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Hoivakotipaikat ja vastaajat  
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Ilvesmaja asiakastyytyväisyys 

• Näytetään 9 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 496  

1. Kyselyyn vastaaja 

• Vastaajien määrä: 9 

 

 

 n Prosentti 

1. Vastaan itse 2 18,2 % 

2. Vastaamme yhdessä 7 36,6 % 

3. Vastaan puolesta 0 0,0 % 

 

 n Prosentti 

1. Omainen / läheinen 4 57,1 % 

2. Ystävä / tuttava 0 0,0 % 

3. Tutkimus-haastattelija 0 0,0 % 

4. Opiskelija 3 42,9 % 

5. Muu, mikä 0 0,0 % 



5/18 

3. Hoivakotipalvelua käyttävän ikäjakauma 

• Vastaajien määrä: 8, valittujen vastausten lukumäärä: 8 

 

4. Hoivakotipalvelua käyttävän sukupuoli 

 

 

 n Prosentti 

1. Nainen 3 33,3 % 

2. Mies 6 66,7 % 
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5. Hoivakotipalvelua käyttävän vointi, viimeisen vuoden aikana 

 

 

 n Prosentti 

1. Vointini on huonontunut 4 44,4 % 

2. Vointini on pysynyt ennallaan 4 44,4 % 

3. Vointini on parantunut 1 11,1 % 
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6. Kouluarvosana 4–10 hoivakodille 

• Vastaajien määrä: 8 

 

 

 Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa 

1. Hoivakodissa asuvan arvosana 5 10 8 9 83 

2. Hoivakodin lyhytaikaisasiakkaan arvosana 6 6 6 6 6 
3. Hoivakodissa asuvan tai palveluja käyttävän omaisen 
/ läheisen, tuttavan arvosana 6 10 8 9 58 
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8. Hoivakotipalvelun muoto 

• Hoivakodissa asuvan tai lyhytaikaishoivaa käyttävän palvelumuoto. 

 

 

 n Prosentti 

1. Asun hoivakodissa 11 100,0 % 

2. Käyn säännöllisesti tai toistuvasti hoivakodissa lyhytaikaisjaksoilla 0 0,0 % 
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9. Hoivakotipalvelun kesto 

Hoivakodissa asuvan asumisaika tai lyhytaikaishoivaa käyttävän palvelunkestoaika. 

 

 

 n Prosentti 

1. Alle 3 kuukautta 0 0,0 % 

2. 3–12 kuukautta 1 11,1 % 

3. 1–2 vuotta 4 44,4 % 

4. 3–5 vuotta 2 22,2 % 

5. Yli 5 vuotta 2 22,2 % 
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10. Hoito ja palvelusuunnitelma 

• Onko teille hoivakodin asukkaana / asiakkaana nimetty omahoitaja. Asiakkaalle nimetään 
omahoitaja tai omahoitajapari. Omahoitaja on se henkilö, joka pääsääntöisesti pitää yhteyttä 
asiakkaan, omaisen ja tarvittaessa yhteistyökumppanien välillä (mm. lääkäri). Omahoitaja käy 
myös hoitoneuvottelut yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa. Tarvittaessa mukana ovat 
myös tiimivastaava ja asiakasohjauksen palveluohjaaja. 
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11. Tyytyväisyys: Palvelun ystävällisyys 

• Miten olemme onnistuneet seuraavissa asioissa. Asteikko 1–5.  

• Vastaajien määrä: 9, valittujen vastausten lukumäärä: 46 
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12. Tyytyväisyys: Tiedon saanti ja turvallisuus 

• Miten olemme onnistuneet seuraavissa asioissa. Asteikko 1–5. 

• Vastaajien määrä: 9, valittujen vastausten lukumäärä: 72 
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13. Tyytyväisyys: Mielekäs elämä 

• Miten olemme onnistuneet seuraavissa asioissa. Asteikko 1–5. 

• Vastaajien määrä: 9, valittujen vastausten lukumäärä: 72 
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14. Suositteluarvosana 1–10 hoivakodille 
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Yhteenvetotaulukko hoivakodeista 

Huomioitavia asioita yhteenvetotaulukosta: 

• Vuoden 2021 kyselylomaketta muutettiin ja osa kysymyksistä jäi pois. Kyselyyn laadittiin 
useampia tyytyväisyyttä mittaavia kysymysaihioita mm.:  

•  Tyytyväisyys: Palvelun ystävällisyys 
o 1. Hoito- ja hoivapalvelu on ystävällistä 
o 2. Minua kohdellaan hyvin 
o 3. Hoivakodin henkilöstön kanssa yhteistyö on sujuvaa 
o 4. Hoivakodin työntekijöihin voi luottaa 
o 5. Vieraillessani hoivakodissa omaisena / läheisenä, koen olevani tervetullut 
o 6. Vieraillessani hoivakodissa ystävänä / tuttavana, koen olevani tervetullut 

