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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi Siilinjärven kunta   Y-tunnus 0172718-0  

Kunta 

Kunnan nimi Siilinjärven kunta      

Kuntayhtymän nimi Pohjois-Savo      

Sote-alueen nimi Itä-Savon sairaanhoitopiiri     

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Kotihoito       

Katuosoite Isoharjantie 6, Innocum S1 3.krs     

Postinumero 71800   Postitoimipaikka Siilinjärvi   

Sijaintikunta yhteystietoineen Siilinjärven kunta, PL 5, 71801 Siilinjärvi   

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Kotihoito        

Esimies  

oh Merja Pirinen merja.pirinen@siilinjarvi.fi ad. 31.12.2021 vs. osastonhoitaja Heli Vou-

tilainen (eteläinen alue) heli.voutilainen@siilinjarvi.fi, 0447402825 

osastonhoitaja Ann-Maria Tuovinen (pohjoinen alue) ann-maria.tuovinen@siilinjarvi.fi, 

0447402827 

apulaisosastonhoitaja Heli Voutilainen heli.voutilainen@siilinjarvi.fi ad. 31.12.2021 vs. 

apulaisosastonhoitaja Marjukka Vaahterasaari, Marjukka Vaahterasaasi@siilinjarvi.fi, 

0447402830 

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustajat ja tehtävät: 
Kati Kantanen, sosiaali- ja terveysjohtaja 
Marja Kavilo, hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja 
Anne Puurunen, kotihoidon päällikkö 
 

 

 

mailto:merja.pirinen@siilinjarvi.fi
mailto:heli.voutilainen@siilinjarvi.fi
mailto:ann-maria.tuovinen@siilinjarvi.fi
mailto:heli.voutilainen@siilinjarvi.fi
mailto:Marjukka%20Vaahterasaasi@siilinjarvi.fi
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Toimintalupatiedot  

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Yksityistä kotihoitoa ostamme tarvittaessa täydentämään omaa palveluntuotantoa. Yksityisiltä koti-
hoidon palveluntuottajilta vaaditaan omavalvontasuunnitelma sekä lääkehoitosuunnitelma. Yksi-
tyisten palveluntuottajien toiminnan valvonta on keskitetty palveluohjaaja Seija Leppäsen virkateh-
tävään. 

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi 
asua turvallisesti kotona. Kotihoidon hoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan 
omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta ohjataan selviytymään mahdollisemman omatoimi-
sesti päivän askareista ja hoitotoimenpiteistä. Asiakkaan omaiset ja lähipiiri otetaan mukaan hoitoa 
ja hoivaa suunnitellessa ja heitä tuetaan osallistumaan hoitoon. 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Toimintaamme ohjaavat arvot pohjautuvat Siilinjärven kunnan arvoihin eli arvomme ovat asiakas-

lähtöisyys, luotettavuus, avoimuus, oikeudenmukaisuus ja kehityshakuisuus.  

Asiakaslähtöisyys: asiakas on perustyömme keskiössä. Annamme hänen tehdä omia valintoja 

hoitojärjestyksestä, ateriavaihtoehdoista, pukeutumisesta, vuorokausirytmistä (herääminen) sekä 

huomioimme myös omaisten toiveet. Yksilölliset toiveet huomioimme resurssien rajoissa mahdolli-

simman hyvin. Olemme kiinnostuneita asiakkaan elämästä ja kunnioitamme hänen itsemääräämis-

oikeuttaan. 

Luotettavuus: Asiakas voi luottaa, että hän saa yksilöllistä, omia arvojaan ja tarpeitaan kunnioitta-

vaa hoitoa. Hoitajamme ovat ammatillisia, asiallisia ja turvallisia. Teemme yhteistyötä asiakkaan 

hyväksi. 

Avoimuus: Vuorovaikutus asiakkaan ja asiakkaan hoitoon osallistuvien kanssa on avointa, rehel-

listä ja vaitiolovelvollisuuden täyttävää. Asiakkaan hoivaan ja hoitoon liittyvän olennaisen tiedon 

jaamme työyhteisössä. 

Oikeudenmukaisuus: Asiakkaita kohtelemme tasavertaisesti sosiaalisesta yms. asemasta huoli-

matta ja asiakkaille annamme aikaa tasapuolisesti.  

Kehityshakuisuus: Hyödynnämme asiakkaan elämänkokemusta, harrastuksia, mielenkiinnon 

kohteita hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa ja toteutettaessa.  Asiakasta kannustamme ja 

motivoimme tekemään itse. Omaisia kannustamme osallistumaan asiakkaan hoivaan ja hoitoon. 

Työntekijämme ovat kiinnostuneita kehittämään itseään osallistumalla koulutuksiin ja ideoimalla ja 

luomalla uusia malleja työntekoon. Pyrimme käyttämään työtapoja, jotka ovat hoitotyön näyttöön 

perustuvia.  
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3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

• Kotihoidossa käytetään asiakastyönsuunnittelussa Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmää. Toi-
minnanohjausjärjestelmän tavoitteena on kohdentaa asiakaskäynnit hoito-ja palvelusuunni-
telman mukaisesti asiakkaan hoitoringin työntekijöille. Tällä pyritään, että asiakas saa laadu-
kasta hoitoa ja hoivaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakaskäynnit jakaantuvat 
työntekijälle tasaisesti koko työvuoron ajalle ja, että asiakas saa hänelle suunnitellun ajan 
samoilta tutuilta hoitajilta. 
 

