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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 Neuvonta- ja palveluohjaus Luotsi     

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 

Neuvonta-ja palveluohjaus     

Esimies Annikki Venetvaara      

Puhelin 0447401650  Sähköposti annikki.venetvaara@siilinjarvi.fi  

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustajat ja tehtävät: 
Kati Kantanen, sosiaali- ja terveysjohtaja 
Annikki Venetvaara, osastonhoitaja 
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 

Toiminta-ajatus: 
 
Neuvonta- ja palveluohjausyksikkö Luotsin toiminnan tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asu-
mista välittämällä tietoa erilaisista kotona asumista tukevista palveluista, etuisuuksista ja kartoitta-
malla asiakkaan ja läheisverkoston omia voimavaroja arjessa. Toiminnan avulla suunnitellaan oi-
kein kohdennettuja palvelu- ja asumismuotoja, suunnitellaan ja koordinoidaan asiakkaan sairaa-
lasta kotiutuminen, luodaan asiakkaalle hyvä ja turvallinen lähtökohta kotona selviytymiselle sekä 
mahdollistetaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja turvallisesti. Palvelemme ja oh-
jaamme myös e-chat ja puhelinneuvonnan avulla. Toimintaamme kuuluu koko kunnan keskitetystä 
hoitotarvikejakelusta vastaaminen. 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet: 
 Haluamme sitoutua vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeisiin arvoihin, joista tärkeimpiä 

työyhteisössämme ovat huolenpito, välinpitämättömyyden välttäminen, oikeudenmukaisuus, ihmis-

arvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja ammatillisuuden periaate. Myös 

Siilinjärven kunnan yhteiset arvot ja periaatteet luotettavuus, avoimuus, asiakaslähtöisyys, kehitys-

hakuisuus ohjaavat tavoitteita työssämme. 

Huolenpito: 

- palveluohjaaja on nimetty yhdyshenkilö ikäihmiselle, jos hän tarvitsee apua palvelujen to-
teuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa 

- huolehdimme asiakkaamme hoidon, hoivan ja palveluiden jatkuvuudesta, asianmukaisesta 
tiedonkulusta sekä tiedon oikeellisuudesta 

- välitämme aidosti asiakkaistamme, kuuntelemme toiveita / tarpeita herkällä korvalla ja halu-
amme heidän parastaan 

- olemme empaattisia ja inhimillisiä asiakkaitamme ja heidän läheisiään kohtaan 
- tuemme, suojelemme ja luomme turvallisuutta palvelurakenteen ja yhteiskunnan antamien 

edellytysten sekä omien voimavarojemme mukaisesti 
- etsimme, löydämme ja vahvistamme vanhuksen voimavaroja -> Voimavaralähtöinen työ-

ote: 

• voimavaralähtöisyys rakentuu asiakkaan ja työntekijän kumppanuudesta dialogi-
sessa suhteessa 

• löydämme yhdessä uusia näkökulmia 

• myönteisyys, luovuus, huumori ja tulevaisuuteen suuntaaminen ovat läsnä vuoro-
vaikutuksessa 

• voimavaralähtöisyys ei tarkoita elämän ongelmien ohittamista vaan niiden näke-
mistä ensisijaisesti olemassa olevien voimavarojen valossa 

• keskitymme vanhuksen elämän kokonaisuuteen ja jatkuvuuteen 

• ikäpolvien taju on tärkeä  

• eri-ikäisyyden näemme rikkautena 
 

Välinpitämättömyyden välttäminen: 

• uskallamme nähdä kaltoin kohtelun (fyysinen, psyykkinen, taloudellinen, seksuaa-
linen, palvelurakenteen taholta tuleva) ja puutumme siihen  
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• olemme sitkeitä ja lannistumattomia asiakassuhteessa, vaikka vuorovaikutus olisi 
haastavaa eikä yhteistä säveltä löydy - siitä huolimatta kuljemme rinnalla 

