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1 JOHDANTO 

 

 

Vanhuus on tärkeä ja arvokas elämänvaihe. Vanhuksella on oikeus hyvään elämään ja 

oikeus viettää kotoisia päiviä riippumatta toimintakykynsä heikkenemisestä niin, että hän 

tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa. Kyse on laajasti vanhuksen 

hyvästä elämänlaadusta, itsemääräämisoikeudesta ja toimivasta arjesta.  

Siilinjärven kunnassa ympärivuorokautista hoitoa toteutetaan tehostetun palveluasumisen 

yksiköissä. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 17§:n 1 

momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja ikääntyneille palvelukodissa.  

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin, että he eivät selviydy enää kotona asumisesta 

itsenäisesti, omaisten ja/tai kotihoidon palvelujen turvin. Siilinjärven kunnan hoiva- ja 

vanhuspalveluiden tuottamana omana toimintana tehostettua palveluasumista järjestetään 

Kaaripolun palvelukodissa sekä Vanhan Pappilan palvelukodissa.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä 

koskevan viimeisimmän laatusuosituksen vuonna 2017. Sen mukaan yli 75-vuotiaista tulisi 

olla tehostetussa palveluasumisessa 5-6 %. Siilinjärvellä ko. luku oli vuonna 2018 

keskimäärin 6,7 %. Laatusuositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen 

kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Laatusuosituksen tavoitteena on turvata laadukkaat ja 

vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille.  Sen mukaan iäkkäillä ihmisillä 

pitää iästä ja toimintakyvystä riippumatta olla mahdollisuus elää omanlaistaan hyvää 

elämää omissa yhteisöissään. Tässä tehostetun palveluasumisen toimintamallissa 

yhteisöllä tarkoitamme Kaaripolun palvelukotia ja Vanhan Pappilan palvelukotia.   

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista (28.12.2012/980), ns. vanhuspalvelulaki osaltaan tukee ja ohjaa kuntia 

kehittämään ikäihmisten palveluja. Tässä laissa säädetään: kunnan velvollisuudesta 

huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen 

suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja 

terveyspalvelujen turvaamisesta kunnassa. Vanhuspalvelulain 7§:n pykälän mukaan 

kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalvelut sisällöltään, 

laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, 

sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne 

ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti. Vanhuspalvelulain 18§:n 

mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman 

aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden (90 vrk) kuluttua päätöksen teosta. 

Siilinjärvellä vuonna 2018 tehostetun palveluasumisen paikan sai keskimäärin 70 

vuorokauden kuluessa sen myöntämisestä.  
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Siilinjärven kuntastrategian 2025 mukaan Siilinjärvi tarjoaa asukkailleen 

kustannustehokkaat ja riittävät peruspalvelut. Strategian mukaan palvelut tuotetaan paitsi 

omana tuotantona myös hyödyntämällä yksityisiä palveluntuottajia. Myös hoiva- ja 

vanhuspalvelut hankkii tehostettua palveluasumista oman tuotannon lisäksi ostopalveluna 

yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksityiset hoitokodit, joista palvelua hankitaan, sijaitsevat 

Siilinjärven lisäksi pääsääntöisesti Kuopion alueella.   

Siilinjärven kunnan vanhustyön visio on, että Siilinjärvellä iäkkäät henkilöt voivat elää 

omannäköistä, aktiivista ja turvallista elämää esteettömässä ympäristössä. Palveluja 

tarvitsevalle pyritään turvaamaan riittävät avut omaan kotiin, vain vaativaa perushoitoa 

tarvitsevat ikäihmiset ovat ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Visio ja strategiset 

linjaukset perustuvat julkiseen arvokeskusteluun kunnassa. Kirjattujen yhteisten arvojen 

tarkoituksena on ohjata toimintaa. Ne turvaavat jatkuvuuden myös muutoksissa sekä 

auttavat kehittämään toimintaa ja selkiyttämään perustehtävää. Siilinjärven kunnan arvot 

luotettavuus, avoimuus, asukaslähtöisyys ja kehityshakuisuus ohjaavat myös vanhustyötä. 

Arvoista johdetut eettiset periaatteet Siilinjärven vanhustyössä ovat ihmisarvon 

kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, vastuullisuus ja osallisuus.  

Arvovalinnat ja palveluiden kehittämistä ohjaavat linjaukset ja eettiset periaatteet 

määrittävät tehostetun palveluasumisen toiminta-ajatuksen, ohjaavat kehittämistyötä ja 

ovat toiminnan arvioinnin perustana. Tehostetun palveluasumisen vanhustyötä arvioidaan 

lisäksi suhteessa Vanhuspalvelulakiin, STM: n laatusuositukseen sekä erityisesti 

huomioidaan asukkaiden ja heidän omaisten antama palaute. Edellä mainittujen lisäksi 

tehostetun palveluasumisen toimintaa, sisältöä ja henkilöstöä ohjaa joukko muita lakeja ja 

säädöksiä. 

Tehostetun palveluasumisen toimintamallissa on keskitytty kuvaamaan konkreettisia, 

päivittäisessä elämässä läsnä olevia asioita.  Yksilövastuullisen hoitotyömallin osuudessa 

on auki kirjoitettu hoitohenkilökunnan kuvaamana mitä arvoista johdetut eettiset 

toimintaperiaatteet tarkoittavat päivittäisessä työssä. Arvoista johdetut periaatteet toimivat 

kirjoittamattomina pelisääntöinä silloinkin, kun selkeitä ohjeita ei ole käytettävissä. 

Toimintamalli on kirjoitettu Kaaripolun ja Vanhan Pappilan palvelukotien asukkaille, 

asukkaiksi tuleville ja heidän läheisilleen sekä perehdytysmateriaaliksi henkilöstölle.  

Yksilövastuullisen hoitotyömallin kehittäminen alkoi syksyllä 2017 tutustumiskäynnillä 

Anninpirtin tehostettuun palveluasumiseen Sastamalassa. Anninpirtin toteuttama 

vanhustyö on toiminut esimerkkinä ja innoittajana kehittämistyössä. Yksilövastuullisen 

hoitotyömallin käyttöön otossa ja kehittämisessä on painottunut henkilöstön aktiivinen 

rooli. On jo havaittu, että toimintatapoja uudistamalla voidaan lisätä yhteistä aikaa 

asukkaiden ja hoitajien välillä sekä toteuttaa asukaslähtöisempää, enemmän 

yksilöllisyyden huomioivaa vanhustyötä. 

Yksilövastuullista hoitotyömallia ovat työstäneet molempien palvelukotien henkilökunnasta 

nimetty työryhmä, osastonhoitajat, apulaisosastonhoitaja, työryhmän välityksellä koko 

hoitohenkilökunta sekä vanhustyön asiantuntija. Erityisesti on huomioitu asukkaiden ja 

omaisten antama palaute ja heidän esittämät ajatukset ja toiveet. Tämä tehostetun 
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palveluasumisen toimintamalli on laadittu kuvaamaan Kaaripolun ja Vanhan Pappilan 

palvelukotien toimintaa.  

 

2 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN JA TOIMINNAN ORGANISOINTI 

 

 

Kaaripolun ja Vanhan Pappilan palvelukodeilla asuvat ihmiset tarvitsevat hoivaa ja 

huolenpitoa säännöllisesti ympäri vuorokauden.  Palvelukotiin siirtymisen lähtökohtana on, 

että kaikki kotona asumista tukevat palvelut on todettu riittämättömiksi. Tavoitteenamme 

on turvata iäkkään henkilön asumisen pysyvyys palvelukodissa elämänsä loppuun asti. 

Tällöin ikäihmisen ei tarvitse enää muuttaa palveluiden perässä vaan palvelut muuttuvat 

hänen tarpeidensa mukaan. Ympärivuorokautiseen hoitoon sisältyy myös kuntouttava 

sekä sairaanhoidollinen hoitotyö. Sairaalahoidon tarpeen arvioi lääkäri lääketieteellisin 

perustein.  

