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1. TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN

Tammikuussa 2019 kartoitettiin Tammilehdon palvelukeskuksen asukkaiden
asiakastyytyväisyyttä kyselylomakkeella, joka pohjautuu Verkonkutoja –hankkeeseen. (Liite
1. Kyselylomake asukkaille.) Kysely kohdennettiin kaikille Tammilehdon palvelukeskuksen
palveluasuntojen asukkaille.
Tammilehdon palveluasuntojen asukkaista kyselyyn vastasi 11. Heidät kaikki haastateltiin.
Haastattelun suorittivat Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipisteen
sairaanhoitajaopiskelijat. Vastausten analysoinnista vastasi Turun ammattikorkeakoulu.
Naisia vastanneista oli 9 ja miehiä 2. Vastanneista alle 71 vuotiaita oli 9 % (f=1), 71–80vuotiaita oli 9 % (f=1), 81–90-vuotiaita 27 % (f=3) ja yli 90-vuotiaita 55 % (f=6). Kymmenen
vastaajan kotikunta oli Salo ja yksi ei vastannut tähän kysymykseen. Vastanneista 20 % (f=2)
oli asunut Tammilehdossa vuoden tai vähemmän, 20 % asukkaista (f=2) oli asunut
Tammilehdossa 1 – 2 vuotta, 20 % asukkaista (f=2) oli asunut 3-5- vuotta ja 40 % (f=4) yli
viisi vuotta. Yksi asukas ei muistanut asumisaikaansa. Kyselyyn vastanneista kahdeksan
asukasta liikkui omatoimisesti ja kolme asukasta tarvitsee jonkin verran hoitaja apua.
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on jokaisen väittämän osalta esitetty lukumäärinä,
prosenttiosuuksina sekä keskiarvoina.
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2. TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN
TULOKSET
2.1 Fyysiset ja aineelliset olosuhteet
Yhteisten tilojen viihtyvyys
Henkilökunnan ulkoasu
Tilojen turvallisuus
Tilojen riittävyys
Taulukko 1. Asukkaiden tyytyväisyys palvelukeskuksen fyysisiin ja aineellisiin
olosuhteisiin
Kiitettävä
%/f

Hyvä
%/f

Tyydyt
-tävä
%/f

Välttävä
%/f

Heikko
%/f

Eos
%/f

Ka

Tammilehdon yhteiset tilat ovat viihtyisät (n=11)

50 / 6

27 / 3

17 / 2

Tammilehdon henkilökunnan ulkoasu on huoliteltu
(n=11)

82 / 9

18 / 2

4,82

Tammilehdon tilat ovat turvalliset (n=11)

91 / 10

9/1

4,91

Tammilehdon käytössä olevat tilat ovat riittävät (n=11)

78 / 8

27 / 3

4,73

FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET
4,36

Tammilehdon palveluasukkaiden kokemukset yhteisten tilojen viihtyvyydestä vaihtelivat
kiitettävästä tyydyttävään. Kuusi vastasi yhteisten tilojen viihtyvyyden olevan kiitettävällä
tasolla, kolme vastaajista kertoi viihtyvyyden olevan hyvä sekä kaksi vastaajista arvioi tilojen
viihtyvyyden tyydyttäväksi (taulukko 1).
Asukkaat pitivät Tammilehdon tiloja turvallisina sekä henkilökunnan ulkoasua huoliteltuna.
Asukkaiden mielestä Tammilehdon käytössä olevat tilat ovat riittäviä. Kuviossa 1 on kuvattu
fyysiset ja aineelliset olosuhteet väittämien keskiarvot.

Fyysiset ja aineelliset olosuhteet
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Kuvio 1. Asukkaiden tyytyväisyys fyysisiin ja aineellisiin olosuhteisiin
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2.2. Palveluiden luotettavuus
Henkilökunnan lupausten toteutuminen
Henkilökunnan lähestyttävyys
Toiminnan luotettavuus
Lääkäripalveluiden saatavuus

Taulukko 2. Asukkaiden tyytyväisyys palveluiden luotettavuuteen
LUOTETTAVUUS
Kun henkilökunta lupaa tehdä jotain, se toteutuu (n=11)