• Kotihoidossa on käytössä RAI – toimintakykyarviointi.  Sen avulla asiakkaiden palvelutarpeet 
selvitetään yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. RAI-järjestelmän tuottaman tiedon avulla pal-
velut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti heille, 
jotka niitä tarvitsevat. RAI-arviointia käytetään lisäksi myös kotihoidon tulosten seurantaan. 
RAI-järjestelmästä saadut asiakastiedot ohjaavat kotihoidon riskienhallintaa sekä niiden tun-
nistamista. 
 

• Asiakkaiden ja omaisten antama sekä suullinen että kirjallinen palaute ja heille kohdennetut 
asiakastyytyväisyyskyselyt antavat arvokasta tietoa hoidon ja hoivan laadusta.  

 

• Kotihoidossa työskentelee hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkäri, sairaanhoitajia, lähihoitajia 

sekä kotihoidon fysioterapeutti. Työ on pääsääntöisesti yksintyöskentelyä ja tapahtuu asi-

akkaan kotona. Työ on ajoittain pirstaleista, yllätyksellistä ja ennakoimatonta sekä vaatii 

muutosten hallintaa (ajankäyttö, rajallinen työtehtävän suorittamisen aika, useita asiakkaita 

samassa aikaikkunassa yhdellä työntekijällä). Työssä joutuu kohtaamaan erilaisia uhkia. 

Asiakkaan tai omaisen käytös voi olla ennalta arvaamatonta sisältäen fyysisiä uhkatilan-

teita. Työ sisältää ajoittain raskaita siirtoja ja nostoja, yksipuolisia ja hankalia työasentoja, 

kuormitusta, ahtautta, lämpötilan vaihteluja sekä altistusta lialle, pölylle, melulle, tupakalle, 

eritteille ja tartuntataudeille. Työhön sisältyy autolla ajamista erilaisissa olosuhteissa.  

 

• Aamu-, ilta- ja yövuorossa on mahdollista konsultoida asiakasasioissa kollegaa ja saada 

heiltä hoito- ja nostoapua. Ilta-aikaan konsultoidaan päivystystä, jos sairaanhoitaja ei ole 

työvuorossa. Yössä työskentelee kaksi lähihoitajaa ja osa asiakaskäynneistä tehdään pari-

työnä. Yöhoitajalla on käytössään vartijahälytin. 

 

• Kotihoitoon on tehty Siilinjärven kunnan johtavan lääkärin hyväksymä lääkehoitosuunni-

telma. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. 

Päivittäminen on apulaisosastonhoitajan vastuulla. Lähihoitajilta ja sairaanhoitajilta vaadi-

taan voimassa olevat lääkeluvat (LOVE-tentti). Lääkeluvat ovat voimassa sairaanhoitajille 

ja lähihoitajilla viisi (5) vuotta. Asiakkaan lääkelistan ajantasaisuudesta vastaa alueen sai-

raanhoitaja, päivitetyn lääkelistan hyväksyy aina kotihoidon lääkäri.  
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• Fysikaaliset, henkiset, kemialliset, tapaturman vaaraan ja ergonomiaan liittyvät riskitekijät 

kotihoidossa on kartoitettu ja käyty läpi yhteistyössä henkilöstön, työterveyshuollon ja työ-

hyvinvointisuunnittelijan kanssa. Riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen ja nii-

den korjaaminen on osa kaikkien työntekijöiden jokapäiväistä perustyötä. Osastonhoitaja 

on vastuussa siitä, että havaitut riskit tiedostetaan ja ne mahdollisuuksien mukaan korja-

taan tai riskiä vähennetään. 

• Kotihoidon fysioterapeuttia käytetään sekä asiakkaan turvallisen liikkumisen ja kuntoutumi-

sen että työntekijä ergonomian tukemiseen. 

• Yksikössä on nimetty hygieniavastaavat, jotka opastavat henkilöstöä hygieniaan liittyvissä 

asioissa ja tekevät ohjeistuksia työntekijöille. 

• Kotihoidossa on toimintaohjeet läheltä piti sekä uhkaaviin ja väkivaltatilanteisiin, pistotapa-
turmasta, happipullojen käsittelystä kotioloissa sekä päihtyneen asiakkaan kohtaamisesta. 
  

• Työyhteisössä on yhteistyössä laadittu autonomisen työvuorosuunnittelun pelisäännöt. 
 

• Haitta- ja läheltä piti – tapahtumat ilmoitetaan HaiPro -vaaratapahtumien raportointijärjestel-
män kautta. Osastonhoitaja käy ilmoitukset läpi ja keskustelee asiat aluepalaverissa. Osas-
tonhoitaja käy HaiPro – raportin läpi henkilöstön kanssa. 