Kaaripolun palvelukodin ja Vanhan Pappilan palvelukodin kiinteistöt omistaa Kotipolku Oy, 

joka on vuokrannut kiinteistöt Siilinjärven kunnalle. Asuinhuoneistot ovat siis vuokra-

asuntoja, ja asukkaat ovat vuokrasuhteessa Kotipolku Oy:n kanssa. Palvelukodin 

toiminnasta vastaa Siilinjärven kunnan hoiva- ja vanhuspalvelujen oma henkilöstö. Asukas 

voi halutessaan kalustaa huoneistonsa omilla huonekaluillaan ja sisustustarvikkeillaan 

yhdessä omaisensa kanssa. Palvelukodin asunnoissa on valmiina säädettävät 

sähkösängyt, patja ja liinavaatteet.  Iäkkäille avio- ja avopuolisoille pyritään järjestämään 

mahdollisuus asua yhdessä. Puolisoiden ja läheisten kanssa keskustellaan sopivasta 

vaihtoehdosta. Jos toinen puolisoista on kevyemmän hoidon tarpeessa, yhdessä 

asuminen ei onnistu tehostetun palveluasumisen yksikössä.  

 

Palvelukodeilla ei ole varsinaisia vierailuaikoja, vaan omaiset ja ystävät voivat vierailla 

vapaasti päiväsaikaan. Omaisen yöpyminen asukkaan huoneessa on myös mahdollista. 

Palvelukotien toimitilat ovat esteettömät ja turvalliset ja mahdollistavat yhteisen toiminnan.  

 

Palvelukotien yleisten tilojen siivouksen tekee yksityinen palveluntuottaja, asukas 

huoneiden siivouksesta huolehtivat Siilinjärven kunnan puhtauspalveluiden työntekijät. 

Asukashuoneet ja yleiset tilat siivotaan vähintään kerran viikossa erillisen siivousohjelman 

mukaisesti. Siilinjärven kunnan laitoshuoltajat ovat paikalla arkisin klo 7-15. Siilinjärven 

kunnan siivoustyönjohtaja toimii laitoshuoltajien esimiehenä. Yksityinen kiinteistöhuolto 

vastaa kiinteistön kunnossapidosta ja piha-alueista. Asukkaiden liinavaatteet ja hoitajien 

työvaatteet pesee ja huoltaa yksityinen palveluntuottaja, joka toimittaa puhtaan pyykin 

palvelukodille kaksi kertaa viikossa.  Asukkaiden henkilökohtaiset vaatteet pestään 

pesulassa tai osa palvelukodilla hoitajien toimesta. Henkilökohtaisten vaatteiden 

nimeäminen on tärkeää, jotta vaatteet päätyvät pesun jälkeen takaisin oikealle omistajalle. 

Verhojen, mattojen ja päiväpeittojen pesusta huolehtii asukas itse omaistensa 

avustuksella. 

 



6 
 

Kaaripolun palvelukoti 

 

Kaaripolun palvelukodissa toteutetaan sekä lyhyt- että pitkäaikaista hoitoa muistisairaille 

asukkaille. Tavoitteena on että asukkaat saavat tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon 

turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä.  

Kaaripolun palvelukoti toimii Jännepolulla Siilinjärven taajama-alueella vuonna 2012 

valmistuneessa kiinteistössä. Asuinhuoneistoja on yhteensä 27, kaikki yhdessä 

kerroksessa. Paikkamäärä on 30, joista pysyviä asukaspaikkoja on 24 - 25 ja 

lyhytaikaishoitoon tarkoitettuja intervallipaikkoja on 5 - 6 kolmessa huoneistossa.  

Palvelukoti on jaettu kahteen erilliseen yksikköön nimeltään Rauhala ja Toivola. 

Rauhalassa on 10 asuntoa, joissa on huone ja tilava suihku wc- tila. Toivolan huoneistot 

on varustettu myös minikeittiöllä. Kummastakin yksiköstä löytyvät omat erilliset 

saunaosastonsa sekä yhteiset oleskelutilat.  Rakennuksen keskiosassa on tilava yhteinen 

ruokasali. 

Turvallisen asuinympäristön takaamiseksi kaikki ulko-ovet ovat ympärivuorokautisesti 

lukittuina. Palvelukodin ulko-ovilla on ovien aukioloa seuraava järjestelmä, joka antaa 

hälytyksen hoitajien puhelimeen kaikkina vuorokauden aikoina.  Pääsisäänkäynnin 

yhteydessä on ovipuhelin, jolla hoitaja saa puhelinyhteyden tulijaan. Omaisille on annettu 

henkilökohtaiset kulkutunnisteet ulko-ovien avaamista varten. Palvelukodissa on viihtyisä 

aidattu piha-alue.  

Palo- ja pelastusturvallisuuteen voi tutustua tarkemmin Kaaripolun palvelukodin 

pelastussuunnitelmasta. Se on luettavissa paperiversiona palvelukodin ilmoitustaululla 

sekä osoitteessa: https://www.pelastussuunnitelma.fi/pelastussuunnitelma/27768-

kaaripolun-palvelukoti/  

 

Vanhan Pappilan palvelukoti 

 

Vanhan Pappilan palvelukoti Risuharjuntiellä on valmistunut syyskuussa 2015. 

Palvelukodissa on kolme yksikköä: ensimmäisessä kerroksessa on Pehtoorila, toisessa 

kerroksessa Ruustinna ja kolmannessa Rovastila. Kaikissa kerroksissa on 20 

vuokrahuonetta, sauna, suuri oleskeluaulatila, lasitettu parveke ja hoitajien toimisto. 

Asukashuoneet ovat kooltaan 27- 27,5 neliötä ja niissä on minikeittiövarustus sekä inva-

mitoitettu WC. Oleskeluaulaan asukkaat voivat kokoontua ruokailemaan ja 

seurustelemaan. Aulan voi muuttaa tarvittaessa lasiseinillä intiimimmäksi tilaksi erilaisten 

tilaisuuksien ajaksi. Parveke on suojattu lasiseinillä, joten siellä voi oleilla myös keväällä ja 

syksyllä. Koska yksiköiden ovet ovat lukossa asukasturvallisuuden takia, annetaan usein 

käyville omaisille liikkumisen helpottamiseksi kulkutunniste jolla voi avata oven.   Vanhan 

Pappilan hoitokodin piha-alue on tehty helpoksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi liikkua ja oleilla, 

pihalla on istutuksia ja oleskeluryhmiä, keinuja ja tuoleja. Sisäpiha on aidattu.  Piha-

alueella on myös grillikota asukkaiden käyttöön. 

https://www.pelastussuunnitelma.fi/pelastussuunnitelma/27768-kaaripolun-palvelukoti/
https://www.pelastussuunnitelma.fi/pelastussuunnitelma/27768-kaaripolun-palvelukoti/
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Palvelukodin ensimmäisessä kerroksessa on yhteinen ruoka/juhlasali noin 30 hengelle, 

jossa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja kokouksia. Lisäksi siellä tarjoillaan lounas 

asukkaille heidän niin halutessaan. Myös henkilökunta ruokailee lounasaikaan 

ruokasalissa. Toisessa kerroksessa sijaitsevat osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan 

työhuoneet sekä henkilökunnan taukotila.   

 

Palvelukodin palo- ja pelastusturvallisuuteen voi tutustua tarkemmin Vanhan Pappilan 

palvelukodin pelastussuunnitelmasta. Se on luettavissa paperiversiona palvelukodin 

ilmoitustaululla sekä: https://www.pelastussuunnitelma.fi/pelastussuunnitelma/30426-

vanhan-pappilan-palvelukoti/  

 

2.1 Asukkaaksi tuleminen ja asiakasmaksut 

 

Palvelun myöntäminen perustuu aina asiakkaan palvelutarpeen selvittämiseen. 

