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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi Siilinjärven kunta  Y-tunnus 0172718-0  

Kunta 

Kunnan nimi Siilinjärvi       

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Mummon Kammari       

Katuosoite Risulantie 6       

Postinumero 71800   Postitoimipaikka Siilinjärvi   

Sijaintikunta yhteystietoineen Siilinjärven kunta     

Kasurilantie 1 71800 Siilinjärvi      

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Ikääntyneiden lyhytaikaishoito, Ympärivuorokautinen hoito, 30 asiakaspaikkaa  

Esimies Merja Rautiainen, osastonhoitaja     

Puhelin 0447402832  Sähköposti merja.rautiainen@siilinjarvi.fi  
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Mummon Kammari on lyhytaikaishoidon yksikkö, joka tarjoaa ikäihmisille intervallihoi-

toa, kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa sekä akuuttia lyhytaikaishoitoa.  

Intervallihoidossa sovitaan ennalta toistuvat hoitojaksot yksikössä. Intervallihoidossa 

käyvät ikääntyneet ovat pääsääntöisesti omaishoidontuen asiakkaita, joiden hoitajat pi-

tävät lakisääteisiä vapaapäiviään tai kotihoidon tuella kotona asuvia ikääntyneitä, joiden 

kotona selviytymistä tuetaan kuntouttavilla hoitojaksoilla. 

Kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla tuetaan ikäihmisen sairaalahoidon jälkeistä kuntoutu-

mista. 

Akuutti lyhytaikaishoito on tarkoitettu äkillisiin kriisitilanteisiin, jolloin ikäihminen tar-

vitsee hoitopaikan välittömästi eikä sairaalahoidon tarvetta ole. 

 

Arvot  

Siilinjärven kunnan arvot kuntastrategiassa ovat vastuullisuus, avoimuus, asukaslähtöi-

syys ja innovatiivisuus, jotka ohjaavat toimintaa myös Mummon Kammarissa.  

Asukaslähtöisyys:  

Asiakaslähtöisyys on asiakkaan äänen kuulemista ja itsemääräämisoikeuden kunnioitta-

mista. Asiakas ja hänen läheisensä tai asianhoitajansa informoidaan hänen oikeuksistaan 

ja hänen yksilöllinen tilanteensa huomioidaan päätöksenteossa ja hoidon toteutuksessa. 

Asiakkaalle ja hänen läheiselleen selvitetään eri ratkaisuvaihtoehtojen edut, haitat ja 

seuraukset, jotta asiakas voi tehdä omat ratkaisunsa hoitoon liittyvissä asioissa Jos asia-

kas ei kykene ilmaisemaan tahtoaan tai ottamaan vastuuta toiminnastaan varmistetaan 

yhteistyössä asiakkaan laillisen edustajan kanssa, omaisen tai muun läheisen henkilön 

kanssa, että asiakasta kohdellaan ihmisarvoisesti ja hänen asiansa käsitellään oikeuden-

mukaisesti ja hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan.  

Avoimuus:  

Mummon Kammarin toiminnasta annetaan tietoa julkisuuteen tietotuvan sallimissa ra-

joissa. Yksikön perustiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta ja ovat kuntalaisten vapaasti 

käytettävissä. Asiakas ja hänen läheisensä saa tarvitsemansa tiedot yksiköstä. Vuoropu-

helua käydään asiakkaan ja omaisten ja hoitoon osallistuvien sidosryhmien kanssa aktii-

visesti hoitoon liittyvissä asioissa. 

Vastuullisuus  

Asiakkaan hoitoon liittyvissä päätöksissä käydään aktiivista vuorovaikutusta asiakkaan, 

läheisen ja hoitoon osallistuvien kanssa. Jatkohoito suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, 
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omaisten ja sidosryhmien kanssa sopivimman jatkohoitopaikan tai kotiutumisen tukipal-

velujen vaihtoehtojen löytämiseksi. 

Innovatiivisuus 

Mummon Kammarissa suhtaudutaan avoimesti uusiin toimintatapoihin ja ratkaisukeskei-

siä toimintatapoja käytetään kaikessa toiminnassa. Osaava ja innostunut henkilöstö saa-

vuttaa vastuullisella ja innovatiivisella toiminnallaan tulokselliset palveluprosessit, joista 

hyötyy asiakas. Henkilöstön ja asiakkaiden sekä heidän läheistensä kehittämisideat ovat 

aina tervetulleita.  

 

Toimintaperiaatteet 

Kuntouttava työote kannustaa ja ohjaa asiakasta toimimaan niin itsenäisesti kuin hän 

kykenee. Hoitaja kannustaa ja tukee asiakasta omatoimisuuteen eikä tee asiakkaan puo-

lesta asioita, joita tämä pystyy itse tekemään. 

Toimintakykyä ylläpitävän työotteen tavoitteena on tukea ja edistää toimintakykyä, it-

senäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja mielekästä elämänhallintaa. Asiakas on itse 

aktiivinen toimija. 

Yksilöllisyys hoitotyössä on asiakkaan henkilökohtaisesta tilanteesta, toiveista sekä tar-

peista lähtevää toimintaa. Lähtökohtana toiminnalle on asiakkaan persoonallisuu-

den, erilaisuuden ja eletyn elämän kunnioittaminen. 

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa asiakkaan päätösvaltaa itseään koskevissa asioissa. Niin 

kauan kuin hän kykenee itse päättämään omista asioistaan, hänen tekemälleen ratkai-

sulle on annettava etusija laillisen edustajan tai muun läheisen mielipiteen ase-

masta. Päätöksentekokykyä arvioitaessa tarkastellaan, kuinka turvallisia itseään koskevia 

päätöksiä asiakas pystyy tekemään. 

 

Aktiivinen ja virikkeellinen arki 

Asiakkaille tarjotaan päivittäin viriketoimintaa. Yksikön henkilökunta järjestää ulkoilua 

mahdollisuuksien ympäri vuoden. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään ulkoilutuksessa 

vapaaehtoistoimijoita. Fysioterapeutti toimii yksikössä joka arkipäivä.  

Ulkopuolisten toimijoiden mm. seurakunnan ei korona-aikana ole ollut mahdollista yksi-

kössä vierailla.  
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3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

 

RISKIENHALLINTA 

• Palo- ja pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kiinteistön omistajan 

kanssa. Laadittu suunnitelma on osa henkilöstön perehdytystä ja säilytetään mm. 

perehdytyskansiossa.   

• Vuorokauden pienin henkilöstövahvuus yksikössä on yövuorossa kaksi hoitajaa. 

• Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain. Suunnitelman hyväksyy lääkäri. 

Lääkehoitosuunnitelma säilytetään perehdytyskansiossa. 