Kiitettävä
%/f
64 / 7

Hyvä
%/f

Tyydyt
-tävä
%/f

36 / 4

4,64

Henkilökuntaa on helppo lähestyä (n=11)

73/ 8

27 / 3

4,73

Tammilehdon toiminta on luotettavaa (n=11)

64 / 7

36 / 4

4,64

Saatte tarvittavat lääkäripalvelut (n=11)

45 / 5

18 / 2

9/1

Välttävä
%/f

18 / 2

Heikko
%/f

Eos
%/f

9/1

Ka

4,00

Henkilökunnan lupaukset toteutuvat asukkaiden mielestä hyvin (taulukko 2). Asukkaiden
mielestä henkilökunta on helposti lähestyttävää ja Tammilehdon toiminta on luotettavaa.
Vastauksissa oli eniten hajontaa lääkäripalveluja koskevassa väittämässä. Yksi vastaajista oli
sitä mieltä, että lääkäripalveluiden saatavuus on tyydyttävää, kahden vastaajan mielestä
välttävää ja yksi vastaajista ei osannut arvioida lääkäripalveluiden saatavuutta. Kuviossa 2 on
esitetty palveluiden luotettavuutta koskevien väittämien keskiarvot.

Luotettavuus
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Kuvio 2. Palveluiden luotettavuus
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2.3. Palvelujen saatavuus

Tammilehdon toiminnasta tiedottaminen
Avunsaannin nopeus
Henkilökunnan auttamishalu

Taulukko 3. Asukkaiden tyytyväisyys palveluiden saatavuuteen
PALVELUJEN SAATAVUUS

Kiitettävä
%/f

Hyvä
%/f

Tyydyt
-tävä
%/f

Tammilehto kertoo Teille riittävästi, mitä toimintaa
järjestetään (esim. bingo, lauluhetki) (n=11)
Saatte nopeasti apua henkilökunnalta (n=11)

82 / 9

9/1

9/1

4,73

64 / 7

27 / 3

9/1

4,55

Henkilökunta on halukas auttamaan (n=11)

91 / 10

9/1

Välttävä
%/f

Heikko
%/f

Eos
%/f

Ka
SD

4,91

Asukkaista suurin osa kokee, että heille kerrotaan riittävästi, mitä palveluita järjestetään
(taulukko 3). Yhden mielestä toiminnasta kertominen on tyydyttävää. Suurin osa vastaajista
on sitä mieltä, että apua henkilökunnalta saa nopeasti. Lähes kaikkien asukkaiden mielestä
henkilökunta on halukasta auttamaan. Kuviossa 3 on kuvattu osion palvelujen saatavuus
väittämien keskiarvot.

Palvelujen saatavuus
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Kuvio 3. Palvelujen saatavuus

Henkilökunta on halukas
auttamaan
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2.4 Henkilökunnan ammattitaito
Henkilökunnan luotettavuus
Henkilökunnan ystävällisyys
Henkilökunnan turvallisuus
Henkilökunnan tiedot ja taidot
Henkilökunnan kyky vastata kysymyksiin
Henkilökunnan vaitiolo
Taulukko 4. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden tyytyväisyys henkilökunnan
ammattitaitoon
HENKILÖKUNNAN AMMATTITAITO

Kiitettä
vä
%/f
82 / 9

18 / 2

4,82

Henkilökunta on ystävällistä Teitä kohtaan (n=11)

82 / 9

18 / 2

4,82

Koette henkilökunnan turvalliseksi (n=11)

73 / 8

27 / 3

4,73

Henkilökunnalla on riittävästi tietoa ja taitoa (n=11)

64 / 7

27 / 3

Henkilökunta pystyy vastaamaan kysymyksiinne (n=11)

82 / 9

18 / 2

4,82

Henkilökunta säilyttää vaitiolovelvollisuutensa (n=11)

91 / 10

9/1

4,91

Voitte luottaa henkilökuntaan (n=11)

Hyvä
%/f

Tyydyt
-tävä
%/f

Välttävä
%/f

Heikko
%/f

9/1

Eos
%/f

Ka

4,55

Tammilehdon asukkaat ovat melko yksimielisiä henkilökunnan ammattitaidosta (taulukko 4).
Asukkaat pitävät henkilökuntaa luotettavana, ystävällisenä sekä turvallisena. Henkilökunta
pystyy vastaamaan asukkaiden kysymyksiin. Suurin osa vastaajista koki, että henkilökunnan
tiedot ja taidot ovat kiitettävällä tasolla, kolmen vastaajan mielestä hyvällä tasolla ja yhden
vastaajan mielestä tyydyttävällä tasolla. Vaitiolovelvollisuuden säilyttämisen lähes kaikkia
vastaajat kokivat kiitettävänä. Kuviossa 4 on esitetty osion henkilökunnan ammattitaito
väittämien keskiarvot.