 

• Etätöissä huomioidaan tietoturvalliset työtavat. 

• Kotihoidon toimitilat sijaitsevat Innocumissa kolmannessa kerroksessa. Palo- ja pelastustur-
vallisuudesta vastaa kiinteistö Oy Isoharjan toimitusjohtaja Janne Kasurinen. Jokaisessa yk-
sikössä on toimintaohje palohälytystilanteiden varalle. 

 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskien tunnistaminen 

• Työntekijät kertovat epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit pikimmiten osastonhoitajalle suulli-
sesti tai sähköpostilla. Epäkohdista ja riskeistä keskustellaan työyhteisössä sekä yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, keskustelun pohjalta luodaan uusia toiminta tapoja 

 

• Läheltä piti ja haittatapahtumat kirjataan Pegasos potilastietojärjestelmään sekä HaiPro – 
raportointiohjelmaan. Työtapaturmat kirjataan HaiPro ohjelmaan sekä tehdään vakuutusyh-
tiölle erillinen työtapaturmailmoitus. Osastonhoitaja lukee tehdyt HaiPro – ilmoitukset sähkö-
postista ja kiireellisiin asioihin reagoidaan heti keskustelemalla alueen sairaanhoitajan 
kanssa. Tapahtumista keskustelemme työntekijöiden kanssa aluepalavereissa. Asiakasta ja 
omaista informoimme vakavista haittatapahtumista ja ilmoitukset lähetämme edelleen omalle 
esimiehelle. 

 

• Asiakkaat ja omaiset voivat olla yhteydessä suoraan kotihoidon työntekijään, esimiehiin ja 
sosiaaliasiamieheen antamalla suullista tai kirjallista palautetta. 
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Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Korjaavat toimenpiteet 

Laatupoikkeamista, läheltä piti – tilanteista ja haittatapahtumista keskustelemme ja tarvittaessa muu-
tamme heti toimintatapoja ja laadimme uusia toimintaohjeita. Pyrimme ennaltaehkäisemään uhkati-
lanteita suunnittelemalla asiakaskäyntejä tarvittaessa parityöskentelynä. 

 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Muutoksista tiedottaminen 
 
Muutoksista työskentelyssä tiedotamme aluepalavereissa ja työkokouksissa, joista laadimme ko-
kousmuistion. Lisäksi muutoksesta tiedotamme viikkotiedotteessa. Muistiot ja tiedotteet tallen-
namme sähköiselle kotihoidon levypalvelimelle, johon kaikilla kotihoidon työntekijöillä on lukuoikeus. 
Lisäksi tulostamme kerran viikossa ilmestyvän viikkotiedotteen ja työkokousmuistion taukotilassa 
olevaan kansioon. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvonnan suunnitteluun ovat osallistuneet kotihoidon työntekijät. 
 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
Osastonhoitaja Ann-Maria Tuovinen, pohjoinen alue p. 044 740 2827 
Osastonhoitaja Merja Pirinen, eteläinen alue p. 044 740 2825 (vs. oh Heli Voutilainen ad. 
31.12.2021) 
Apulaisosastonhoitaja Heli Voutilainen p.044 740 2830 (vs. aoh Marjukka Vaahterasaari ad. 
31.12.2021) 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelman päivitämme vähintään kerran vuodessa ja kun toiminnassa tapahtuu pal-
velun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 
Omavalvontasuunnitelman päivittämisestä huolehtivat kotihoidon osastonhoitajat ja apulaisosaston-
hoitaja yhdessä henkilöstön kanssa. 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä Siilinjärven kunnan www-sivuilla. Lisäksi paperiversio on 
nähtävillä kotihoidon ilmoitustaululla.  
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

• Kotihoidon palvelutarpeen arvioinnit uusien asiakkaiden osalta tekee neuvonta- ja palve-

luohjaus yksikkö Luotsin palveluohjaajat. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi perustuu asi-

akkaan tilanteen kokonaisvaltaiseen arviointiin. Kotihoidon palvelun tarvetta ja määrää arvi-

oidaan yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa asiakkaan luokse 

tehtävällä kartoituskäynnillä.  

• Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa ja kotihoidon myöntämisperusteiden täyttymisen ar-

vioinnissa käytetään RAI arviointia. RAI-arvioinnilla kerätään tietoa esimerkiksi arkisuoriutu-

misesta, kognitiivisesta toimintakyvystä, psyykkisistä oireista, ravitsemustilasta, kivusta, so-

siaalisesta osallisuudesta ja kuntoutumisen voimavaroista sekä asiakkaan lähipiiriltä saa-

masta tuesta.  

• Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle tehdään palvelupäätös. Päätöksessä voi-

daan myöntää kotihoidon palvelut toistaiseksi tai määräaikaisesti, päättää palvelutarpeen 

muutoksista tai palvelujen lopettamisesta kokonaan. Palvelun ja avun tarpeen ollessa 

myöntämisperusteita vähäisempi, asiakas ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen, yksityis-

ten palveluntuottajien tai kolmannen sektorin palvelujen piiriin. 