• Yksikössä on hygieniavastaava, joka osallistuu KYS:n järjestämiin alueellisiin kou-

lutuksiin. Hygieniavastaava opastaa henkilöstöä hygieniaan liittyvissä asioissa sekä 

seuraa hoitotyön hygieniatasoa. 

• Henkilöstöllä on tarvittava ruokahuollon hygieniaosaaminen. Ruoka toimitetaan 

Mummon Kamariin lämpövaunulla asiakaskohtaisesti annosteltuna. Ruokien lämpö-

tilan mittaukset suoritetaan ruokapalvelun tarjoajan suunnitelman mukaisesti 

Vanhan Pappilan palvelukodin keittiöllä ja Mummon Kammarissa lämpövaunulla 

tuodusta ruoka-annoksesta. Jääkaappien lämpötiloja seurataan säännöllisesti. 

Ruokahuollon Omavalvontaohjetta osastoille noudatetaan. 

• Tapahtuneet laatupoikkeamat ja virheet raportoidaan Haipro-järjestelmän 

kautta.  

• Toiminnan ja palvelun laatua seurataan suullisesti ja kirjallisesti saaduista asia-

kaspalautteista ja Haipro-ilmoituksista. 

• Kotihoidossa tehtävä asiakkaiden toimintakyvyn seurannassa ja hoidon suunnitte-

lussa käytettävä RAI-arviointijärjestelmä ohjaa asiakkaiden hoidon arviointia ja 

suunnittelua. 

• Osastonhoitajan ollessa poissa vastuuhenkilönä toimii apulaisosastonhoitaja.  

 

Riskien tunnistaminen 

Henkilökunta tuo havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit tiedoksi pääasi-

assa Haipro-järjestelmän kautta. Tällä on pyritty madaltamaan ko. asioiden esiintuo-

mista. Yksikön esimies käsittelee Haipro-ilmoitukset. 

Akuuttien haittatapahtumien sisältöä käydään läpi tapahtuneen jälkeen myös yksikön yh-

teisissä kokouksissa.  
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Asiakkaat ja omaiset voivat antaa palautetta henkilökunnalle tai esimiehelle suullisesti 

tai jättää kirjallisen palautteen.  Käytössä on myös Siilinjärven kunnan verkkosivuilla toi-

miva palautepalvelu. Siilinjärven Palautepalvelu (siilinjarvi.fi)  

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Haipro- järjestelmään dokumentoiduista asioista tulostetaan yhteenveto ja käydään läpi 

yksikön henkilökunnan kanssa vähintään puolivuosittain. Vakavat tapahtumat käsitellään 

ja käydään tarvittaessa keskustelu ja ratkaisuehdotukset läpi henkilöstön kanssa.  

Asiakkaita ja omaisia informoidaan tarvittaessa vahinkotapahtumissa kunnan korvausme-

nettelystä ja asiat hoidetaan viipymättä päätöksentekoon.   

Korjaavat toimenpiteet 

Korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Asiakkaalle tapahtuneet tapahtumat ja läheltä piti-tilanteet kirjataan asiakkaan terveys-

kertomukseen.  

Omavalvonnan seuranta-asiakirja otetaan käyttöön yksikössä 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Poikkeamista ja haittatapahtumista keskustellaan yksikössä ja pyritään löytämään kor-

jaavat toimenpiteet. 

Henkilökunnan tapaturmatilanteissa ohjataan työntekijä työterveyshuoltoon ja tehdään 

ilmoitus Haipro-järjestelmään ja vakuutusyhtiölle. Tapaturmailmoitus on otettu Hai-

prossa käyttöön. Esim. neulanpistotapaturmissa voi työntekijä tarvita myös päivystys-

käynnin terveyskeskuksessa. 

Asiakkaiden ja omaisten kanssa järjestetään tarvittaessa yhteisneuvotteluja, joissa pyri-

tään löytämään ratkaisu ongelmatilanteissa. 

Yksiköiden ilmoitustaululla on nähtävillä potilas- ja sosiaaliasiamiehen yhteystiedot. 

Henkilöstö opastaa asiakkaita tai omaisia ottamaan yhteyttä potilas- ja sosiaaliasiamie-

heen, mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon yksikössä tapahtuneesta neuvot-

telusta huolimatta. 

Asiakkaan terveydentilaa koskeviin ongelmiin puututaan viipymättä tarpeen mukaan. Ar-

kipäivisin sairaanhoitaja on paikalla klo 7-20 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 7-14. 

Tarvittaessa pyydetään Hoiva- ja vanhuspalveluiden oman lääkärin arviota tai toimite-

taan asiakas akuuttivastaanotolle tai KYS:n ensiapuun. 

Asiakkaan fyysiseen toimintakykyyn liittyvissä ongelmatilanteissa hyödynnetään fysiote-

rapeutin asiantuntemusta.  

https://kartta.siilinjarvi.fi/eFeedback/fi/Feedback/5-Sosiaali-%20ja%20terveyspalvelut
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvonnan suunnitteluun ja omavalvontasuunnitelman toteuttamiseen on osallistu-

nut Mummon Kammarin henkilöstö vastuuhenkilöiden johdolla.  

Omavalvontaan liittyviä asioita on käsitelty yksikön palavereissa, jossa jokainen työnte-

kijä on päässyt tutustumaan, osallistumaan ja kommentoimaan omavalvonnan suunnitte-

luaja suunnitelman toteutusta.  

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Merja Rautiainen, osastonhoitaja p. 044 740 2832 

merja.rautiainen@siilinjarvi.fi 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Mummon Kammarin osastonhoitaja seuraa omavalvontasuunnitelman ajantasaisuutta. 

Osastonhoitajan suunnittelee ja toteuttaa omavalvontasuunnitelman asiasisällön päivit-

tämisen yksikössä tarpeen tullen.  

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä Siilinjärven kunnan internetsivuilla osoitteessa 

www.siilinjarvi.fi 

Yksikössä on omavalvontasuunnitelmasta paperiversio, johon palvelukodin asukkaat ja 

omaiset saavat halutessaan tutustua. Suunnitelmaa säilytetään asiakastiloissa, aulan il-

moitustaululla.  

 

 

  

mailto:merja.rautiainen@siilinjarvi.fi
http://www.siilinjarvi.fi/
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

• Mummon Kammarin asiakkaat ovat intervallihoidossa käyviä ikäihmisiä 

o jotka ovat pääsääntöisesti omaishoidon tuen asiakkaita, joiden hoitajat pi-

tävät lakisääteisiä vapaapäiviään 

o kotihoidon tuella kotona asuvia ikääntyneitä, joiden kotona selviytymistä 

tuetaan kuntouttavilla hoitojaksoilla.  

o Kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla tuetaan ikäihmisen sairaalahoidon jäl-

keistä kuntoutumista. 

o Akuuttia lyhytaikaishoitoa tarjotaan äkillisiin kriisitilanteisiin, jolloin ikäih-

minen tarvitsee paikan välittömästi eikä varsinaista sairaalahoidon tarvetta 

ole.  