Palvelutarpeen selvittämisellä tarkoitetaan iäkkään henkilön arjesta suoriutumisen ja 

toimintakyvyn kattavaa, moniammatillista ja monipuolista arviointia. Arvioinnin suorittavat 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä iäkkään henkilön ja/tai hänen läheisensä 

kanssa. Lähtökohtana on yleensä asiakkaan tai hänen läheisen ilmaisema käsitys avun 

tarpeesta tai ammattilaisen havaitsema avun tarve. Palvelutarpeen selvittäminen sisältää 

fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin, tutustumisen 

aikaisemmin kirjattuihin asiakastietoihin (esim. terveystiedot ja saadut palvelut) sekä 

iäkkään henkilön arkiympäristön ja palveluiden saatavuuden selvittämisen. Arvioinnissa 

käytetään apuna toimintakykymittareita, keskustellaan asiakkaan ja omaisten kanssa sekä 

havainnoidaan kokonaistilannetta. Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa ja 

myöntämisperusteiden täyttymisen arvioinnissa käytetään perustana RAI (Resident 

Assessment Instrument)- järjestelmää, joka on asiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä 

kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä. Toimintakykymittareiden tulokset ovat 

ohjeellisia ja asiakasvalinnoissa otetaan aina huomioon myös asiakkaan yksilöllinen 

kokonaistilanne. Neuvonta- ja palveluohjaus Luotsin palveluohjaajat tai asiakasta hoitava 

taho, esimerkiksi kotihoidon sairaanhoitaja tekevät arvion ja täyttävät yhdessä asiakkaan / 

omaisen kanssa tehostetun palveluasumisen hakemuksen. Hakemus on virallinen 

asiakirja, jonka asianosainen tai hänen asioidenhoitaja allekirjoittaa.  

On tärkeää selvittää asiakkaan oma tahto, kun ympärivuorokautiseen hoitoon 

hakeutuminen tulee ajankohtaiseksi. Asiakkaan itsemääräämisoikeus ohjaa ensisijaisesti 

päätöksentekoa. Asiakkaan tahdon selvittäminen voi olla haasteellista niissä tilanteissa, 

joissa läheisen kanta eroaa asiakkaan kannasta tai kun tarkastellaan 

itsemääräämisoikeuden rajaa niissä tapauksissa, joissa asiakkaan kognitiivinen 

toimintakyky on merkittävästi alentunut. Moniammatillisen tiimin tehtävä on arvioida, onko 

itsemääräämisoikeus vahvempi kuin turvaamisperiaate. Päätöksen tueksi pyydetään 

hoitavan lääkärin lausunto. Tarvittaessa lääkäri voi turvallisuuden takaamiseksi päättää 

asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta.  

https://www.pelastussuunnitelma.fi/pelastussuunnitelma/30426-vanhan-pappilan-palvelukoti/
https://www.pelastussuunnitelma.fi/pelastussuunnitelma/30426-vanhan-pappilan-palvelukoti/
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Kun palvelun tarpeen arvio on tehty ja päädytty siihen, että tehdään hakemus 

ympärivuorokautiseen hoitoon, hakemuksen käsittelee neuvonta- ja palveluohjausyksikkö 

Luotsin SAS-palveluohjaaja. SAS on lyhenne sanoista selvitä, arvioi, sijoita. SAS-

palveluohjaaja tekee päätöksen ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta ja saattaa tehdyn 

päätöksen tiedoksi SAS-työryhmän muille jäsenille. Työryhmään kuuluvat myös hoiva- ja 

vanhuspalvelujohtaja, neuvonta- ja palveluohjausyksikkö Luotsin osastonhoitaja, 

kotiutushoitaja (palveluohjaaja) sekä lyhytaikaishoidon osastonhoitaja. Palvelujen 

myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä SAS-palveluohjaaja tekee aina 

valituskelpoisen kirjallisen päätöksen asiakkaalle. Asiakas voi halutessaan tehdä 

päätöksestä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle. Epäselvissä 

tilanteissa päätöstä pohditaan yhdessä SAS-työryhmässä ja konsultoidaan tarvittaessa 

asiakasta hoitavaa lääkäriä. Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, kun asiakkaan 

tai omaisen käsitys tilanteesta on varsin erilainen kuin palvelutarpeen arvioinnissa saatu 

kokonaiskuva.  

Myönteinen päätös tarkoittaa sitä, että asiakas täyttää perusteet tehostettuun 

palveluasumiseen, jolloin hänet asetetaan ns. jonoon odottamaan vapautuvaa paikkaa.  

Samassa yhteydessä SAS-palveluohjaaja lähettää asiakkaalle/asioidenhoitajalle 

asuntohakemuksen, joka sisältää tulo- ja varallisuusselvityksen. Saaduilla tiedoilla 

selvitetään asiakkaan ns. aravakelpoisuutta ARA-lainoitettuun Kaaripolun tai Vanhan 

Pappilan palvelukotiin.  

Siilinjärven kunnan hoiva- ja vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen paikan 

odottajien määrä vaihtelee, koska tilanne muuttuu koko ajan. Odotusaikaan vaikuttaa 

asiakkaan kokonaistilanteen kiireellisyys, missä hän odottaa (kotona/lyhytaikaishoidon 

yksikössä/vuodeosastolla), mistä paikka vapautuu ja mikä on hoivayksiköiden kuormitus ja 

tilanne. Hoivapaikan odotusaika alkaa siitä päivämäärästä, kun hänen SAS 

hakemuksensa käsitellään ja asiakas saa myönteisen päätöksen tehostetun 

palveluasumisen tarpeesta. 

Asiakasvalinnat tehostettuun palveluasumiseen tehdään asiakkaan toimintakyvyn 

arvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestyksessä. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on 

asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu palvelutarpeen määrittelyssä. 

Välittömässä tehostetun palveluasumisen paikan tarpeessa oleva asiakas ohjataan 

vapaana olevalle asukaspaikalle tai ellei vapaata asumispalvelun paikkaa ole 

osoitettavissa, niin hänelle järjestetään tilapäinen hoitopaikka sen hetkisen 

kokonaistilanteen mukaisesti. Esimerkiksi hän voi odottaa paikkaa lyhytaikaishoidon 

yksikössä jos kotiutuminen vaarantaisi hänen turvallisuutensa. 

 

Asiakkaan ja/tai hänen asioidenhoitajansa tulee vastaanottaa osoitettu 

asumispalvelupaikka kohtuullisessa ajassa. Asiakasta ja hänen omaistaan opastetaan 

palveluasuntoon muuttamiseen liittyvissä asioissa, kuten vuokrasopimuksen tekemisessä, 

palveluasumisen käytäntöihin liittyvissä asioissa sekä pyydetään palveluasumisen 

hoitomaksuihin tarvittavat selvitykset. SAS-palveluohjaaja ohjaa näissä asioissa 

puhelimitse ja henkilökohtaisella käynnillä. Asiakas tekee huoneenvuokralain mukaisen 
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vuokrasopimuksen Kotipolku Oy: n kanssa.  

 

Asiakasmaksut  

 

Tehostetun palveluasumisen maksut muodostuvat asiakkaalle:  

a) asunnon vuokrasta (sisältyy vesi ja sähkö)  

b) hoiva- ja hoitopalveluista (sisältyy siivous ja vaatehuolto) 

c) ateriapalveluista 

 

Kuukausivuokran perii Kotipolku Oy. Hoivamaksu sisältää ympärivuorokautisen hoivan, 

hoidon ja huolenpidon asumispalveluyksikössä sekä sitä tukevat palvelut. Hoivan ja 

hoidon osalta asiakas maksaa tulosidonnaisen kotona annettavien palveluiden 

maksutaksan mukaisen kuukausimaksun. Asiakas saa kirjallisena maksutaulukon 

hoitopaikan vastaanottamisen yhteydessä. Maksutaulukko on myös nähtävissä kunnan 

www-sivuilla https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-sosiaali-ja-

terveyspalveluiden-tuottajat-ja-tukipalveluiden-tuottajat/. Asiakasmaksun määrittämisen 

jälkeen hänelle tulee jäädä käyttövaraa 150 €/kk (sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 

22.5.2014 § 23). Hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja myöntää tarvittaessa hoitomaksun 

kohtuullistamisen. Päätöstä tehtäessä edellytetään, että Kelan hoitotuki ja asumistuki on 

myönnetty.  