 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

• Säännöllisen kotihoidon myöntämistä edeltää aina kuntouttava arviointijakso asiakkaan ko-

tona.  Kuntouttavan jakson aikana varmistetaan asiakkaan tarpeisiin vastaavat kotihoidon 

palvelut. Kuntouttavan arviointijakson tavoitteena on lisätä asiakkaan turvallisuuden tun-

netta, edistää toimintakykyä sekä kotona pärjäämistä. Arviointijakso sisältää kotihoidon lää-

kärin, fysioterapeutin, sairaanhoitajan ja lähihoitajien käynnit. Arviointijakson kesto on mak-

simissaan viisi viikkoa. 

• Kuntouttavan arviointijakson neljännellä viikolla tehdään kotihoidon RAI arviointi. Jos asiak-

kaan kotihoidon tarve jatkuu, laaditaan RAI tulosten perusteella yhdessä asiakkaan, omais-

ten sekä kotihoidon sairaanhoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Arviointijakson 

päätteeksi kotihoidon sairaanhoitaja tai lähihoitaja kirjaa Pegasokseen yhteenvedon arvi-

ointijaksosta ja jatkosuunnitelmasta. 

• Säännöllisiä kotihoidon alkaessa siirtyy asiakas hänen oman asuinalueensa perusteella oi-

keaan hoitorinkiin. Asiakkaalle nimetään omahoitaja. 

• Säännöllisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointia tekevät asiakkaan omahoitaja ja sai-

raanhoitaja.  

• Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään, kun asiakkaan hoito ja/tai palvelut muuttuvat, kui-

tenkin vähintään kuuden kuukauden välein.  

• Hoitosuunnitelman säilytämme kotihoitokansiossa yhdessä perustietolomakkeen ja lääke-

listan kanssa sovitussa paikassa asiakkaan kotona. 
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Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Kunnioitamme asiakkaamme yksilöllisyyttä kuuntelemalla hänen mielipiteitään hoitoon liittyvissä asi-
oissa resurssien rajoissa. Esimerkiksi aamukäynnin toteutamme 7.20–10.45 välillä. Aikaisin aamulla 
toteutamme aikakriittiset käynnit esim. vuodepotilaan hoidon. Hoitoa muutamme ajan kuluessa asi-
akkaan tarpeiden mukaisesti. Kotihoidon myöntämisen perusteissa on määritelty kotihoidon antamat 
palvelut.  
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

 
• Kotihoidossa ei käytetä pakkokeinoja asiakasta hoitaessamme. Muistisairaan kohdalla vuo-

rovaikutustaidoilla ja ennakoinnilla on merkitystä hoidon sujumiseksi.    
 

• Kotihoidossa päihdeasiakkaille laaditaan yksilöllinen päihdesopimuksen, jossa määritellään, 
miten toimitaan, jos asiakas on käynnin aikaan päihtyneenä tai hän käyttäytyy aggressiivi-
sesti hoitajia kohtaan. Kotihoidon lääkäri ottaa kantaa päihdesopimuksessa, mitä lääkkeitä 
päihtyneelle asiakkaalle voidaan antaa ja mitä ei. Asiakas allekirjoittaa päihdesopimuksen ja 
se säilytetään kotihoidon kansiossa.  

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

• Työntekijöiden ammattitaitoon kuuluu erilaisten asiakkaiden asiallinen kohtelu. Jos tietoon 
tulee asiatonta kohtelua asiakkaita tai omaisia kohtaan tilanteeseen puututaan välittömästi 
keskustelemalla kyseisen työntekijän kanssa ja kuullaan hänen kantansa asian suhteen. 
Lopuksi sovitaan toimenpiteistä ja ollaan yhteydessä asiakkaaseen/omaiseen joko puheli-
mitse tai sovitaan kotikäynti. Perehdytystilanteessa käydään läpi, miten asiakas kohdataan 
asiallisesti ja asiakkaan kotiympäristöä kunnioittavasti. 

 

Asiakkaan osallisuus 

• Asiakkaat antavat palautetta suullisesti kotikäyntien yhteydessä. Hoitajat tuovat palautteen 
tiedoksi osastonhoitajille. Esimiehet saavat palautetta sekä asiakkailta että omaisilta puheli-
mitse ja kirjallisesti. Palautteet käydään läpi työyhteisössä ja palautteen perusteella kehite-
tään toimintaa.  
 

• Palautetta kerätään toiminnasta säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään parillisina 
vuosina sekä omaisten tyytyväisyyskysely tehdään parittomina vuosina. Kotihoidossa on 
käytössä asiakaspalautelomake, jolla asiakas voi antaa palautetta kirjallisesti, halutessaan 
nimettömänä.  

 

 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Asiakaspalautteet käydään läpi työyhteisössä aluepalavereissa tai työkokouksessa. Asiakaspalaut-

teen pohjalta kehitetään ja suunnitellaan toimintaa asiakaslähtöisemmäksi sekä yksilö- että työyh-

teisötasolla ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
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Asiakkaan oikeusturva 

• Saamaansa kohteluun tai hoitoon tyytymätön henkilö voi tehdä suullisesti, kirjallisesti tai 
sähköisesti muistutuksen kotihoidon päällikölle. Kirjallisen muistutuksen tekemiseen voi 
käyttää valmista muistutuspohjaa, joka löytyy osoitteesta http://www.siilin-
jarvi.fi/kunta/fi/perhe_ja sosiaalipalvelut. 