• Hoito toteutetaan yhteistyössä muiden vanhuspalveluiden toimijoiden kanssa asi-

akkaalle laaditun yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Pääosin 

hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan kotihoidossa yhteistyössä asiakkaan ja 

omaisen kanssa, mutta suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa yhteistyössä kotihoi-

don kanssa lyhytaikaishoidon jaksoilla. 

• Vanhusten ympärivuorokautista hoivaa, perhehoitoa tai säännöllisiä intervallijak-

soja Siilinjärven kunnan järjestämänä haetaan SAS hakemuksella. Hakemuksen 

laatii asiakkaan hoidosta vastaava taho (kotihoito, palveluohjaajat, asumispalve-

lut, terveyskeskuksen vuodeosasto) yhdessä asiakkaan ja tai hänen lähiomaisensa/ 

asioidenhoitajansa kanssa asiakkaan ja omaisen aloitteesta. SAS-hoitaja käsittelee 

allekirjoitetun hakemuksen ja tekee valituskelpoisen päätöksen hakemuksesta. 

SAS- hoitaja käyttää hoidon tarpeen arvioinnin tukena selvityksiä asiakkaan toi-

mintakyvystä (RAI -indeksi), terveydentilasta ja muistista (MMSE tai Cerad- testi, 

BDI, GDS15, MNA, päihdemittari yli 65 v. Audit). SAS-työryhmä saa tiedoksi tehdyt 

päätökset ja asiakkaiden sijoitukset tehostettuun palveluasumiseen. Lyhytaikais-

hoidon myöntämisperusteet on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouk-

sessa 27.4.2017. 

https://www.siilinjarvi.fi/uploads/2017/12/8ac2d845-liite-_2_27042017_lyhytai-

kaishoidon_myontamisperusteet_01052017_alkaen.pdf 

• Asiakkaan toimintakykyä kokonaisvaltaisesti mittaavat RAI–arvioinnit ovat tukena 

Mummon Kammarissa palvelun tarpeen määrityksessä. Mikäli RAI-arviointia tarvi-

taan asiakkaan SAS-hakemuksen liitteeksi, arvioinnin tekee palveluohjaaja tai ko-

tihoidon sairaanhoitaja yhteistyössä Mummon Kammarin henkilökunnan edustajan 

kanssa. 

https://www.siilinjarvi.fi/uploads/2017/12/8ac2d845-liite-_2_27042017_lyhytaikaishoidon_myontamisperusteet_01052017_alkaen.pdf
https://www.siilinjarvi.fi/uploads/2017/12/8ac2d845-liite-_2_27042017_lyhytaikaishoidon_myontamisperusteet_01052017_alkaen.pdf
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• MMSE – mittarin avulla voidaan seurata muistisairaan asiakkaan kognitiivista toi-

mintakykyä ja tarvittaessa konsultoida muistihoitajaa, lääkäriä tai geriatria lisä-

selvitysten tekemiseksi sekä palvelujen järjestämiseksi.   

• Yksikön fysioterapeutti käyttää työssään asukkaan fyysistä toimintakykyä arvioivia 

mittareita, jotka ohjaavat mm. kuntoutuksen suunnittelua ja apuvälineiden tar-

peen määritystä. 

• MNA –mittari kuvaa asukkaan ravitsemuksellista tilaa, jolloin esimerkiksi vajaara-

vitsemuksen ehkäisy mahdollistuu hyvissä ajoin. 

• Hoitopalavereissa käydään yhdessä palveluohjaajan, asiakkaan, hänen omaisensa 

ja yksikön henkilökunnan kanssa keskustelua asiakkaan palveluntarpeesta 

• Asiakkaalta ja hänen omaisiltaan tai hoidosta vastaavalta taholta kartoitetaan asi-

akkaan toimintakyky ja hoidon tarve, kun asiakas tulee hoitoon Mummon Kamma-

riin. 

• Asiakas ja hänen omaisensa toimivat arvokkaana tiedonlähteenä siitä, miten asia-

kas on toiminut kotona, kun kartoitetaan asiakkaan yksilöllisiä tapoja ja palvelu-

jen tarvetta jatkossakin. 

• Asiakkaalle laadittua kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään yhteis-

työssä kotihoidon ja asiakkaan sekä hänen läheistensä kanssa. 

• Palveluntarpeen arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan itsemääräämisoikeus 

mm. apuvälineiden ja hoitotoimien osalta siinä määrin, kuin sen on asiakkaalle ja 

työntekijälle turvallista. 

• Asiakkaalta kysytään lupa omaisten läsnäoloon hoito- ja palvelusuunnitelmaa laa-

dittaessa. 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

• Asiakkaan kokonaisvaltainen hoito- ja palvelusuunnitelma on pääsiassa laadittu 

asiakkaalle jo kotihoidossa. 

• Hoitosuunnitelmaa päivitetään Mummon Kammarissa tarpeen mukaan esimerkiksi 

voinnin ja palvelun tarpeen muuttuessa. Tällöin arvioidaan myös suunnitelman to-

teutumista kokonaisvaltaisesti ja suunnitellaan asiakkaan hoivaa sekä hänelle tar-

peellisia palveluja jatkoshoidossa.  

• Hoitosuunnitelman laatimisessa lähtökohtana on yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys, 

joka tarkoittaa sitä, että asiakkaan toiveet pyritään ottamaan mahdollisimman 

hyvin huomioon.  

• Asiakas ja omainen ovat aktiivisesti mukana hoidon ja jatkohoidon suunnittelussa.  
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• Hoitosuunnitelmat ovat henkilökunnan käytettävissä Pegasos potilastietojärjestel-

mässä. Tietojärjestelmään hyödynnetään aktiivisesti asiakkaan voinnin ja kuntou-

tumisen dokumentoinnissa ja tietoa välitetään päivittäisen raportoinnin yhtey-

dessä.  

 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

• Asiakkaat ja omaiset saavat yksikköön hoitoon tullessaan tuoda esille asiakkaan 

henkilökohtaiset toiveensa mm. päivittäisiin toimintoihin liittyen. Toiveet otetaan 

huomioon ja toteutetaan niin pitkälti, kuin turvallisuuden ja yksikön yhteisten toi-

mintaohjeiden sekä päivärytmin puitteissa on mahdollista.  

• Itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ottamalla huomioon kunkin asiakkaan yksi-

lölliset mieltymykset ja tavat muun muassa uni-valverytmiin, ravitsemukseen ja 

harrastuksiin liittyen.  

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yk-

sikössä on sovittu ja ohjeistettu? 

• Asiakkaan turvallisuuden vuoksi saatetaan tuolissa istuessa tarvita esim. tukivyö 

estämään tuolista putoamista tai sängyn laidat nostetaan ylös asiakkaan nukku-

essa. Turvallisuus riskistä informoidaan lääkäriä ja hän tekee arvion liikkumisen 

rajoittamisen tarpeesta ja kirjaa tiedon ja rajoittamisluvan asiakkaan terveysker-

tomukseen.  

• Asiakas voi tarvita mm. muistisairauden ja vaikea-asteisen pidätyskyvyttömyyden 

vuoksi ns. hygieniahaalaria silloin, kun pidätyskyvyttömyyden seurauksena on 

asukkaan ja hänen ympäristönsä epäsiisteys. Rajoittamistoimesta lääkäri tekee 

päätöksen ja kirjataan päätös asiakkaan terveyskertomukseen.  

• Itsemääräämistä rajoittavien toimien käyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan asi-

akkaan hoitotilanteissa ja rajoittamistoimet kirjataan terveyskertomukseen.  

• Lääkäri arvioi rajoittamistoimien tarpeellisuutta ja edellisen päätöksen ajantasai-

suutta viimeistään 3 kk kuluttua päätöksestä.  

• Mummon Kammarin vierailuaika on päivittäin klo 12-19. Tarvittaessa vierailuai-

koja voidaan joutua rajoittamaan esimerkiksi asiakkaan turvallisuuden vuoksi tai 

omaisen intervallinjakson aikaisen levon turvaamiseksi. Rajoituksiin voi olla tar-

vetta myös esim. infektiotilanteen niin vaatiessa. 

• Yksikön ovet on varustettu sähkölukoilla, mutta asiakas voi rajoituksetta liikkua 

myös yksikön ulkopuolella, mikäli hänen terveydentilansa sen sallii.  
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Asiakkaan asiallinen kohtelu 

• Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on velvollisuus puuttua asiakkaan epäasialliseen 

kohteluun viipymättä ja se tuoda esimiehen tietoon. 

• Asiakkaan tai hänen omaisensa ilmaistessa tyytymättömyytensä hoitoon, keskus-

tellaan asiasta heidän ja henkilöstön sekä tarvittaessa lääkärin kanssa yhdessä 

sekä pyritään löytämään ratkaisu tilanteeseen. 

• Mikäli asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen, ohjataan asiakasta ottamaan yh-

teyttä sosiaali- tai potilasasiamieheen. Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot 

ovat näkyvissä yksikön ilmoitustaululla. 

• Haittatapahtumat ja vaaratilanteet kirjataan HaiPro-järjestelmään ja ne käsitel-

lään osastopalavereissa 

• Henkilökunta arvioi asiakkaiden hoitoon liittyviä toimintatapoja raporttitilanteissa 

ja hoitosuunnitelmaa päivitettäessä. 

 

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asi-

akkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Yksikön sairaanhoitaja tai osastonhoitaja käy viipymättä keskustelun asiakkaan ja hänen 

omaisensa kanssa. Asia kirjataan terveyskertomukseen sovittuine ratkaisuineen.  

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

Asiakkaan tai omaisen välitön suullinen palaute kirjataan ja viedään yksikön henkilöstön 

tietoon.  

Asiakkaat voivat antaa palautetta kunnan palautejärjestelmän kautta https://www.sii-

linjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet/asiakaspalaute-ja-muistutus/ 

Asiakkaille ja omaisille suunnattua asiakaspalautetta kerätään ajoittain asiakastyytyväi-

syyskyselyillä. 

Siilinjärven kunnan sähköisen palautejärjestelmän kautta tulevat palautteet ohjautuvat 

suoraan yksikön esimiehen käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut - Anna palautetta - 

Siilinjärven Palautepalvelu (siilinjarvi.fi) 

Asiakaspalautteet käsitellään ja niistä nousevat epäkohdat otetaan huomioon ja korja-

taan tarvittaessa toimintaa. 

 

https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet/asiakaspalaute-ja-muistutus/
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet/asiakaspalaute-ja-muistutus/
https://kartta.siilinjarvi.fi/eFeedback/fi/Feedback/5-Sosiaali-%20ja%20terveyspalvelut
https://kartta.siilinjarvi.fi/eFeedback/fi/Feedback/5-Sosiaali-%20ja%20terveyspalvelut
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Asiakkaan oikeusturva 

Saamaansa kohteluun tai hoitoon tyytymätön asiakas tai hänen asioidenhoitajansa voi 

tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti muistutuksen hoiva- ja vanhuspalvelujohta-

jalle. Kirjallisen muistutuksen tekemiseen voi käyttää valmista muistutuspohjaa, joka 

löytyy osoitteesta  

https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet/asiakaspalaute-ja-muistutus/ 
 

Muistutuksen vastaanottaja  

Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut, PL 5, 71801 Siilinjärvi 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Siilinjärven sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut tuottaa Kuopion kaupunki. Siilinjärven so-

siaaliasiamiehenä toimii Antero Nissinen. 

Sosiaaliasiamies on tavattavissa maanantaista torstaihin kello 9.00 – 11.30, puhelinnu-

mero 044 718 3308, sähköpostiosoite sosiaaliasiamies@kuopio.fi. 

Käyntiosoite on Pyörönkaari 26 D, 70820 Kuopio. 

Henkilökohtaiset tapaamiset ovat järjestettävissä tarvittaessa. 

Sosiaaliasiamies on neuvoa antava asiamies ja puolueeton henkilö, joka edistää asiak-

kaan oikeusturvaa. Sosiaaliasiamies toimii henkilöstön ja asiakkaan välisenä sovitteli-

jana, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja voi epäkohtia havaitessaan saattaa asian sosi-

aali- ja terveyslautakunnan tai aluehallintoviraston tietoisuuteen toimenpiteitä varten. 