 

Lisäksi asiakas maksaa ruoka- ja lääkekustannuksensa sekä henkilökohtaiset muut 

menot, esim. kampaaja- ja vaatemenot ja osan hygieniatarvikkeista. Vaipat ja 

hoitotarvikkeet (esimerkiksi pitkäaikaisen haavahoidon tarvikkeet) tulevat kunnan 

hoitotarvikejakelun kautta hoitotarvikejakelun ohjeen mukaisesti. Palvelukodin hoitajat 

huolehtivat niiden tilaamisesta.  

 

Hoiva- ja hoitomaksuun sisältyy hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkärin lääkäripalvelut.  

Muilta osin asukkaat ovat julkisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

asiakkaita samoin perustein kuin kotona asuvat henkilöt. Esimerkiksi asukas itse maksaa 

KYS: n poliklinikkamaksun ja matkakustannusten omavastuuosuuden.  

 

2.2 Asuminen palvelukodissa 

 

Tarkoituksenmukaiset toimitilat ja toimintaympäristö mahdollistavat viihtyisän, turvallisen ja 

esteettömän liikkumisen ja asumisen. Hyvin suunnitellut yksiköt asukkaiden kotina ja 

elintilana tukevat elämänhallinnan ja turvallisuuden tunnetta, tilan hahmottamista ja 

tärkeiden paikkojen löytämistä omin avuin. Hyvä ympäristö tarjoaa sopivassa määrin 

virikkeitä, tilaa liikkumiselle ja mahdollisuuden rauhoittumiseen. Asukasturvallisuuden 

https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-sosiaali-ja-terveyspalveluiden-tuottajat-ja-tukipalveluiden-tuottajat/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-sosiaali-ja-terveyspalveluiden-tuottajat-ja-tukipalveluiden-tuottajat/
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vuoksi ulko-ovet ovat hyvin valvottuja sekä lukittuina muistisairaiden hoitoyksikössä. Myös 

Vanhan Pappilan palvelukodin yksiköiden sisälle johtavat ovet ovat lukittuina.  

 

Asukkaan toimintakykyä, itsenäistä liikkumista ja elämän mielekkyyttä voidaan tukea 

erilaisilla aktiivisen arjen toiminnoilla. Ikäihmisen mielekäs arki on kuitenkin paitsi 

viihtyvyyttä lisäävää, myös kuntoutumista edistävää yksilöllisesti tavoitteellista toimintaa.  

Aktiivisuuteen kannustetaan tavallisissa arjen toiminnoissa, kuten pukeutumisessa, 

syömisessä ja hygienian hoidossa.  

 

Ohjattua viriketoimintaa, retkiä ja ohjelmaa yksikön ulkopuolella järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan. Omaiset voivat vapaasti vierailla palvelukodeissa ja osallistua 

läheisensä toimintoihin ja virkistäytymiseen. Palvelukodilla työskentelee osa-aikainen 

virikeohjaaja, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä hoitajien kanssa erilaista 

viriketoimintaa kuten askartelua, leipomista, pelejä, musiikki- ja laulutuokioita sekä 

ryhmäjumppaa. Myös erilaiset juhlapyhät huomioidaan ja järjestetään ohjelmaa. 

Asukkaiden syntymäpäiväjuhlia on mahdollista järjestää palvelukodin tiloissa.  

 

Kaikille asukkaille ja heidän omaisilleen avoimia hartaustilaisuuksia ja laulupiirejä 

järjestetään seurakuntien ja vapaaehtoisten toimesta, päiväkotien ja kerhojen lapsiryhmät 

vierailevat sekä järjestetään tapahtumia piha-alueella. Kaverikoirat vierailevat kerran 

kuukaudessa. Lisäksi kansalaisopiston kautta musiikin opettaja käy johtamassa yhteisiä 

laulutuokioita. Erityisesti huomioidaan vuoden ajan juhlat ja omaisia kutsutaan yhteisiin 

tapahtumiin mukaan, kuten esim. joulujuhlaan. Henkilökunta avustaa osallistumisessa 

näihin tilaisuuksiin asukkaan niin halutessa. Yksiköihin tulee sanomalehti sekä 

paikallislehti, joita asukas voi lukea itse tai hoitajien/ opiskelijoiden auttamana. 

Kuntoutumista edistävä hoitotyö huomioi myös ihmisen tarpeen levätä ja olla välillä 

omassa rauhassa.  

 

Ulkoilu tukee toimintakykyä monipuolisella tavalla ja ulkona on monenlaisia aistivirikkeitä. 

Toimintakyvyn heikentyessä ulkoiluun tarvitaan enemmän tukea ja ohjausta. Ulkoilua on 

myös hetki pyörätuolissa istuen parvekkeella tai terassilla. Kesäaikaan on mahdollisuus 

saada kesätyöhön nuoria alan opiskelijoita, jotka ovat apuna esim. ulkoilussa. 

Vapaaehtoisjärjestöistä kuten SPR, on henkilöitä auttamassa asukkaiden ulkoilussa 

ympäri vuoden. 

 

Asukkaat voivat asioida asumisyksiköiden ulkopuolella joko omatoimisesti tai omaistensa 

kanssa. Omaa saattajaa asumisyksiköiden ulkopuolisiin asioimiskäynteihin ei voida 

järjestää henkilökunnan toteuttamana. Suurimmalle osalle asukkaista omaiset hoitavat 

kauppa- ym. asioinnit. Asukkaalla on myös mahdollisuus kysyä tarvitessaan saattajaa tai 

muuta asiointiapua esim. yksityisiltä palveluntuottajilta tai järjestöiltä. Mikäli omaiset 

haluavat viedä asukkaan vierailulle palvelukodin ulkopuolelle, hoitajat auttavat 

järjestelyissä. 
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Läheiset osana hyvää hoitoa  

 

Ikäihmisen hyvän hoidon kannalta on tärkeää, että hoitohenkilökunnalla on 

mahdollisimman paljon tietoa ja ymmärrystä hoidettavan persoonasta ja elämästä. 

Tuntemalla ihmisen historiaa pystytään paremmin vastaamaan hänen tarpeisiinsa ja 

järjestämään juuri hänelle mielekästä toimintaa. Läheisten avulla vanhuksen oma ääni 

kuuluu hoidon suunnittelussa silloinkin, kun hän ei itse pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan 

eikä hänellä ole kirjallista hoitotahtoa. Läheiset ovat tervetulleita vierailemaan omaisensa 

luona silloin, kun se heille parhaiten sopii ja heillä on mahdollisuus osallistua arjen 

toimintoihin halutessa. Ruokailutilanteissa ja ulkoilemisessa läheiset voivat olla 

merkittävänä apuna, sillä he tuntevat läheisensä parhaiten ja luovat turvallisuuden tunteen 

läsnäolollaan. On kuitenkin hyvä kannustaa läheisiä myös pitämään huolta omasta levosta 

ja jaksamisesta. Erityisiä vierailuaikoja ei ole, vaan läheiset ja ystävät voivat vierailla 

päiväsaikaan vapaasti.  

  

2.3 Asukkaan hoito, hoiva ja terveydentilan seuranta 

 

Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä 

asukkaan ja omaisen kanssa. Se sisältää yksilölliset ja selkeät toimintakyvyn ja 

elämänlaadun ylläpitämiseen tähtäävät tavoitteet ja keinot. Hoito- ja 

palvelusuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota asukkaan voimavaroihin sekä 

elämänkaarikyselyn tai – haastattelun yhteydessä esille tulleisiin asioihin. Hoito- ja 

palvelusuunnitelma ohjaa hoitajien päivittäistä toimintaa ja sisältää asukkaan / omaisen 

kanssa sovitut hoitoon ja hoivaan liittyvät asiat. Omahoitaja tarkistaa suunnitelman puolen 

vuoden välein ja aina toimintakyvyn muuttuessa.  