 

• Kotihoidon päällikkö tekee kirjallisen vastineen muistutukseen, jossa hän ilmoittaa, mihin 
hän on asiassa päätynyt ja millä perusteella. Muistutuksen aiheen mukaan hän on myös 
yhteydessä asiakkaaseen muistutukseen johtaneesta tilanteesta ja/tai tarkentaa hoitosuun-
nitelmaa. Muistutus käsitellään esimiestasolla ja tarvittaessa asiasta informoidaan henkilö-
kuntaa. 

 

• Mikäli tilanne vaatii asian eteenpäin viemistä, voi asianosainen ja /tai kunnan edustaja 
tehdä kantelun AVI:iin/Valviraan.  
 

 
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut tuottaa Kuopion kaupunki. 
Sosiaaliasiamiehenä toimii Antero Nissinen ja potilasasiamiehenä Arja Kivari. 

Sosiaali- sekä potilasasiamies ovat tavattavissa maanantaista torstaihin kello 9:00 – 11:30 
Antero Nissinen puhelin 044 718 3308, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuopio.fi   
Arja Kivari puhelin 044 718 3304, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuopio.fi    
 
Henkilökohtaiset tapaamiset on sovittava sosiaali- tai potilasasiamiehen kanssa erikseen. 
Käyntiosoite Tulliportinkatu 17 B 3 krs, 70100 Kuopio. 
 
Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävänä on mm.  

• Neuvoa asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja eri oikeuksien vireillepa-
nossa,  

• Avustaa tarvittaessa mm. muistutuksen ja potilasvahinko-ilmoituksen tekemisessä,  

• Tiedottaa palvelunkäyttäjien oikeuksista,  

• Toimia tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimia muutoin-
kin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi,  

• Seurata palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvitys 
kunnanhallitukselle.  

• Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.  

 
 
Muistutukset, kantelut ja muut valvontapäätökset käymme tapauskohtaisesti läpi. Palautteen an-
namme asianosaiselle. Muistutuksiin vastaamme mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuukau-
den kuluessa. 
 
 
 
 
 

http://www.siilinjarvi.fi/kunta/fi/perhe_ja
http://www.siilinjarvi.fi/kunta/fi/perhe_ja
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

• Asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä tuetaan yksilöllisesti laaditun hoito- ja palvelu-
suunnitelman mukaisesti. Toimintatapa kotihoidossa on kuntouttava työote arjen työskente-
lyssä asiakkaan luona. 

• Hoitosuunnitelmaan kirjataan tavoitteita yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti myös omaisen 
kanssa. Tavoitteet liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntoutta-
vaan toimintaan. Asiakasta kannustetaan sosiaalisiin kontakteihin ja pyritään tukemaan 
tässä tarjoamalla esim. ikäihmisten päivätoimintaa. 

 

Ravitsemus 

• Ruokaa laitetaan tarjolle houkuttelevasti ja siten että sitä on tarjolla monipuolisesti huomioi-
den ravitsemussuositukset.  

• Ruokien ja nesteiden kulumista seurataan jääkaapista säännöllisesti.  

• Ikäihmiset, joka eivät enää itse selviydy päivittäisen ruokansa valmistamisesta on mahdolli-
suus ateriapalveluun. Kotiin kuljetettavia lämpimiä aterioita toimitetaan Vanhan Pappilan 
palvelukodin keittiöstä. Lisäksi aterioita toimittavat yksityiset palvelujen tuottajat.  

• Asiakkaiden painoa ja yleistilaa seurataan säännöllisesti kotikäyntien yhteydessä. 

• Vajaaravitsemuksen riskit tunnistetaan. Ateriapalvelusta tilataan tarvittaessa proteiinirik-
kaampaa ruokaa.  

• Huomioidaan asiakkaan omat lempiruoat kauppatilausta tehdessä. 

• RAI-arvioinneissa 6 kk:n välein arvioidaan myös ravitsemustilaa. 

 

Hygieniakäytännöt 

• Henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseen kuuluu asiakkaan avustaminen suihkussa sekä 
päivittäisten pikkupesujen huolehtiminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Suihkutus tapah-
tuu pääsääntöisesti kerran viikossa muun hoidon osana. Henkilökohtaiseen hygienian hoi-
toon kuuluvat lisäksi hampaiden- ja proteesien pesu, ihon perusrasvaus, parranajo, kynsien-
leikkaus ja kuulolaitteiden puhdistaminen. 

• Asiakkaan vaatteet vaihdetaan tarpeen mukaan ja aina pesupäivien yhteydessä. Vuodevaat-
teet vaihdetaan säännöllisesti hoitosuunnitelmassa laaditun sopimuksen mukaan. 

• Pyykkihuollosta sovitaan hoitosuunnitelmassa erikseen. Sitä toteutetaan yhteistyössä asiak-
kaan kanssa. 