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä kaikissa sosiaalihuoltoon liittyvissä kysymyksissä, 

mutta hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Yhteystiedot ovat nähtävillä yksikön 

aulan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

             

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset 

käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Muistutuksen kirjallisessa vastauksessa hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja ilmoittaa, mihin 

hän on asiassa päätynyt ja millä perusteella. Muistutuksen aiheesta riippuen hän on myös 

yhteydessä asiakkaaseen muistutukseen johtaneesta tilanteesta ja/tai tarkentaa hoito-

suunnitelmaa. Muistutus käsitellään esimiestasolla ja tarvittaessa asiasta informoidaan 

henkilökuntaa. 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle  

Hoiva- ja vanhuspalvelujohtajan on käsiteltävä muistutus kohtuullisessa ajassa sen teke-

misestä. 

https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet/asiakaspalaute-ja-muistutus/
mailto:sosiaaliasiamies@kuopio.fi
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Mummon Kammarin asiakkailla on hoitosuunnitelma, johon kirjataan niitä arkipäivään 

kuuluvia toimintoja, joilla voidaan ylläpitää toimintakykyä. Asiakkaita kannustetaan tu-

lemaan yhteisiin ruokailutiloihin sekä osallistumaan virikehetkiin.  

Kuntouttava työote on hoitotyön kantava voima ja asiakkaan voimavarat hyödynnetään 

toiminnassa. Fysioterapeutti työskentelee Mummon Kammarissa joka arkipäivä. Hän te-

kee asiakkaille toimintakyvyn arviointia sekä ohjaa yksilöllisiin toimintakykyä tukeviin 

harjoitteisiin. Lisäksi hän pitää asiakkaille ryhmäliikuntatuokioita. 

Asiakkaita kannustetaan ja autetaan osallistumaan erilaisiin juhlatapahtumiin ja tilai-

suuksiin, myös yksikön ulkopuolelle. 

 

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Mummon Kammarissa tehdään yhteistyötä mm. seurakunnan ja yhdistysten kanssa. Va-

paaehtoisia harrasteryhmiä käy esiintymässä yksikössä covid-tilanteen sallimissa rajoissa.  

Kulttuurihankkeiden avulla pyritään asiakkaiden osallisuutta vahvistamaan.  

Sähköiset palvelukanavat, kuten seurakunnan tai muiden toimijoiden Youtube-kanavat, 

ovat yksikössä aktiivisessa käytössä.  

Asumispalveluiden viriketyöntekijä työskentelee yksikössä kerran viikossa. Muutoin viri-

ketoiminta on yksikön henkilökunnan vastuulla.  

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien 

tavoitteiden toteutumista seurataan? 

Asukkaiden toimintakykyä seurataan ja arvioidaan ja kirjataan Pegasos-tietojärjestel-

mään päivittäin. Kirjataan myös aktiviteetteihin osallistuminen.   

Vanhusten ympärivuorokautista hoivaa jonottaville asiakkaille tehdään RAI- toimintaky-

vyn arvio puolen vuoden välein palveluohjaukset tai kotihoidon toimesta.   

Asiakkaat saavat kotiutuessaan lyhytaikaishoidosta hoidon loppuarvion palautteena toi-

mintakyvystään mukaansa kotiin. 

 

Ravitsemus 

Ruoka toimitetaan Mummon Kammariin Vanha Pappilan palvelukodin keittiöltä lämpö-

vaunulla henkilökohtaisina ruokavalion mukaisina ruoka-annoksina. Asiakkaan toivomat 

juomat, leivät ja salaatit annostellaan asiakkaalle yksikön jakelukeittiössä.  

Päiväkahvin ja iltapalan jakelu tapahtuu yksikön jakelukeittiöstä.  
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Asiakkaille tilataan hänen henkilökohtaisen ruokavalionsa mukaisen ruoka-annokset. Tar-

peen mukaan tehdään muutoksia asiakkaan terveydentilan niin vaatiessa esimerkiksi 

ruuan rakenteeseen.  

Asukkaille tehdään säännöllisesti ravitsemustilan arviointia MNA-testillä, jossa otetaan 

huomioon asukkaan paino ja pituus sekä ruokailut. Arvioinnin perusteella tehdään jatko-

suunnitelma ja huomioidaan mahdollinen lisäravitsemuksen tarve. Ruoka voidaan tilata 

repro-ruokavaliona ja käyttää tarvittaessa muita proteiinilisiä esimerkiksi, jos asiak-

kaalla on haavoja tai iho-ongelmia ja ravitsemusvajetta todetaan. Tarvittaessa voidaan 

seurata nesteiden saantia ns. nestelistan avulla. Ruokailua seurataan päivittäin ja teh-

dään tarvittavat kirjaukset ja toteutettava suunnitelma terveyskertomukseen.   

Hygieniakäytännöt 

Hyvä käsihygienia on laadukkaan hoitotyön ehdoton edellytys.  

Asiakashuoneissa sekä yhteisissä tiloissa on saatavilla käsien desinfektioainetta henkilös-

tön, asukkaiden tai vierailijoiden käyttöön. 

Yksiköissä on hygieniavastaavat, jotka osallistuvat alueellisiin koulutuksiin ja tuovat tie-

toa henkilökunnalle. 

Tilanteen vaatiessa suunnitellaan yksilölliset hygieniaohjeet, esim. asiakkaan sairauden 

vuoksi. Joskus voi olla syytä tilapäisesti rajoittaa esim. asiakkaan ruokailua yhteisissä ti-

loissa. 

Mummon Kammarissa on yleisesti nähtävillä käsihygieniaohjeet.  

Henkilökunta käyttää suojakäsineitä ja maskeja hoitotilanteissa ja tarvittaessa muita 

suojavarusteita. 

Asiakkaiden luona vieraileville ohjataan maskin ja käsidesin käyttö. Asiakkaiden tapaa-

miset toteutetaan asiakashuoneissa. Vieraat ohjataan suoraan asiakkaan huoneeseen ja 

pyydetään lähtiessä kutsumaan hoitajakutsulla saattaja ulko-ovelle. 

Covid -ohjeistus ovat koko henkilökunnan käytettävissä Asumispalveluiden levypalveli-

men kansioissa. Mummon Kammarissa on yleisesti nähtävillä käsihygieniaohjeet.  

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hygieniahoitajan ohjeistukset ja tarvittaessa ohjaus-

käynnit ovat myös Mummon Kammarin henkilökunnan käytettävissä.  

Yksikön siivous ja pyykkihuolto 

Siilinjärven kunnan Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottaa Mummon Kammarin siivouspalve-

lut arkipäivisin. Viikonloppuisin siivouspalvelua järjestetään tarvittaessa. 

Liinavaatteet ja yöpuvut tilataan Sakupelta.  
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Asiakkaat pukeutuvat omiin vaatteisiin, joita huolletaan tarvittaessa Mummon Kamma-

rissa. Yksikössä on pyykkikone ja kuivausrumpu ja -kaapit. Hoitohenkilökunta toteuttaa 

asiakkaiden pyykkihuoltoa vähäisessä määrin.  

