaikuttaa olevan hyvin.” 

 

11. Johtopäätökset 

Vastaajat ovat aktiivisesti Seniorisäätiön yksiköissä käyviä omaisia. 267 vastaajasta 37,5 % (100) 

käy viikoittain läheistään katsomassa. Useita kertoja viikossa käy 14,6 % (39) vastaajista. Voidaan 

ajatella, että heidän mielipiteensä kysytyistä asioista on kokemusperäistä ja perustuu jatkuvaan 

havainnointiin. 

Iloisia voimme olla siitä, että olemme koko ajan petranneet siinä, että omaiset suosittelisivat 

Seniorisäätiötä hoitopaikkana tuttavilleen tai läheisilleen. Esille nousee myös läheisten tyytyväisyys 

annettuun hoitoon. 271 vastaajasta 90,8 % kokevat itsensä tervetulleiksi yksikköön heitä 

kohdellaan 274 vastaajan mukaan 89,1 %:sti erittäin hyvin tai hyvin. Kenenkään vastaajan 

mielestä kohtelu ei ole ollut huonoa. 

Kehitettävää on edelleen läheisen hoidosta tiedottamisessa. Kokemus siitä, että hoidosta ei 

kerrota, on selvä viesti meille Seniorisäätiössä, että vuorovaikutusta omaisten ja hoitajien välillä on 

lisättävä. Myös tiedot fysioterapiasta, asukastoiminnasta, jalkojenhoidosta tai tapahtumiin 

osallistumisesta jäävät liian vähäisiksi. 
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Tyytyväisyys yksiköiden tilojen siisteyteen ja ravitsemuksen tasoon on erinomaisella tasolla. 

Seniorisäätiön strateginen päätös omista valmistuskeittiöistä ja puhdistuspalveluista on 

osoittautunut edelleen hyväksi. 

Rakennuksien vanhuuteen, rapistuneisuuteen ja nuhjuisuuteen ei Seniorisäätiöllä ole paljon 

mahdollisuuksia tehdä enempää kuin pintaremonttia, joka nyt on meneillään. Kaupunki omistaa 

Seniorisäätiön käytössä olevat rakennukset ja kaupungin virkamiesten kanssa on käyty vuosia 

neuvotteluja peruskorjaustarpeista tai uusien tilojen saamisesta. Pohjois-Haagan alueelle ollaan 

nyt suunnittelemassa Seniorikeskusta, joka korvaisi tulevaisuudessa Pakilakodin, Kannelkodin ja 

Mariankodin tilat. 

 