• Kotihoidossa nimetyt hygieniavastaavat tekevät ja päivittävät tarvittavia hygieniaohjeistuksia.  

• Noudatetaan huolellista käsi- ja yskimishygieniaa. 

• Asianmukaisesta suojautumisesta huolehditaan. 

• Sairaana ei tulla töihin. Etätöitä tehdään mahdollisuuksien ja kunnan kulloisenkin toiminta-

ohjeen mukaan. 

• Varmistetaan, että on käytettävissä ajantasainen oikea tieto ja toimitaan voimassa olevan 

ohjeistuksen mukaisesti. 
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Terveyden- ja sairaanhoito 

• Asiakkaiden kokonaisvaltaisesta terveyden- ja sairaanhoidosta vastaavat hoiva- ja vanhus-
palveluiden lääkäri yhteistyössä alueiden sairaanhoitajien ja lähihoitajien kanssa. Kiireelli-
sissä tapauksissa asiakkaat ovat yhteydessä terveyskeskuksen päivystykseen tai KYS:n 
päivystykseen. Hammashoitoon ohjataan omaan terveyskeskukseen tarpeen mukaan. Äkil-
lisissä kuolemantapauksissa soitetaan ensisijaisesti hätänumeroon 112. Omaisille ilmoitta-
misesta huolehditaan.  

 

• Asiakkaille tehdään tarvittavat kontrollimittaukset säännöllisesti, verenpaine ja paino, ravit-
semustesti, vuosi verikoeseurannat, INR-seurannat, RAI-arvioinnit puolen vuoden välein ja 
voinnin muuttuessa. Asiakkaille järjestetään lääkärin vastaanotto tai konsultaation tarpeen 
vaatiessa. Rokotuksien ajantasaisuudesta huolehditaan (esim. kausi-influenssarokotukset 
syksyisin). Sairaanhoitajat seuraavat, että vuosikontrollit toteutuvat. 

 

Lääkehoito 

• Lääkehoitosuunnitelman ajantasaisuuden ylläpitäminen on kirjattu apulaisosastonhoitajan 
toimenkuvaan. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa tai tarpeen 
mukaan. Lääkehoitosuunnitelman toteutumista seurataan Haipro-ilmoitusten ja työnteki-
jöiltä, asiakkailta ja omaisilta tulleiden palautteiden avulla. Seurataan ja ylläpidetään työnte-
kijöiden lääkehoidonosaamista. Uusilta työntekijöiltä otetaan näytöt lääkkeenjaosta ja insu-
liinihoidosta osana perehdytystä. 

 

• Lääkehoidon kokonaisvastuu on hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkärillä. Lääkehoidon päivit-
täisestä toteutuksesta yksikössä vastaa sairaanhoitaja ja lähihoitajat. Kotihoidon työntekijät 
ovat vastuussa antamistaan lääkkeistä ja huolehditaan lääkkeenjaon yhteydessä, että lääk-
keitä riittää seuraavaan jakokertaan sekä huolehditaan reseptien uusittamisesta ajoissa. 
Osastonhoitajat seuraavat Haipro-ilmoituksia ja palautteita ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpi-
teisiin. 

 

Monialainen yhteistyö 

Yhteistyökumppanit: 

• Luotsin palveluohjaajat, SAS-hoitaja ja muistipoliklinikan sairaanhoitaja 

• Kotikuntoutuksen mielenvireysyksikkö 

• Sosiaalityöntekijät 

• Lyhytaikaisyksikkö ja asumispalvelut 

• Siilinjärven ja Vuorelan apteekkit 

• Päivätoiminta 

• Hoitotarvikejakelu 

• Terveyskeskuksen vuodeosasto 

• Terveyskeskuksen vastaanotto 

• Apuvälinelainaamo 

• KYS:n eri poliklinikat ja osastot 

• Yksityiset palveluntuottajat 

• Ateriakuljetus ja Vanhan Pappilan keittiö 

• Turvapalveluihin liittyvissä asioissa Kuopion kaupungin sote-tike päivystäjä ja Neuvonta- ja 
palveluohjauksen lähihoitaja 

• Seurakunta 

• Kolmas sektori 
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7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

• Puututaan rohkeasti kaltoinkohteluun. 
 

• Hoitajat ilmoittavat osastohoitajalle, jos havaitsevat asiakaskäynneillä paloturvallisuuteen 
tai muuhun onnettomuusriskiin liittyviä asioita. Osastonhoitaja tekee tarvittaessa ilmoituk-
sen palo- ja pelastusviranomaisille. 
 

• Muistisairaiden osalta hoitajat tuovat alueen sairaanhoitajille tiedon edunvalvonnan tar-
peesta. Yhteistyössä omaisten kanssa aloitetaan asian valmistelun. 
  

• Säännöllisesti järjestetään AVEKKI 1 tai 2 koulutuksia, jotka antavat työntekijöille valmiudet 
kohdata haasteellisia tai aggressiivisia asiakkaita. Vanhuspalvelulain mukaiset ilmoitukset 
ohjataan tekemään neuvonta- ja palveluohjaus Luotsiin. Jos havaitaan vanhuksen kaltoin-
kohtelua, on mahdollisuus täyttää asiakkaan kanssa MARAK-lomake ja viedä asia käsitte-
lyyn moniammatilliseen MARAK-työryhmään, jossa mietitään keinoja asiakkaan turvallisuu-
den lisäämiseksi ja kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi.  