 

Uudelle asukkaalle nimetään omahoitaja/omahoitajapari. Omahoitaja keskustelee 

asukkaan ja omaisen kanssa asukkaan toiveista ja tarpeista, tekee RAI -toimintakyky 

arvioinnin ja laatii hoito- ja palvelusuunnitelman RAI-arvioinnin tulosten mukaisesti.  

Omahoitaja erityisesti huomioi, että asukkaan toiveet, tavat ja tottumukset kirjataan hoito- 

ja palvelusuunnitelmaan ja tulevat näin ollen huomioiduksi asukkaan päivittäisessä hoiva- 

ja hoitotyössä. Omahoitaja on pääasiallisena yhteyshenkilönä omaisiin ja 

yhteistyökumppaneihin sekä auttaa tarvittaessa omaista/asioiden hoitajaa vaatteiden ja 

tarvikkeiden hankkimisessa. Omahoitaja laatii kolmen kuukauden välein hoitotyön 

väliarvion, joka menee Kanta-arkistoon.  

Lisäksi omahoitajan tehtävänä on huolehtia asukkaan terveydentilan seurantaan liittyvien 

mittausten ottamisesta mm. paino, verenpaine, verensokeri. Hän voi olla myös mukana 

omaisen kanssa lääkärinkierroilla (vuosikontrollit). Omahoitajan tehtävät voivat vaihdella 

eri yksiköiden erityispiirteet ja asukkaiden tarpeet huomioon ottaen.  

Asukkaiden sairaanhoidosta vastaa hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkäri yhdessä 

palvelukodin hoitohenkilöstön kanssa. Lääkäri käy palvelukodissa suunnitellusti yhtenä 
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päivänä viikossa. Asukkaiden terveydentilaa seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa hoitaja 

ottaa yhteyttä lääkäriin. Sairaudenhoitoon sisältyvät erilaiset hoitotoimenpiteet sekä 

lääkärin määräämät tutkimukset tehdään mahdollisimman pitkälle palvelukodissa, 

esimerkiksi hoitajat ottavat verikokeita. Röntgentutkimuksissa ja sydänfilmissä täytyy 

käydä terveyskeskuksessa. Kiireetön sairaanhoito voidaan toteuttaa palvelukodissa 

lääkärin ohjeen mukaan, esimerkiksi lääkityksen aloittaminen. Palvelukodissa on 

mahdollisuus toteuttaa myös kotisairaalatoimintana suonensisäistä nesteytystä tai 

lääkitystä lääkärin määräyksen mukaisesti. Kiireellisissä tilanteissa päivystysaikana hoitaja 

on yhteydessä päivystävään lääkäriin. Asukkaalle turvataan erikoissairaanhoidon palvelut 

ja konsultaatiot. Sairaudet ja sairauksien hoito otetaan huomioon hoito- ja 

palvelusuunnitelmassa. Tarvittaessa sovitaan yhteinen hoitoneuvottelu asiakkaan, 

omaisen ja hoitohenkilökunnan kesken, johon myös lääkäri osallistuu tarvittaessa. 

 

Hoitohenkilöstö seuraa asukkaiden suun terveydentilaa ja varaa tarvittaessa 

hammaslääkärille ajan. Terveyskeskuksen suuhygienisti käy vuosittain tarkastamassa 

asukkaiden suun terveydentilan ja ohjaa henkilöstöä asukkaiden suun hoitoon liittyvissä 

kysymyksissä.  

 

Asumispalvelujen fysioterapeutti on tarvittaessa hoitotyön tukena. Hän ohjaa asukkaita 

yksilölliseen kuntoutumiseen sekä opastaa hoitohenkilökuntaa asukkaiden apuvälineiden 

tarpeen arvioinnissa sekä hankinnassa.  

 

Puhtaudesta ja hygieniasta huolehditaan käyttämällä tarvittaessa suojakäsineitä ja 

suojaesiliinoja hoitotilanteissa. Käsien desinfektioainetta on saatavilla kaikissa 

asukashuoneissa, ruokasalissa sekä yhteisissä tiloissa. Käsihygieniasta on ohjeistuksia 

näkyvillä ja uudet työntekijät ja opiskelijat perehdytämme ohjeisiin. Tilanteen vaatiessa 

ohjeistamme omaisia ja vierailijoita. Epidemioissa, esim. vatsataudin ollessa liikkeellä, 

noudatamme KYS: n infektioyksikön ohjeistusta. Tarvittaessa voimme joutua 

suosittelemaan vierailujen rajoittamista esimerkiksi vatsatautiepidemioissa. 

 

Asukkaalle annetaan mahdollisuus ilmaista hoitotahto, joka voi sisältää asukkaan 

toivomukset omasta hoidostaan ja hoidosta kuoleman lähestyessä. Asukkaalle kerrotaan 

riittävästi tietoa, jotta hän voi tehdä hoitoaan koskevia päätöksiä. Hoitotahto kirjataan 

asukkaan asiakirjoihin ja se ohjaa henkilöstön toimintaa saattohoitovaiheessa. Hoitava 

lääkäri tekee päätöksen yhdessä asukkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa, milloin taudin 

tutkimisesta, aktiivihoidoista ja kuntouttavasta hoitotyöstä luovutaan ja keskitytään oireiden 

ja kipujen lievittämiseen. Päätös saattohoidosta kirjataan asukkaan asiakirjoihin. 

Saattohoitovaiheessa asukkaalle turvataan oireenmukainen, mahdollisimman hyvä ja 

turvallinen hoito omassa asunnossaan. Kivun ja muiden oireiden hoidosta huolehditaan 

riittävästi ja oikea-aikaisesti. Hänen vakaumustaan kunnioitetaan ja hänen henkisestä 

tukemisestaan huolehditaan. Tarvittaessa hoitaja on läsnä kuolevan vieressä. Omaisia 

rohkaistaan olemaan läsnä ja halutessaan osallistumaan kuolevan hoitoon ja heillä on 

mahdollisuus myös yöpyä asukkaan asunnossa. Palvelukodissa on toimintaohjeet 

kuoleman toteamiseen, omaisten ohjaamiseen ja vainajan siirtoon liittyvistä asioista. 
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Hoitajat on perehdytetty ohjeisiin. Tavoitteena on että asukas voi asua elämänsä loppuun 

saakka palvelukodissa.   

 

Lääkehoito 

 

Lääkehoidon toteuttaminen perustuu työyksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan, 

joka kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä 

tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja raportoinnin. Henkilökunta on suorittanut 

lääkehoidon lupakoulutukset ja – tentit. Hoitajilta varmistetaan lääkehoidon osaaminen 

säännöllisesti, he suorittavat lääkehoidon tentit viiden vuoden välein. Kaikki koulutetut 

hoitajat, joilla on lääkelupa voimassa, jakavat ja annostelevat lääkkeitä. Hoiva- ja 

vanhuspalveluiden lääkäri ja yksiköiden sairaanhoitajat vastaavat lääkehoidosta.  

Sairaanhoitajilla on laajempi lääkevastuu ja lääkeosaamisen varmistaminen joista osan 

lääkäri allekirjoittaa. Asiakkaiden lääkitys tarkistetaan lääkärin toimesta vähintään kerran 

vuodessa ja aina asiakkaan terveydentilan ja voinnin muuttuessa. Osastonhoitaja vastaa 

siitä, että henkilöstöllä on voimassa oleva ja riittävä lääkeosaaminen.  

 

Asukkaille hankitaan lääkärin määräämät lääkkeet ja hänen tarvitsemansa 

itsehoitovalmisteet Siilinjärven apteekista, jonne asukas / asioidenhoitaja toimittavat 

Kanta- ja tilisopimukset. Hoitajat huolehtivat reseptien uusimisen lääkärille ja tilaavat 

asukkaiden lääkkeet apteekista sähköisesti.  Asukkaat kustantavat itse lääkkeensä. 