Henkilökunnan ammattitaito
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Kuvio 4. Henkilökunnan ammattitaito

Henkilökunnalla on
riittävästi tietoa ja
taitoa

Henkilökunta pystyy Henkilökunta säilyttää
vastaamaan
vaitiolovelvollisuutensa
kysymyksiinne

8
Halikon
vanhustenkotiyhdistys ry

2.5. Yksilöllinen huomioon ottaminen
Tammilehdon ilmapiiri
Yksilöllinen huomiointi
Asukkaan tarpeiden tunnistaminen
Yksityisyyden kunnioittaminen
Asukkaan vaikutusmahdollisuudet omaan hoitoonsa

Taulukko 5. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden tyytyväisyys yksilöllisyyden
huomioon ottamiseen
YKSILÖLLISYYDEN HUOMIOON
OTTAMINEN

Kiitettävä
%/f

Hyvä
%/f

Tyydyttävä
%/f

Tammilehdon ilmapiiri on mielestänne (n=11)
Henkilökunta huomioi Teidät yksilöllisesti (n=11)
Henkilökunta tunnistaa, millaista apua/hoitoa
tarvitsette (n=11)
Henkilökunta kunnioittaa yksityisyyttänne (n=11)
Voitte vaikuttaa hoitoanne koskeviin asioihin
(n=11)

45 / 5
82 / 9
45 / 5

45 / 5
9/1
27 / 3

9/1
9/1
18 / 2

73 / 8
18 / 2

18 / 2
45 / 5

9/1

Välttä
-vä
%/f

Heikk
o
%/f

Eos
%/f

Ka

9/1

4,36
4,73
4,30

36 / 4

4,64
4,29

Lähes kaikki asukkaat kokevat Tammilehdon ilmapiirin kiitettävänä tai hyvänä (taulukko 5).
Suurin osa asukkaista kokee, että henkilökunta huomioi heitä yksilöllisesti. Yli puolet
vastaajista kokee, että henkilökunta tunnistaa avun ja hoidon tarpeen kiitettävästi tai hyvin.
Henkilökunnan koetaan kunnioittavan asukkaiden yksityisyyttä kiitettävästi tai hyvin, vain
yhden mielestä tyydyttävästi. Asukkaat kokivat voivansa vaikuttaa hoitoansa koskeviin
asioihin. Neljä vastaaja ei osannut vastata tähän väittämään. Kuviossa 5 on esitetty osion
yksilöllinen huomioon ottaminen väittämien keskiarvot.

9
Halikon
vanhustenkotiyhdistys ry

Yksilöllinen huomioon ottaminen
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Kuvio 5. Yksilöllinen huomioon ottaminen
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2.6. Hoitotyö
Lääkehoidon turvallisuus
Puhtaudesta huolehtiminen
Ruuan maistuvuus
Ruokailutilanne
Levosta huolehtiminen
Liikkumiseen kannustaminen
Ulkoilusta huolehtiminen
Mielekäs toiminta

Taulukko 6.
hoitotyöhön

Tammilehdon

palvelutalon

asukkaiden

tyytyväisyys

palvelutalon

HOITOTYÖ

Kiitettävä
%/f

Hyvä
%/f

Lääkehoitonne on turvallista (n=11)

73 / 8

18 / 2

Puhtaudestanne huolehditaan (n=11)

55 / 6

9/1

9/1

Tarjottava ruoka on maistuvaa (n=11)

18 / 2

45 / 5

9/1

Ruokailutilanne on viihtyisä ja kiireetön (n=11)

55 / 6

18 / 2

9/1

18 / 2 4,56

Levostanne huolehditaan (n=11)