 

Henkilöstö 

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaat-

teet 

• Yksikössä toimii kahdeksan sairaanhoitajaa, 62 lähihoitajaa, joista kaksi tekee pelkästään 
työnjakoa, fysioterapeutti, yksi apulaisosastonhoitaja ja kaksi osastonhoitajaa. 
 

• Äkillisiin poissaoloihin pyritään ottamaan sijainen erillisestä varahenkilöstöstä. Jos varahen-
kilöstössä kaikki on varattuja, sovitaan keikkasijaisen muualta. Keikkasijainen on ensisijai-
sesti jo valmistunut lähihoitaja, mutta myös valmistumassa olevia lähihoitajaopiskelijoita 
pyydetään keikkasijaiseksi, mutta heillä on rajoitetut lääkeluvat. Jos keikkasijaisia ei ole 
saatavilla äkillisiin poissaoloihin, ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta palvelua.  

 

• Tarvittaessa pitempiaikaisiin sijaisuuksiin palkataan koulutettu lähihoitaja ja sairaanhoitajan 
sijaisuuksiin koulutettu sairaanhoitaja tai lähellä valmistumista oleva sairaanhoitajaopiske-
lija. 

 

• Työn suunnittelun avulla seurataan henkilöstön riittävyyttä suhteessa asiakaskäyntien mää-
rään. Hilkka toiminnanohjauksella suunnitellaan asiakaskäynnit, lähihoitajille tavoitteena 
60–63 % välitöntä asiakastyötä ja sairaanhoitajilla 40 % välitöntä asiakastyötä. Työnjako on 
normaalisti etupainotteista, jolloin pystytän ennakoimaan varahenkilöstön varaamisen ja si-
jaisten tarpeen.  

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

• Avoimet tehtävät laitetaan hakuun KuntaRekryyn. Hakuajan päätyttyä, osastonhoitajat ja 
kotihoidon päällikkö valitsevat haastateltavat hakemuksen perusteella. Työntekijän valin-
nassa painotetaan työkokemusta, osaamista ja koulutusta. Haastattelut suorittavat osaston-
hoitaja ja hänen esimiehensä. Valinta tehdään haastattelun päätteeksi painottaen edellä 
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mainittujen asioiden lisäksi haastattelussa esille tuotuja ominaisuuksia. Vakinaisen henkilön 
työsopimuksen tekee kotihoidonpäällikkö. 
 

• Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-
tutkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sosi-
aali- ja terveysalan perustutkinto tai aikaisempi kouluasteen ammatillinen tutkinto.  

 

• Yli 6:n kuukauden mittaisissa työsuhteissa henkilöiltä vaaditaan huumausainetesti. Vakitui-
sen työsuhteen alkaessa vaaditaan lääkärintodistus/ terveydentilaa koskeva selvitys työnte-
kijän soveltuvuudesta hoitajan työhön. Lisäksi vaadimme vakituisiin tehtäviin valitulta huu-
mausainetestin.  

 

• Kaikkia hoitajia koskee vaitiolovelvollisuus, joka on luottamuksellisen ja turvallisen hoito-
suhteen perusta. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

• Asiakastyöhön sovitaan perehdyttäjä työyksiköstä. Kotihoidossa on nimetty neljä perehdy-
tysvastaavaa lähihoitajaa. Uudelle sijaiselle sovitaan neljä-viisi perehdytysvuoroa, jolloin 
uusi työntekijä on lähihoitajan sekä sairaanhoitajan mukana asiakaskäynneillä. 
 

• Sairaanhoitaja ottaa vastaan uudelta työntekijältä näytöt insuliinin pistosta ja lääkkeiden ja-
osta sekä samalla käy läpi teoriaperustan lääkehoidon toteuttamiselle.  
 

• Asiakastietojen käsittelyyn työntekijä perehdytetään osastonhoitajan toimesta. Uudelle 
työntekijälle luovutetaan hallintoverkon ja terveyskertomusjärjestelmän käyttäjätunnukset ja 
salasanat sekä samalla pyydetään allekirjoittamaan tietosuojalomakkeet. Lisäksi osaston-
hoitaja käy erillisiä perehdytyskeskusteluja uuden työntekijän kanssa.  
 

• Kehittämisylihoitaja koordinoi keskitetysti hoitotyön työntekijöiden täydennyskoulutuksia. 
Koulutuksiin osallistumisen mahdollistamme työvuorosuunnittelulla. Järjestämme työnteki-
jöille täydennyskoulutusta, joka auttaa heitä pitämään ajan tasalla, syventämään ja laajen-
tamaan sekä uudistamaan työssään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Työnantaja järjestää 
vuosittain koko henkilöstölle tarkoitettuja lakisääteisiä koulutuksia kuten esim. alkusammu-
tuskoulutus ja ensiapukoulutus, jotka on suunniteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteiseen 
koulutuskalenteriin.  