 

Ravitsemus 

 

Ravitsemushoito on tärkeä osa asukkaan hoitoa. Hoitohenkilökunnalla on tietoa ja 

valmiutta ravitsemustilanteen arvioimiseen ja ongelmien tunnistamiseen. Palvelukodeilla 

seurataan asukkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa. 

Kaikille asukkaille tehdään RAI-arvioinnin yhteydessä aina ravitsemustilan arviointi, MNA-

testi, jossa huomioidaan asukkaan paino, pituus ja ruokailutottumukset. Energiatarpeen 

määrittämisen jälkeen tehdään asukkaan hyvinvointia tukeva ruokatilaus, jossa otetaan 

huomioon annoskoko, ruokavalio sekä tarjottavan ruoan rakenne. Omat henkilökohtaiset 

ruokatoiveet huomioidaan ja ruokailu toteutetaan niiden mukaisesti mahdollisuuksien 

mukaan. Ruoka valmistetaan kunnan omassa keskuskeittiössä Vanhan Pappilan 

palvelukodilla, jossa asukkaan ruoka-aineallergiat sekä muut ravitsemustarpeet 

huomioidaan hoitajien tekemän ateriatilauksen mukaisesti. Ruoanvalmistuksessa 

noudatetaan valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Myös ruokahuollossa on 

omavalvontasuunnitelma.  Mahdolliset esille tulleet laatupoikkeamat raportoidaan 

pyydettäessä kunnalle/valvovalle taholle.  

 

Ruokailutilanteista pyritään luomaan kiireettömiä ja yhteisöllisyyttä tukevia hetkiä, sillä 

ruokailut ovat päivän tärkeä tapahtuma. Asukkaat voivat ruokailla joko palvelukodin 

yhteisessä ruokailutilassa tai myös pyytää tarvittaessa valmiin ruoan omaan asuntoonsa. 

Asukkaita kannustetaan ruokailemaan yhteisissä tiloissa ja Vanhan Pappilan 

palvelukodissa autetaan lounaalle ruokasaliin. Omaisilla on mahdollisuus ruokailla 
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asukkaiden seurassa maksua vastaan. Vuoteessa ruokailuun on pääsääntöisesti 

perusteltu syy. Asukkaille annetaan syömisessä heidän tarvitsema ohjaus ja apu.  

  

2.4  Asiakkaan asema ja oikeudet 

 

Palvelukodin henkilökunnalla on velvollisuus työskennellä lakien, toimintaohjeiden ja 

asukkaiden hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien mukaisesti. Otamme huomioon 

asukkaan toiveet ja toteutamme ne niin pitkälti, kuin turvallisuuden ja yksikön yhteisten 

toimintaohjeiden puitteissa on mahdollista. Itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan kaikissa 

toiminnoissa. Asukkaalta kysytään, mitä hän itse haluaa. Kaltoinkohtelua ei sallita missään 

muodossa, ei henkilökunnan, omaisten, ulkopuolisten tai toisten asukkaiden taholta. 

Kaltoinkohtelu voi näkyä mm. loukkaavana puheena. 

 

Kaikissa asukkaan rajoittamistoimenpiteissä noudatetaan ohjeistusta. Sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaan sosiaalihuoltoa 

toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja 

muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Kaikissa toimenpiteissä on 

ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan etu. Myös Valvira (Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto) on antanut ohjeen liikkumista rajoittavien turvavälineiden 

käyttöön. Sen mukaan ennen turvavälineen käyttöpäätöstä tulee harkita onko 

rajoittaminen välttämätöntä, vai voidaanko käyttää muita soveltuvia turvallisuutta edistäviä 

keinoja. Liikkumista rajoittavien turvavälineiden käytöstä on tehtävä yksilöity päätös, jota 

ennen on keskusteltava asukkaan itsensä kanssa, tai jos hän ei itse pysty, niin hänen 

lähiomaisen kanssa. Hoitopäätöksistä vastaa asukasta hoitava lääkäri. Olennaista on, että 

turvavälinettä käytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen. Valviran ohjeen mukaan tarve 

turvavälineen käytön jatkamiseen on arvioitava usein.  

 

Esimerkiksi asukkaalle, jolla on riski kaatua tai pudota, saatamme hänen turvallisuuden 

vuoksi joutua laittamaan tukivyön estämään tuolista putoamisen. Putoamisen riskistä 

kerromme lääkärille, joka tekee arvion ”turvavyön” tarpeesta ja kirjaa tiedon ja turvavyön 

sitomisluvan asukkaan terveyskertomukseen. Joudumme myös varmistamaan joidenkin 

asukkaiden turvallisuutta vuoteessa ollessa esim. sängyn sivulaidalla, mikäli asukkaalla on 

suuri kaatumisriski yksin liikkuessa. Arvioimme vuoteen laidan tarpeen yksilöllisen 

tilanteen mukaan. Asukas voi tarvita esim. muistisairauden ja vaikea- asteisen 

pidätyskyvyttömyyden vuoksi ns. hygieniahaalaria nimenomaan silloin, kun haluamme 

varmistaa potilas- ja asiakasturvallisuutta hyvinvoinnin näkökulmasta. Myös 

hygieniahaalarin käyttöön tarvitsemme lääkärin luvan. Erityisesti asukkaan omahoitaja 

vastaa siitä, että turvavälineiden käytön tarpeellisuutta arvioidaan jatkuvasti. 

 

Asukkaan tahto siitä, kenelle häntä koskevia tietoja saa antaa, selvitetään, kirjataan ja 

toimitaan sen mukaisesti. Jos asukkaan rahavaroja säilytetään palvelukodin yhteisessä 
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lukitussa kaapissa, rahavaroista pidetään kirjanpitoa. Huolehditaan, että asukkaiden 

edunvalvonta on tarvittaessa järjestetty. 

 

Mikäli asukasta tai omaista askarruttaa, huolestuttaa tai hän on tyytymätön hoitoon, 

huolenpitoon tai kohteluun, tulisi asia ottaa empimättä puheeksi omahoitajan tai 

osastonhoitajan kanssa. Saamaansa kohteluun tai hoitoon tyytymätön henkilö voi myös 

tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti muistutuksen hoiva- ja vanhuspalvelujohtajalle. 

Kirjallisen muistutuksen tekemiseen voi käyttää valmista muistutuspohjaa, joka löytyy 

osoitteesta http://www.siilinjarvi.fi/kunta/fi/. Muistutuksen voi kirjoittaa myös käsin 

vapaamuotoisesti. Sosiaaliasiamies voi tarvittaessa auttaa muistutuksen tekemisessä. 

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä kaikissa sosiaalihuoltoon liittyvissä kysymyksissä, 

Yhteystiedot ovat nähtävillä palvelukodeilla aulan ilmoitustaululla sekä Siilinjärven kunnan 

www-sivuilla. 

 

Sosiaalihuoltolain mukaan henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli havaitsee 

epäkohtia ja riskejä, jotka liittyvät asukkaan hoitoon tai hoidon laatuun.  

 

2.5 Asiakirjahallinta ja tietosuoja 

 

Palvelukodissa on kirjalliset ohjeet asiakas-/potilasasiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä 

ja salassapidosta. Siilinjärven kuntaan on laadittu Potilastietojen käsittelyopas sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilöstölle. Hoitajat ovat velvollisia suorittamaan verkkokoulutuksena 

Tietoturva ja – suoja terveydenhuollossa, eResepti (sähköinen resepti) terveydenhuollossa 

ja Potilastiedon arkisto – koulutukset ja toimittamaan niistä todistukset osastonhoitajalle.  