Laitoshuollon ammattilaiset on perehdytetty puhtaanapidon ohjeisiin omalla toimialal-

laan. He huolehtivat yksikössä tarvittavista desinfektioainelaimennosten käyttökuntoon 

saattamisesta ja vaihdosta päiväyksien vanhentuessa. Käytettyjen siivous- ja desinfektio-

aineiden kirjalliset turvallisuusohjeet ovat käytettävissä. Hoitohenkilökunta käyttää vain 

tiettyjä sovittuja aineita. Tieto aineiden käytöstä siirtyy henkilökunnalla perehdytyksen 

yhteydessä.  

Terveyden- ja sairaanhoito 

Sairaanhoidosta vastaa Hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkäri yhdessä sairaanhoitajan ja 

muun hoitohenkilökunnan kanssa. 

Ensisijaisesti käytetään arkipäivisin vanhuspalveluiden omaa lääkäriä niin kiireellisessä 

kuin kiireettömässäkin hoidossa. Tarvittaessa asiakas toimitetaan akuuttivastaanotolle 

tai hammashuoltoon. Asiakkaiden kiireettömään ja kiireelliseen sairaanhoitoon sekä 

hammashoitoon liittyvät asiat kirjataan Pegasos-järjestelmään.  

Asiakkaiden terveydentilaa seurataan säännöllisesti. Vanhuspalveluiden lääkäri vastaa 

asiakkaiden sairauksien akuuttihoidosta ja terveydentilaa koskevien ohjeiden antami-

sesta, esim. sairauteen liittyvien seurantamittausten ohjeistamisesta. Yksikössä otetaan 

asiakkailta lääkärin määräämät verinäytteet. Tarvittavat rtg- ja ekg-tutkimukset teh-

dään terveyskeskuksessa. 

Kuolemantapauksiin liittyvästä toiminnasta on yksikössä ohjeistus, jonka on laatinut ter-

veyskeskuksen johtava lääkäri. Ohjeistukset ovat osana henkilökunnan perehdytystä.  

Lääkehoito 

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain ja sen tarkistaa ja allekirjoittaa yksiköstä 

vastaava vanhuspalveluiden lääkäri.  

Hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkäri vastaa asiakkaiden lääkehoidosta ja yksikön sairaan-

hoitajat vastaavat lääkehoidon toteuttamisesta. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat annoste-

levat lääkkeet dosetteihin sekä antavat lääkkeet asiakkaalle. Jaetut dosetit kaksoistar-

kistetaan. Sairaanhoitajien vastuulla on seurata lääkkeiden oikeaa annostelua ja pereh-

dyttää lähihoitajia. Sairaanhoitajat ottavat tarvittaessa näyttöjä lähihoitajien lääkeosaa-

misesta.  

Lääkkeet säilytetään sähkölukitussa lääkehuoneessa, johon on pääsy vain lääkeluvan suo-

rittaneilla hoitajilla. Huumelääkkeet säilytetään erikseen lukitussa kaapissa. Sairaanhoi-

taja huolehtii yhteistyössä lääkärin kanssa, että asiakkaan lääkehoito jatkuu keskeytyk-

settä myös kotona. Tehtyjen lääkemuutosten reseptit uusitaan hoitojakson aikana. 
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Hoitohenkilökunnan lääkehoidon osaaminen varmistetaan 5 vuoden välein suoritettavilla 

LOP/ Love – koulutuksilla ja tarvittaessa annettavilla näytöillä.  

Monialainen yhteistyö 

Hoiva- ja vanhuspalveluiden lääkäri käy yksikössä kierrolla kerran viikossa. Kierrolla käsi-

teltävät asiat suunnitellaan etukäteen. Tarvittaessa lääkäriin voi olla yhteydessä virka-

aikana myös päivystyksellisissä asioissa.  

Kotihoito, palveluohjaus, vuodeosasto ja tehostettu palveluasuminen käyttävät samaa 

tietojärjestelmää ja siten tiedot asiakkaasta ovat hoitoon osallistuvien käytössä. Tarvit-

taessa hoidosta raportoidaan jatkohoitopaikkaan myös puhelimitse. Asiakkaasta kirja-

taan potilastietojärjestelmään hoitojakson päättyessä loppuarvio, minkä asiakas saa kir-

jallisena mukaansa kotiin.Yhteistyö asiakkaan hoitoon osallistuviin sidosryhmiin on tii-

vistä.  

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Mummon Kammarin poistumisturvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma on päivitetty al-

kuvuodesta 2021. Helmikuussa 2021 toteutettiin myös paloviranomaisen suorittama palo-

tarkastus. Turvallisuuskävelyt toteutetaan kerran kuukaudessa. Poistumisturvallisuushar-

joituksia järjestetään vuosittain. Paloturvallisuuskoulutukset järjestetään henkilökun-

nalle 1-2 vuoden välein. Yksikössä on kaksi turvakorttikoulutettua lähihoitajaa.  

Kiinteistö on palo-osastoitu ja tiloihin on asennettu sprinkleröinti. Palolaitoksen henki-

löstö on perehdytetty kiinteistöön.  

 

Henkilöstö 

Mummon Kammarissa työskentelee osastonhoitaja, 3 sairaanhoitajaa ja 17 lähihoitajaa.  

Arkisin aamuvuorossa on 1 sairaanhoitaja ja 6 lähihoitajaa, iltavuorossa arkisin 1 sairaan-

hoitaja ja 4 lähihoitajaa sekä yövuorossa 2 lähihoitajaa.  

Viikonloppuisin ja arkipyhinä aamuvuorossa on 1 sairaanhoitaja ja 5 lähihoitajaa, iltavuo-

rossa 5 lähihoitajaa ja yövuorossa 2 lähihoitajaa.  

Joitakin poikkeuksia sairaanhoitajien vuoroihin sijoittumisessa voi olla, mutta tarvitta-

essa muiden asumispalveluyksiköiden tai kotihoidon sairaanhoitajat ovat käytettävissä 

sairaanhoitajan asiantuntemusta vaativissa asioissa.  
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Äkillisiin poissaoloihin käytetään ensisijaisesti Hoiva- ja vanhuspalveluiden varahenkilös-

töä. Mikäli varahenkilöitä ei ole käytettävissä, sijaishankinta tapahtuu sähköisesti Saras-

tia-rekryn kautta. Mikäli sijainen ei näistä järjesty, sijaishankintaa toteutetaan puheli-

mitse. Viimeisenä vaihtoehtona koulutetun henkilöstöresurssin turvaamisessa ovat yksi-

kön sisäiset järjestelyt.   

Vuosilomien ja pitkien poissaolojen sijaisuuksiin palkataan koulutettuja lähihoitajia tai 

sairaanhoitajia. Jonkin verran sijaisina mm. vuosilomissa toimii myös lähihoitaja- ja sai-

raanhoitajaopiskelijoita, joiden tehtäväkuva suunnitellaan koulutuksessa hankitun osaa-

misen mukaan.  