 

• Täydennyskoulutuksen riittävä määrä määritellään yksilöllisesti ottaen huomioon henkilön 
peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja toimenkuva. Keskimääräinen suositusmäärä on 
3-10 päivää vuodessa henkilöä kohden. Osastonhoitaja ohjaa ja seuraa henkilöstön koulu-
tuksiin osallistumista. 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

• Epäkohdat otetaan rohkeasti esiin esimiehen kanssa. Mietitään yhdessä jatkosuunnitelma 

asiakkaalle. 
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Toimitilat 

• Kotihoidon toimistotilat sijaitsevat Innocumissa S1-rakennus 3. kerros, Isoharjantie 6 

• Eteläisellä ja pohjoisella alueella on omat aluehuoneet 

• Alueiden sairaanhoitajilla on yhteiset työtilat (neljä huonetta) 

• Lisäksi työnjakajalla on oma työtila yhdessä fysioterapeutin kanssa. 

• Apulaisosastonhoitajalla ja osastonhoitajilla on käytössä omat työhuoneet. 

• Tarvittaessa varataan käytävän varrella olevan ryhmätilaa esim. työkokouksiin. 

• Taukotila 

• Sosiaaliset tilat, pukuhuoneet naisille ja miehille ovat erikseen. 

• Kotihoidon tilat siivotaan kolme kertaa viikossa. Siilinjärven kunnan siivouspalvelujen toi-
mesta 

• Suojatyövaatteet on hankittu Sakupelta ja vaatevuokraan kuuluu pyykkihuolto. Puhtaat suo-
jatyövaatteet toimitetaan kaksi kertaa viikossa. 

 

Teknologiset ratkaisut 

• Monella kotihoidon asiakkaalla on turvapuhelin. Turvapuhelin tukee kotona selviytymistä ja 
lisää asumisen turvallisuutta. Turvakutsu aktivoidaan rannekehälyttimellä ja se ohjelmoi-
daan hälyttämään joko omaiselle tai kotihoidon henkilöstölle. Turvapuhelimeen on mahdol-
lista saada myös lisälaitteita, joita ovat esimerkiksi ovihälytin, häkähälytin ja palovaroitin. 
Turvapalvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kokonais-
valtaiseen arviointiin, jonka Siilinjärven kunnassa tekee palveluohjaaja. Turvapalvelun 
myöntämisen perusteena on sosiaali- ja terveyslautakunnassa vahvistetut myöntämispe-
rusteet. Palvelut tuotetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Istekki Oy:n kanssa. Siilinjär-
ven kunnan työntekijät asentavat laitteet. 

• Kotihoitoon on laadittu toimintaohje turvapuhelimien häiriötilanteessa. Ohje löytyy kotihoi-
don levypalvelimelta sekä taukohuoneen seinältä. 

• Hilkka toiminnanohjausjärjestelmä 

• Tunstall mobiililukkojärjestelmä kotihoidon asiakkaiden ovissa sekä 4kpl Tunstall mobiililu-
kollisia lääkekaappeja kotihoidon toimistotiloissa 

• Evondos lääkerobotit 

• Kannettavat tietokoneet sekä älypuhelimet 

• Soneco vartijahälyttimet yövuorossa 

 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystie-

dot 

• Helena Linninen sähköposti: helena.linninen@siilinjarvi.fi Puh: 044 740 1631 

• Istekki Oy 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Asiakastyön kirjaaminen 

Uudelle työntekijälle/ opiskelijalle nimetään perehdyttäjä, joka neuvoo kirjaamisen potilastietojärjes-

telmään.  Pääsääntöisesti kirjaaminen potilastietojärjestelmään tapahtuu asiakkaan kotona Hilkka 

mailto:helena.linninen@siilinjarvi.fi
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toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Työnantaja edellyttää tietosuojaan ja henkilötietojen käsitte-

lyyn liittyvät koulutukset. 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Leila Auhtola sähköposti: leila.auhtola@siilinjarvi.fi 

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä X Ei  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet: 

Kehitämme tiedotusta kotihoidon, kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaisten välillä. 

• Puolivuotistiedote 

omahoitajista tiedottaminen ja muut kotihoidon tiedotettavat asiat 

• RAI osaamisen vahvistaminen 

työpajat, RAI-arvioiden tasalaatuisuuden parantaminen 

koulutetaan lisää RAI avainosaajia 

• Viisi tutuinta hoitajaa käy asiakkaalla 

• Käyntiaikataulujen sovittaminen asiakkaan tarpeisiin 

• Koulutuksia, jotka kaikille saatavissa 

mm. haavahoitokoulutus, saattohoitopassi, liukkaankelin ajoharjoittelu koulutus 12henkilöä 

tänä vuonna ja tästä vuosittainen koulutus 

 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

Paikka ja päiväys Siilinjärvellä 17.9.2021 

Allekirjoitukset ______________________________________________________________ 

  Marja Kavilo  Anne Puurunen 

  Hoiva ja vanhuspalvelujohtaja Kotihoidon päällikkö 