Hoitohenkilökunta tekee asukkaan hoidon kannalta riittävät ja asianmukaiset kirjaukset 

päivittäin.  Seurantayhteenvedot laaditaan vähintään kolmen kuukauden välein ja ne ovat 

luettavissa asukkaan tiedoissa Kanta-arkistossa. Asiakas tai hänen asioidenhoitajansa 

täyttää Kanta- suostumuslomakkeen palvelun järjestäjää sekä apteekkia varten. Myös 

sosiaalihuollon ja julkisen terveydenhuollon välillä tietojen käyttöön tarvitaan asiakkaan 

suostumus. Allekirjoitetut lomakkeet lähetetään terveyskeskusarkistoon säilytettäväksi. 

 

Kaikki palvelukodissa työskentelevät mukaan lukien opiskelijat ovat vaitiolovelvollisia. 

Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät eivät luovuta kirjallisesti eivätkä suullisesti asukasta 

koskevia tietoja ulkopuoliselle. Asukkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne 

terveydenhuollon ammattihenkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä. 

Merkinnöissä näkyy kirjoittajan nimi ja asema. Merkintöjä saa tehdä vain terveydenhuollon 

ammattihenkilöt ja opiskelijat ohjattuna. Tietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä 

huolellisuutta.  

 

http://www.siilinjarvi.fi/kunta/fi/
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2.6 Henkilöstö ja toiminnan johtaminen 

 

Molemmissa palvelukodeissa on nimetty toiminnan vastuuhenkilö eli osastonhoitaja.  

Asumispalveluissa on yksi yhteinen apulaisosastonhoitaja, joka toimii osastonhoitajien 

sijaisena. Osastonhoitaja vastaa kokonaisvaltaisesti yksikkönsä toiminnasta. Jokainen 

työntekijä vastaa oman tehtäväkuvansa mukaisesti työnsä laadusta ja turvallisuudesta. 

Hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja seuraa säännöllisesti palvelukotien toiminnan laatua sekä 

asiakas- ja potilasturvallisuutta.  Henkilöstön työtä johdettaessa toimitaan niin, että 

huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä. Tällä tuella on vaikutus 

asukkaiden saaman hoidon ja huolenpidon laatuun. 

 

Palvelukotien henkilöstömitoitus vastaa STM: n laatusuositusta.  Mitoitukseen lasketaan 

mukaan vain sairaanhoitajien ja lähihoitajien työpanos. Osastonhoitajan työpanos on 

suunniteltu 100 % hallinnollisiin tehtäviin. Hänen hoiva- ja hoitotyöhön osallistuminen on 

yllättävissä kuormitustilanteissa, tai silloin kun jää aikaa hallinnolliselta työltä.  

Kaaripolun palvelukodissa työskentelee 15 lähihoitajaa, 3 sairaanhoitajaa ja 

osastonhoitaja. Henkilöstömitoitus on 0,62 (= 0,62 hoitajaa / 1 asukas). Päivävuorossa on 

5 hoitajaa, iltavuorossa 5 hoitajaa ja yövuorossa on 2 hoitajaa. Sairaanhoitajat tekevät 

kaksivuorotyötä ja lähihoitajat kolmivuorotyötä.  

Vanhan Pappilan palvelukodissa työskentelee 32 lähihoitajaa, 3 sairaanhoitajaa, 

apulaisosastonhoitaja ja osastonhoitaja. Ruustinnassa ja Rovastilassa on molemmissa 1 

sairaanhoitaja ja 11 lähihoitajaa. Pehtoorilassa on 1 sairaanhoitaja, 10 lähihoitajaa ja 

apulaisosastonhoitaja. Apulaisosastonhoitajan työpanos korvataan lähihoitajalla, silloin 

kun hän toimii osastonhoitajan sijaisena.  Henkilöstömitoitus on 0,6 jos asukkaita on 60.  

Jokaisessa kerroksessa (Pehtoorila, Ruustinna, Rovastila) on aamuvuorossa 4 ja 

iltavuorossa 3 hoitajaa sekä yövuorossa 1 hoitaja kussakin kerroksessa. Sairaanhoitajat 

tekevät kaksivuorotyötä ja lähihoitajat kolmivuorotyötä.  

 

Ensisijaisesti hoitajien lyhyet poissaolot korvataan hoiva- ja vanhuspalveluiden yhteisestä 

varahenkilöstöstä. Jos he ovat kaikki varattuna, palkataan lyhytaikaisia sijaisia myös 

yksittäisiin työvuoroihin. Tällaisia ns. keikkalaisia voivat olla esimerkiksi alan opiskelijat, 

joiden opinnot ovat edenneet riittävän pitkälle. Pidempiin sijaisuuksiin rekrytoidaan sijaiset. 

Uuden työntekijän soveltuvuus vanhustyöhön arvioidaan haastattelemalla.  

Osastonhoitaja vastaa henkilöstön perehdytyksestä sekä lisä- ja täydennyskoulutuksesta. 

Palvelukotien hoitajille järjestetään säännöllisesti esimerkiksi seuraavia koulutuksia: 

lääkehoidon osaaminen, hätäensiapukoulutukset sekä alkusammutuskoulutukset, 

kinestetiikka, ergonomia, toimintakyvyn arviointi, kaatumisen ehkäisy, haavahoito, 

muistisairaan ihmisen hoito, kirjaaminen sekä lähihoitajaopiskelijoiden 

työpaikkaohjaajakoulutusta. Uuden työntekijän ja opiskelijan perehdytys on sekä kirjallista 

että suullista. Palvelukodeissa on vuoden mittaan lukuisia sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoita, enimmäkseen lähihoitajaopiskelijoita. 
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2.7 Laadunhallinta ja omavalvonta 

 

Omavalvontasuunnitelmat on laadittu molemmissa palvelukodeissa ja ne ovat nähtävillä 

paperiversioina palvelukodin ilmoitustaululla sekä sähköisenä kunnan www-sivuilla. 

Omavalvontasuunnitelmasta ja sen ajantasaisuudesta vastaa osastonhoitaja. Sosiaali- ja 

terveystoimen johto sekä hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja seuraavat palvelukotien mm. 

toiminnan laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta ja huomioivat tulokset 

päätöksenteossaan.  Asukas- ja omaistyytyväisyyskyselyt tehdään vuorovuosittain ja 

niiden tulokset viedään tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä käydään läpi 

palvelukodeilla henkilöstön kanssa. Palvelukodeilla kerätään myös jatkuvaa 

asiakaspalautetta. Kaikki asiakaspalautteet käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa 

osastonhoitajan johdolla ja niistä nousevat epäkohdat otetaan huomioon, puututaan niihin 

ja pyritään korjaamaan epäkohdat. Palautteista viedään tieto myös hoiva- ja 

vanhuspalvelujohtajalle.  

  

Hoivan ja hoidon turvallisuutta mitataan mm. Haipro ilmoitusten avulla. Vaaratilanteista ja 

haittatapahtumista tehdään kirjallinen selostus Haipro-järjestelmään ja osastonhoitaja käy 

ne läpi yhdessä henkilöstön kanssa tiimipalavereissa. Vaaratilanteita ja haittatapahtumia 

käsitellään tilanteen vaatiessa välittömästi. Myös asukkaan terveyskertomukseen kirjataan 

ne tiedot, jotka koskevat hänen hoitoonsa liittyviä asioita. Henkilöstön hyvinvointia 

mitataan henkilöstölle suunnattujen kyselyjen avulla. 

 

3 YKSILÖVASTUULLINEN HOITOTYÖMALLI 

 

 

Millainen työorientaatio, millainen hoito-, hoiva- ja kuntoutuksellinen ote tuottaisivat 

vanhuksille elämän makua jokaiseen päivään? Taustalla oli tämä kysymys, halusimme 

uudistaa tapaa ajatella, työskennellä ja tehdä päätöksiä.   