Mummon Kammarin hoitajamitoitus on 0,67, sillä kyseessä on kuntouttava lyhytaikaishoi-

don yksikkö. Hoitajavakanssit on täytetty koulutetuilla hoitajilla.  

Poissaoloihin palkataan sijainen, jos sisäisin järjestelyin riittävää hoitajamitoitusta ei 

pystytä turvaamaan.  

Yksikössä toimii päätoiminen osastonhoitaja. Apulaisosastonhoitaja on kolmen asumis-

palveluyksikön yhteinen. Hän sijaistaa esimiehen pitemmät poissaolot.  

Tuki- ja avustaviin työtehtäviin ei vielä ole palkattu lisäresurssia hoitajatyöpanoksen li-

säksi. On pyritty minimoimaan hoitajan käyttämä työaikaa mm. astia- ja pyykkihuoltoon. 

Siivoustehtäviä hoitajien työnkuvaan ei kuulu lukuun ottamatta äkillisten tahrojen pois-

toa. Jääkaappien ja pesukoneiden määräaikaisesta puhdistuksesta vastaavat laitoshuol-

tajat. Hoitotarviketilaukset tekee ja tilatut tavarat purkaa varastoon Servican täyttöpal-

velu.  

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Toistaiseksi voimassa olevan työ ja virkasopimussuhteisen tehtävän käyttöönotosta päät-

tää kunnanhallitus ja samalla kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kyseiseen tehtävään.  

Avoimeksi tulleiden tehtävien vakinaiseen täyttöön sekä yli kuuden kuukauden mittai-

seen määräaikaiseen täyttöön haetaan täyttölupa kunnanjohtajalta. Kun täyttölupa avoi-

men tehtävän tai pitkäaikaisen sijaisuuden täyttämiseen on saatu, käynnistetään rekry-

tointiprosessi Kuntarekry-palvelussa. Vakinaiset työntekijät rekrytoi hoiva- ja vanhuspal-

velujohtaja.  

3-6 kk kestäviin poissaolojen sijaisuuksien täyttämiseen haetaan puolto Sote-tiimistä.  

Sijaisten palkkaamisesta vastaa yksikön osastonhoitaja. Sijaisina käytetään alalle sovel-

tuvia, koulutettuja, haastateltuja lähihoitajia tai sairaanhoitajia. Sijaisena toimivan 

opiskelijan tehtäväkuva suunnitellaan koulutuksessa hankitun osaamisen mukaan.  
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Uusi työntekijä perehtyy Mummon Kammarin toimintaa ja asiakkaisiin nimetyn perehdyt-

täjän kanssa. Osastonhoitaja käy läpi organisaatioon ja toimintaan liittyviä peruslähtö-

kohtia ja esittelee perehdytyskansion työsuhteen alussa. Perehdyttäjä yhteistyössä yksi-

kön muun yksikön henkilöstön kanssa huolehtii, että vähintään perehdytyksen kirjallisen 

muistilistan asiat tulevat läpikäytyä.  

Töihin tullessa hoitaja saa käyttöoikeudet työssään tarvitsemiinsa atk-ohjelmiin. Jokai-

nen työntekijä suorittaa lääkehoidon koulutukset ja KanTa-palveluiden koulutussuunni-

telman mukaiset koulutukset tai toimittaa aiemmin suoritetuista koulutuksista todistuk-

set.  

Työntekijä tutustuu Siilinjärven kunnan Tietoturva ja tietosuojapolitiikkaan ja allekir-

joittaa salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen sekä näin sitoutuu noudattamaan ohjeita. 

Vakinainen henkilöstö suorittaa Tietosuojakoulutukset, joka toinen vuosi. Toistaiseksi 

palvelussuhteeseen tulevan henkilöstön sekä pitkäaikaisten sijaisten tulee suorittaa Tie-

tosuojakoulutukset palvelussuhteen alkaessa. 

Opiskelijoille nimetään harjoittelujakson ajaksi ohjaaja, joka perehdyttää hänet yksikön 

toimintaan sekä asiakkaisiin. Ohjaaja myös hyväksyy opiskelijan kirjaukset asiakkaan ter-

veyskertomukseen.  

Hoitajille järjestetään täydennyskoulutusta, joka auttaa heitä pitämään ajan tasalla, sy-

ventämään ja laajentamaan sekä uudistamaan työssään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. 

Työnantaja järjestää vuosittain koko henkilöstölle tarkoitettuja koulutuksia, jotka ovat 

nähtävillä kunnan koulutussuunnitelmassa. Lisäksi hoitajille on järjestetty hoitotyöhön 

liittyviä koulutuskokonaisuuksia kuten RAI-toimintakykyarviointi-, Gerontologia-, Kines-

tetiikka-, Ergonomiakortti- sekä Ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutukset. Hoitajilta edel-

lytetään lääkehoidon osaamisen päivittämistä viiden vuoden välein. Täydennyskoulutuk-

sen riittävä määrä määritellään yksilöllisesti ottaen huomioon henkilön peruskoulutuksen 

pituus, työn vaativuus ja toimenkuva.  

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Ensisijaisesti työntekijän tulee pyrkiä korjaamaan tai ehkäisemään havaittu epäkohta tai 

uhka viipymättä.  

Henkilökunta kirjaa havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit tiedoksi pääasi-

assa Haipro-järjestelmän kautta. Ilmoitukset tehdään nimettöminä, millä on pyritty ma-

daltamaan ko. asioiden esiin tuomista. 

Ilmoituksen voi tehdä myös suoraan esimiehelle ja kiireellisissä tapauksissa tämä on no-

pein saada epäkohta ratkaistavaksi ja käsiteltäväksi. Yksikön esimies huolehtii epäkoh-

tien tai uhkien poistamisen jatkokäsittelystä tai ja vie tarvittaessa käsittelyn ylemmälle 

taholle.  
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Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 

Mummon Kammarin toimii 2018 valmistuneessa kiinteistössä osoitteessa Risulantie 6. 

Mummon Kammarin asiakkailla on käytössään inva-WC:llä varustettu, kalustettu huone, 

johon sisältyvät sähköinen hoivasänky, pöytä ja tuoli.  

Vierailuaikojat ovat päivittäin klo 12-19. Vierailuaikoja ei rajoiteta kuin erityistapauk-

sissa ja omaisen yöpyminen yksikössä mahdollistetaan saattohoitotilanteissa. 

Yksikkö on lyhytaikaishoitoon tarkoitettu, joten asiakas voi tuoda vain vähäisessä määrin 

henkilökohtaisia tavaroita yksikköön. Henkilökohtaiset tavarat on pystyttävä ottamaan 

mukaan yksiköstä lähdettäessä.  