64 / 7

18 / 2

9/1

9 / 1 4,60

Liikkumistanne kannustetaan (n=11)

36 / 4

36 / 4

18 / 2

9 / 1 4,20

Ulkoilustanne huolehditaan (n=11)
Tammilehdossa on tarjolla Teille mielekästä
toimintaa (n=11)

18 / 2

36 / 4

9/1

55 / 6

9/1

36 / 4

Tyydyttävä
%/f

Välttävä
%/f

Heikko
%/f

Eos
%/f

Ka

9 / 1 4,80
27 / 3 4,86
9/1

9/1

9 / 1 3,70

18 / 2

9 / 1 3,30
4,18

Asukkaat kokivat lääkehoitonsa turvallisuuden kiitettäväksi tai hyväksi. Tarjottava ruoka
maistuu hyvin suurimmalle osalle vastaajista. Vain kaksi vastaajista kertoi ruoan olevan
tyydyttävän tai välttävän tasoista. Asukkaat ostavat ateriansa joko Salon kaupungin
ateriapalvelusta, Salon palvelutalosäätiöltä tai Mangosta. Osa asukkaista valmistaa ruokansa
itse. Ruokailutilanne koettiin enimmäkseen viihtyisäksi ja kiireettömäksi. Enemmistö
asukkaista sanoi, että heidän levostaan huolehditaan kiitettävästi tai hyvin. Liikkumiseen
kannustetaan pääosin hyvin. (Taulukko 6.)
Vastaukset jakautuivat eniten väittämän ”ulkoilustanne huolehditaan” osalta. Puolet vastaajista
kokivat, että ulkoilusta huolehditaan kiitettävästi tai hyvin. Suurin osa asukkaista kokee, että
Tammilehdossa on tarjolla heille mielekästä toimintaa kiitettävästi tai hyvin. Kuviossa 6 on
kuvattu osion hoitotyö väittämien keskiarvot.
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Hoitotyö
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Kuvio 6. Hoitotyö

Kyselylomakkeen lopussa olleeseen avoimeen kysymykseen vastasi 81 % (f=9) asukkaista.
Seuraavassa asukkaiden vastaukset:
”Turvallisuus: Rappusten edusta vapaa tilaa, siihen kun joku horjahtaa, niin se on
menoa.” Toiminta: ”Paljon hengellistä ja naisten toimintaa. Toivoisin enemmän miehille
suunnattua toimintaa”. ”Muutoksen jälkeen tuleva palvelu huolestuttaa. Toivon
pyykinpesun ja pesupalvelujen esim. saunomisen yhteydessä jatkuvan. Lisäksi
siivouspalvelun hankkiminen huolestuttaa aiemmin kuin onnistunut helpommin
laitoksesta.”
”Muutoksista kertominen olisi saanut tapahtua aikaisemmin. Muutoksiin ei totu enää niin
helposti. Saunan ja pyykin lähteminen harmittaa.”
”Huoli on siitä, miten asiat tulevat olemaan esim. siivous, saunan pyykinpesu.
Kertominen muutoksista asukkaille tapahtui liian myöhään.”
”Ei tykkää muutoksesta, jatko pelottaa.”
”Kaupunki ei kommentoi muutosta kenellekään henkilökohtaisesti, asiasta vain
ilmoitettu. Pelko siitä loppuuko koko Tammilehto. Pettymys ja huoli tulevaisuudesta on
valtava.”
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”Toimintaa saisi olla vähän enemmän. Ihan mukavaa henkilökuntaa täällä ollut, ei ole
valittamista”
”Ruoka: ”Kyllä sitä nyt syö ennemmin kuin selkään ottaa” ”Olen ollut täällä todella
tyytyväinen, jos jatkuu samanlaisena tai parempana, olisi hyvä” ”Lisäksi toivon että,
saisin vaimoni tänne asumaan”
”Tämän parempaa paikkaa ei ole. Kaikki on hyvin järjestynyt. Apua saa nopeasti, jos on
vaikka kaatunut”.
”Päivätoiminta tulisi saada jatkumaan! Yhteisöllisyys hyvä ”pieni yhdyskunta”. Saa
jutella päivän polttamista asioista.”
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Liite 1. Kyselylomake asukkaille
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