Palvelukodissa hyvä elämänlaatu ei ole ainoastaan hoidon tarpeen arviointia ja siihen 

vastaamista, tällöin painopiste siirtyy helposti vain fyysiseen hoitoon jolloin muodostuu 

ongelma vanhuksen kokonaishyvinvoinnille. Hyvästä fyysisestä perushoidosta huolimatta 

vanhus ei koe elävänsä palvelukodissa hyvää elämää. Vanhus kaipaa toista ihmistä, mutta 

saa osakseen kiirettä ja kohtaamisen puutetta. Yksilövastuullisessa hoitotyömallissa 

olemme luopumassa tehtävä- ja sairauskeskeisyydestä kohti asukaslähtöisyyttä ja 

yksilöllisyyttä. Myös hyvä terveyden- ja sairaudenhoito on edelleen tärkeä.   

Ihmisillä on aidosti erilaisia toiveita ja tarpeita. Ei ole olemassa ”vanhusta”, vaan erilaisia 

vanhuksia. ”Mitä juuri sinä toivot ja tarvitset tänään?” ”Mihin juuri tämä ihminen kaipaa 

minulta apua?” Mikä on se tarina, jonka vanhus haluaa kertoa minulle? Huomaammeko, 
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että esteetön ympäristö tarkoittaa myös sosiaalista esteettömyyttä, jolloin jokainen saa olla 

oma itsensä ilman syrjintää? Kuuntelenko ja kysynkö lisää? Olenko läsnä ihminen 

ihmiselle? 

Olemme kiinnostuneita vanhusten ajatuksista. Asukkaan oma ääni ja toiveet / tottumukset 

tulevat kuuluville ja henkilökunta kuuntelee, noudattaa ja toteuttaa niitä. Asukas itse on 

toiminnan lähtökohta ja hänet kohdataan ainutlaatuisen arvokkaana yksilönä. Etsimme ja 

löydämme yhdessä vanhuksen kanssa hänen voimavaroja pienissäkin päivittäisissä 

asioissa. 

Korostamme onnistumisia ja iloisia asioita sekä kannustamme toinen toisiamme 

työssämme sekä iloitsemme onnistumisista. Jokainen tarvitsee onnistumisen kokemuksia, 

niin asukas kuin hoitajakin.  Tämä pieni asia vaikuttaa merkittävästi asukkaiden 

viihtyvyyteen, mutta myös henkilökunnan työssä jaksamiseen. Emme tee työtä toiselle 

työvuorolle, toiselle työntekijälle, vaan asukkaalle. Osastonhoitaja johtaa työtä kentältä 

käsin ja osastonhoitaja tuntee asukkaat, työntekijät ja omaiset. Koko henkilökunta on 

sitoutunut yhteiseen päämäärään, eli asukkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  

Yksilövastuullisessa hoitotyömallissa asukkaat nimetään hoitajille työvuoron alussa koko 

työvuoron ajaksi. Vanhan Pappilan palvelukodissa on aamuvuorossa neljä hoitajaa, joten 

hänellä on vuoronsa aikana viisi tai kuusi asukasta vastuullaan, iltavuorossa seitsemän 

asukasta.  Kaaripolun palvelukodilla nimetään myös asukkaat aamu- ja iltavuoroissa 

hoitajille, mutta ei niin selkeästi onnistu, hoitajaa kohden seitsemästä yhdeksään asukasta 

riippuen lyhytaikaishoidossa olevien asiakkaiden määrästä.  

Yksilövastuullisessa hoitotyömallissa yksintyöskentely (yksin hoitajana mutta yhdessä 

asukkaan kanssa) korostuu niin pitkälle kuin mahdollista turvallisuuden rajoissa. Asukkaan 

omat voimavarat tulevat paremmin käyttöön, kun vain yksi hoitaja auttaa. Hoitajat 

hyödyntävät yksin auttaessaan kinestetiikkaa, johon on järjestetty työpaikkakoulutusta. 

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten 

liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä 

näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. 

Toimintamallissa kukin hoitaja vastaa työvuoron alussa hänelle nimettyjen asukkaiden 

kaikesta toiminnasta oman työvuoronsa ajan ja suunnittelee työpäivänsä näiden 

asukkaiden tarpeiden, toiveiden, tottumusten ja rytmin mukaan. Jokainen työpäivä on 

erilainen eikä rutiineja pääse syntymään, koska asukkaiden henkilökohtaiset tarpeet, 

käyttäytyminen ja toiveet vaihtuvat päivittäin. Yksilövastuullisen hoitotyömallin tärkeimpiä 

hyviä puolia on, että asukas kohdataan yhden työntekijän läsnä ollessa tasavertaisesti 

eikä kahden tai useamman työntekijän läsnä ollessa, jolloin asukas jää sivusta seuraajaksi 

/ passiiviseksi tekemisen kohteeksi. Hänelle ei tarvitse erikseen ”järjestää” tai ”antaa” 

aikaa asukkaille, vaan jokainen hetki yhdessä vanhuksen kanssa on yhteistä aikaa! 

Hoitaja keskittyy omaan työhönsä asukkaan kanssa ja työtoveria autetaan, jos hän pyytää 

apua. Uusi työntekijä tai ns. keikkalainen, joka ei tunne asukkaita, työskentelee yhdessä 

vakinaisen hoitajan kanssa. Asiakas- ja potilasturvallisuus huomioidaan kaikissa 

tilanteissa.   
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Aamuisin asukkaat saavat rauhassa nukkua niin kauan kuin haluavat eikä heitä herätetä 

väkisin aamupalalle. Vanhan Pappilan palvelukodilla aamupala tarjoillaan joustavasti sen 

mukaan, kun asukkaat heräilevät. Kaaripolun palvelukodille aamiainen saapuu kuitenkin 

keskuskeittiöltä, joten aikaisin heräävät joutuvat odottamaan aamiaista klo 7.30 – 7.45 

saakka mutta heille tarjotaan ”yöpalaa” tai varhaista aamupalaa ja kahvia jos sitä haluavat. 

Asukkaat voivat valvoa iltaisin niin kauan kuin haluavat, eikä heitä laiteta nukkumaan 

yöhoitajaa varten. Henkilökunta viettää aikaa asukkaiden kanssa. Hoitajien läsnäolo 

rauhoittaa asukkaita sekä luo mukavan kodinomaisen tunnelman.  

Yhteisöllisyyttä luodaan pienilläkin asioilla. Asukkaat ja hoitajat nauttivat yhteiset 

päiväkahvit ja asukaskokouksia pidetään säännöllisesti. Asukaskokouksissa asukkaat ja 

heidän läheisensä voivat ilmaista oman mielipiteensä asioista, antaa suoraa palautetta 

henkilökunnalle ja osastonhoitajalle toiminnasta sekä esittää ehdotuksia ja toiveita 

aktiviteetteihin. Yhteisöllisyyttä luodaan myös voimavara- ja ratkaisukeskeisellä 

ajattelutavalla. Syihin ja seurauksiin keskittyminen vain jumiuttaa tilanteen ja luo 

negatiivista vuorovaikutusta. Keskitymme itsemme ja toistemme voimavaroihin ja taitoihin. 

Keskitymme olennaiseen, pidämme asiat yksinkertaisina emmekä luo turhia sääntöjä. 

Asukkaan omaiset ja läheiset ovat tärkeä osa asukkaan elämässä palvelukodissakin 

asuessa. Haluamme toimia niin, että omaiset voisivat olla edelleen omaisina, emmekä 

kohtaa heitä vieraina jotka tulevat käymään palvelukodilla. Omaiset ovat voimavara ja 

tärkein yhteistyökumppanimme. He ovat aina tervetulleita osallistumaan yhteiseen 

arkeemme.  

 

PALVELULUPAUKSEMME ON: 

 

 Kunnioitamme asukkaan itsemääräämisoikeutta 
 

 Huomioimme asukkaan toiveet ja eletyn elämän 
 

 Tuemme asukkaan aktiivisuutta ja omatoimisuutta 
 

 Tarjoamme hoitoa ja hoivaa ympäri vuorokauden kodinomaisessa 
ympäristössä 

 

 

Tervetuloa! 