Yksikössä ei ole julkisia tiloja. Päivätoiminnan tiloja käytetään vähäisessä määrin yhdis-

tysten toimintaan iltaisin.  

Teknologiset ratkaisut 

Yksikön ulko-ovet ovat sähkölukolla toimivia ja kulunvalvonnan piirissä ja niissä on pois-

tumisilmaisin asiakkaan turvarannekkeille. 

Asiakkailla on huonekohtaiset turvarannekkeet käytössä hoitajakutsuna. Käyttöä ohja-

taan asiakkaille jokaisella hoitojaksolla. Hoitajakutsu ohjataan kunkin käytävän kahteen 

hoitajapuhelimeen. Eli yksikössä on käytössä kuusi puhelinta, joissa hoitajakutsu toimii. 

Yöaikaa hoitajakutsut siirretään kahteen puhelimeen.   

Hoitajilla on kutsujärjestelmään liitetyt henkilökohtaiset hälyttimet, joilla on mahdol-

lista tehdä lisäapukutsu tai päällekarkaushälytys.  

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystie-

dot 

Vastuuhenkilönä toimii osastonhoitaja Merja Rautiainen  

0447402832 merja.rautiainen@siilinjarvi.fi 

Yksikössä hoitajakutsujärjestelmän ohjelmointi on vastuutehtävänä hoitajilla.   

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Mummon Kammarin asiakkaat ovat lyhytaikaishoidossa, joten asiakkaiden henkilökohtais-

ten apuvälineiden varsinainen huolto tapahtuu apuvälinelainaamossa eli Servicalla. Asi-

akkaiden henkilökohtaiset apuvälineet on kirjattu Efector-järjestelmään.  

Yksikön omistamat säännöllistä huoltoa vaativat apuvälineet mm. potilasnosturit toimi-

tetaan vuosittain huoltoon sopimushuoltajalle. Mikäli asiakkailla on mukanaan rikkoutu-

neita tai käyttöön soveltumattomia apuvälineitä, hoitojakson aikana tehdään tai suunni-

tellaan tarvittavat huollot ja apuvälineiden hankinnat fysioterapeutin avustuksella.  

mailto:merja.rautiainen@siilinjarvi.fi
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Yksikön lääkintälaitteet on kirjattu Effector Laitehuolto ohjelmaan. Ohjelmaan kirjataan 

myös laitteiden määräaikaishuollot ja muut huollot. Lääkintälaitteiden huolto hoidetaan 

kunnassa tehdyn huoltosopimuksen mukaisesti.  

Yksikön kuntosalilaitteiden huolto toteutetaan laitetoimittajan kanssa tehdyn huoltoso-

pimuksen mukaisesti.  

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asian-

mukaiset vaaratilanneilmoitukset? 

Jokaisella hoitajalla  on vastuu tehdä ilmoitus vaaratilanteista tai riskeistä. Haipro-jär-

jestelmän kautta yhteys on myös Fimeaan.  

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Merja Rautiainen 0447402832 merja.rautiainen@siilinjarvi.fi 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Asiakastyön kirjaaminen 

Hoitotyöntekijät saavat perustaidot kirjaamiseen jo koulutuksensa aikana. Koko henkilö-

kunta on koulutettu Pegasos-järjestelmän käyttöön. Kevään 2021 aikana koko henkilös-

tölle suunniteltu Omni-koulutus siirtyi ohjelman käyttöönoton siirtyessä.   

Hoitohenkilökunta huolehtii kirjaamisesta omassa työvuorossaan. Jokaisesta asiakkaasta 

löytyy kirjaukset päivittäin. Tärkeää on seurata ja kirjata asiakkaan päivittäistä toimin-

takykyä, jotta mm. jatkohoitosuunnittelussa tieto on käytettävissä.   

Työntekijä tutustuu Siilinjärven kunnan Tietoturva ja tietosuojapolitiikkaan ja allekir-

joittaa salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen vastaanottaessaan henkilökohtaiset käyttäjä-

tunnukset ohjelmistoihin. 

Jokainen työntekijä suorittaa KanTa-palveluiden koulutussuunnitelman mukaiset koulu-

tukset tai toimittaa aiemmin suoritetuista koulutuksista todistukset. Vakinainen henki-

löstö suorittaa Tietosuojakoulutukset, joka toinen vuosi. Toistaiseksi palvelussuhteeseen 

tulevan henkilöstön sekä pitkäaikaisten sijaisten tulee suorittaa Tietosuojakoulutukset 

palvelussuhteen alkaessa. Esimies huolehtii henkilöstönsä osalta koulutuksen suorittami-

sesta ja toimittaa todistuksen suoritetusta koulutuksesta soten tietosuojavastaaville  

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Leila Auhtola p. 044 740 2257 leila.auhtola@siilinjarvi.fi  

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä x Ei  

 

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
mailto:merja.rautiainen@siilinjarvi.fi
mailto:leila.auhtola@siilinjarvi.fi
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9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Mummon Kammarissa on käytössä Haipro-järjestelmä, johon kirjataan yksikössä tapahtu-

neet haitta-, vaara- ja läheltä piti -tapahtumat. Järjestelmää käytetään aktiivisesti ja 

pyritään löytämään haitta- ja riskitapahtumia estäviä toimenpiteitä.  

Asiakkailta, omaisilta ja henkilökunnalta saatujen palautteiden pohjalta pyritään löytä-

mään korjaavia toimenpiteitä yksikön toimintaan.  

Mummon Kammarin toiminnassa haasteellisinta on pystyä järjestämään asiakkailla hä-

nelle soveltuvin jatkohoitopaikka viipymättä. Palvelutarjonta ei kaikilta osin ole riittä-

vää. Aina asiakkaan toimintakyky ei riitä palaamaan kotiin kotihoidonkaan turvin, mutta 

tehostettu palveluasuminen on hoitomuotona liiankin raskas. Palveluasumista pitäisi pys-

tyä järjestämään enemmässä määrin. Tähän saataneen ratkaisu lähivuosina. 

Riittävän koulutetun hoitajaresurssin turvaaminen on muuttunut entistä haasteellisem-

maksi. Hoitohenkilökunnan ja sijaisten pysyvyyteen on alalla ja yksiköissämme on syytä 

satsata resursseja.  

Asiakkaiden voimavaroja tukevan hoitotyön keinoihin tarvitaan lisäkoulutusta ja kineste-

tiikan koulutuksen järjestäminen henkilökunnalle on ajankohtaista.  

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys Siilinjärvi 29.9.2021 

Allekirjoitus             

  Marja Kavilo  Merja Rautiainen 

  hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja osastonhoitaja 