• Tyytyväisyys – mielekäs elämä 
o 1. Toimintakykyä ylläpidetään / kuntoutetaan 
o 2. Arjen toiminnoissa tuetaan / kannustetaan 
o 3. Viikoittain on tarjolla mielekästä tekemistä / ohjelmaa / tapahtumia 
o 4. Osallistun viikoittain eri ohjelmiin / tapahtumiin 
o 5. Ruoka on hyvää ja monipuolista 
o 6. Minulla on aikaa syödä tai minua avustetaan ruokailussa kiireettömästi 
o 7. Ruokailuaikojen välissä on mahdollista saada ruokaa ja välipaloja 
o 8. Henkilöstö auttaa pitämään yhteyttä minulle tärkeisiin ihmisiin 

• Tyytyväisyys: Tiedon saanti ja Turvallisuus 
o 1. Tiedon kulku hoitajien välillä on riittävää 
o 2. Tiedonkulku omaisten ja hoitajien välillä on riittävää 
o 3. Saamani tieto on riittävää 
o 4. Saan yhteyden minua hoitaviin hoivakodin työntekijöihin 
o 5. Hoivakoti huomioi toiveeni 
o 6. Hoivakodin kanssa sovitut asiat toteutuvat 
o 7. Koen oloni turvalliseksi hoivakodissa 
o 8. Saamani hoivakodin palvelut vastaavat tarpeitani 

Aiemmat kysymykset ja niitä vastaavat nykyiset kysymykset: 

• Saatteko tarvittaessa apua -> arjen toiminnoissa tuetaan/ kannustetaan 

• Saatteko tarpeeksi tietoa hoidostanne -> Saamani tieto on riittävää 

• Huomioidaanko teidät ja toiveenne - > Hoivakoti huomioi toiveeni 

• Pääsettekö halutessanne ulkoilemaan – poistettiin (pitäisi sisältyä arjen toimintojen 
tukemiseen) 

• Oletteko tyytyväinen omaan asuntoonne – poistettiin, asuntoihin ei voi paljon vaikuttaa 

• Oletteko tyytyväinen ruokaan -> Ruoka on hyvä ja monipuolista 

• Oletteko tyytyväinen Teille osoitettuun ystävällisyyteen -> Minua kohdellaan hyvin 

• Oletteko tyytyväinen yksikön ohjelmaan ja toimintaan -> Viikoittain on tarjolla mielekästä 
tekemistä, ohjelmaa, tapahtumia. 
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* mm. Pellavakodin ja Palkkisillan vertailutiedoissa 2020–2019 näkyvät ko. vuosien Lammin vanhainkodin ja Naskalin 
keskiarvot. Vastanneiden %-osuus on laskettu ovs-kyselyn mukaisista asiakaspaikkamääristä.  
* Ilvesmaja omana tietona: Mainiokoti Kauriala onni 1 vastaus 

Kehittämistoimenpiteitä tulosten perusteella 

Parannettavaa löytyy aina, vaikka tulokset ovatkin melko hyviä. Kehitettävää, panostettavaa on 
erityisesti Tyytyväisyys - Mielekäs elämä osiossa, toki muissakin osioissa. Kehittävää mm. arjen 
toiminnoissa tukemisessa ja kannustamisessa, sekä viikoittaisen mielekkään ohjelman ja tapahtumien 
mahdollistamisessa. Mielekäs tekeminen, seurustelu jne. antavat sisältöä elämään. Lisäksi tarvitaan 
erilaisia kuntoutuksen aktiviteetteja, niin fyysisesti, sosiaalisesti, kuin hengellisesti – jokaiselle jotakin.
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Avoimet vastaukset 

Voitte halutessanne perustella antamanne kouluarvosanan ja 
suositteluvalintanne 

• Vastaajien määrä: 3 

Vastaukset 

Olen valmis tuomaan lauluja ja menoja sekä yhteistoimintaa. Olen käynyt esiintymässä 
Keinukodossa hml:ssa Voutilakeskuksessa ja Olokodossa menneinä vuosina. 

1. ei tämä ole sellainen paikka, vanhainko 

3 Toiminut kuten ajatellut, ei paljon kokemusta 

tutut ystävälliset hoitajat, siisti asiallinen asunto 
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Toiveita tai kehittämisehdotuksia palvelun suhteen. Sana on vapaa. 

• Risuja ja ruusuja. 

• Vastaajien määrä: 4 

Vastaukset 

Vakituista henkilökuntaa liian vähän. Sijaisia ei aina saatavilla j asiakkaan pitää neuvoa heitä 
monessa asiassa.  

Ruusuja vakituisen henkilökunnan osaamiselle ja ystävällisyydelle. 

Mukava, kun kesällä ulkoilu oli muodissa! Oli hellehattu päässä ja otettu sääolosuhteet huomioon.  

Me omaiset työnsimme naapuriin kaffelle ja hauskaa oli!  

Kiitos! 

hoitajien fysiikan tuntemus heikko 

On hyvä kun on omat tavarat. Tavarat säilyy niin kauan kuin itsekin 

Ei ole omia hoitajia, mutten osaa sanoa onko hyvä vai huono en tiedä 3-4 hoitajaa 

omainen, yhteydenpito tiiviimpää omaisen ja asukkaan asioista 

 

 