• emme sulje pois tunteita vaan kohtaamme ne sellaisenaan 

• tunnistamme riskejä ja varaudumme niihin, ennakoidaan 

• emme jätä ketään heitteille 

Oikeudenmukaisuus: 

• vanhus tuntee tulleensa reilusti ja tasa-arvoisesti kohdelluksi sekä vuorovaikutuk-
sessa että hoidon / hoivan / palveluiden myöntämisessä tai epäämisessä 

• kuntalaiset voivat luottaa osaltamme tasapuoliseen kohteluun 

• noudatamme palveluiden yhtenäisiä myöntämisperusteita, toimintamme on 
avointa ja prosessit läpinäkyviä  

• ajamme vanhusten etuja niin, että muutkin ammattiryhmät vastaavat van-
husasiakkaiden tarpeisiin ja näin turvataan tarpeenmukainen ja oikeudenmukai-
nen hoito ja hoiva myös vanhuksille 

• oikeudenmukaisuus korostuu, kun asiakkaana on yhteiskunnallisesti heikoim-
massa asemassa olevia vanhuksia 

Ihmisarvon kunnioittaminen: 

• Ihminen itsessään on arvokas, pelkkä olemassaolo riittää. Kaikki ihmiset ovat sa-
manarvoisia, kukaan ei voi olla toista arvokkaampi 

Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen: 

• itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää, että vanhus pystyy tekemään 
tietoisia valintoja ja ymmärtää valintojensa ja päätöstensä seuraukset 

• voimme edistää vanhuksen itsemääräämisoikeutta tunnistamalla vanhuksen voi-
mavaroja ja antamalla tietoa ja tukea 

• vanhuksella on vapaus tehdä valintoja ja ottaa vastuu omasta elämästään 

• vanhuksella on oikeus omaan kehoonsa, omiin ajatuksiinsa, omaan vakaumuk-
seensa ja ihmissuhteisiinsa. Ihminen on eheä kokonaisuus, johon ei saa kajota 
ilman lupaa 

• pohdimme jokaisen asiakkaan kohdalla kenelle mikäkin tieto on olennaista hoi-
don, huolenpidon ja palveluiden kannalta 

• vaitiolovelvollisuuden noudattaminen 

• vanhuksen hyväksymien omaisten ja läheisten osallistuminen hoidon / hoivan / 
palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin on tärkeää ja aktiivisesti tu-
emme siihen  

Ammatillisia periaatteita ovat: 

• toimimme kollegiaalisesti työtovereita kohtaan; samojen periaatteiden mukaisesti 
toimimme myös moniammatillisen tiimin jäsenenä 

• kollegiaalisuus on työtoverin kunnioittamista, arvostamista ja oikeudenmukaista 
kohtelua 

• kollegiaalisuus näkyy arjen työskentelyssä siten, että työtoverille ja työtovereista pu-
hutaan arvostavasti ja kohteliaasti. Kommunikaatio on avointa, rehellistä ja luotta-
muksellista 

• hyvässä kollegiaalisessa ympäristössä työtoverit voivat ottaa vastaan ja antaa ra-
kentavaa palautetta, voidaan käsitellä myös epäkohtia ja ristiriitoja 
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• työtoveri puolustaa ja tukee kollegaa epäoikeudenmukaisissa ja vaikeissa tilan-
teissa. 

• tunnistamme ja tunnustamme kollegan osaaminen, luotamme kollegan ammattitai-
toon, päätöksentekokykyyn ja siihen että hän hoitaa oman tehtäväalueensa. Tarvit-
taessa konsultoidaan vastavuoroisesti ja tuetaan kollegaa päätöksenteossa 

• kollegiaalisuus on myös taitoa pyytää, vastaanottaa ja antaa apua työtehtävissä, uu-
delle työntekijälle tarjoamme apua myös pyytämättä 

• kollegiaalisuus näkyy asiakastyössä ja luo yleisen ilmapiirin työyhteisöön. 
 

Toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset: 

Suomen perutuslaki 731/1999 

Sosiaalihuoltolaki 17.9.2014/710 

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

28.12.2012/980 

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994  

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 

Henkilötietolaki 22.4.1999/523 

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023, Tavoit-

teena ikäystävällinen Suomi 

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

 

Riskienhallinta: 

• Asiakkaiden ja omaisten antama sekä suullinen että kirjallinen palaute ja heille koh-
dennetut asiakastyytyväisyyskyselyt (kotihoidon ja asumispalveluiden kyselyt) anta-
vat arvokasta tietoa palvelujen laadusta. 

• Etätöissä huomioidaan tietoturvalliset työtavat. 

• Hoidon ja palvelun jatkuvuus vaarantuu tiedonkulun puuteiden vuoksi (esimerkiksi 
unohdus, väärinymmärrys, ylilyönti) 

• Asiakkaan ja/tai omaisen subjektiivisen kokemuksen ja näkemyksen huomioimatta 
jättäminen 

• Tarve ja palvelu ei kohtaa, ei löydy oikeanlaista palvelua, esim. mielenterveys ja 
päihde sekä moniongelmaiset/ syrjäytyneet asiakkaat, tiedon ja keinojen puute, kou-
lutustarve 

• Huomioimme erilaiset asiakasryhmät ja heidän erityistarpeensa ja kyvyt käyttää eri-
laisia digitaalisia kanavia ja varmistamme kaikkien asiakkaiden sujuvan asioinnin pal-
veluohjauksen kanssa. 
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• Ei huomata kaltoinkohtelua, omaishoitajan uupuminen 

• Toimitilat sijaitsevat Innocumissa kolmannessa kerroksessa kotihoidon toimitilojen 
yhteydessä. Innocumissa palo- ja pelastusturvallisuudesta vastaa kiinteistö Oy Iso-
harjan toimitusjohtaja Janne Kasurinen. Yksikössä on toimintaohje palohälytystilan-
teiden varalle ja nimetty vastuuhenkilö. 

•  Luotsissa työskentelee palveluohjaajia ja lähihoitaja. Työ on pääsääntöisesti yksin-
työskentelyä. Työ tapahtuu sekä asiakkaan kotona että työpisteessä. Työ on enna-
koimatonta ja vaatii muutosten hallintaa sekä asiakkailta tulevan palautteen asianmu-
kaista arviointia. Tehtävän suorittamiseen voi liittyä henkistä kuormittumista sekä 
mahdollisesti yllättävää fyysisen väkivallan kohteeksi joutumista yksin kotikäynnillä 
ollessa. Työhön sisältyy autolla ajamista erilaisissa olosuhteissa.  

• Fysikaaliset, henkiset, kemialliset, tapaturman vaaraan ja ergonomiaan liittyvät riski-
tekijät Luotsissa on kartoitettu ja käyty läpi keväällä 2016 henkilöstön kanssa. Riski-
tekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen ja niiden korjaaminen on osa kaikkien 
työntekijöiden jokapäiväistä perustyötä. Osastonhoitaja on vastuussa siitä, että ha-
vaitut riskit tiedostetaan ja ne mahdollisuuksien mukaan korjataan tai riskiä vähenne-
tään. 

• Luotsissa on käyty läpi kotihoivapalveluihin laaditut toimintaohjeet läheltä piti-, uhkaa-
viin ja väkivaltatilanteisiin. Lisäksi kokouksissa on käyty läpi Siilinjärven kunnan si-
säilmaopas.  

• Haitta- ja läheltä piti – tapahtumat ilmoitetaan HaiPro -vaaratapahtumien raportointi-
järjestelmän kautta. Ohjelma on käyty läpi työntekijöiden kanssa keväällä 2016. 
Osastonhoitaja käy ilmoitukset läpi, ja keskustelee asiat työntekijöiden kanssa vii-
meistään 2 viikon kuluttua tapahtumasta. Keskustelussa käydään läpi, mitä toimen-
piteitä tapahtuman johdosta tulisi tehdä. Yhteenvetoraportti HaiPro tapahtumista 
käydään läpi 3 kk välein, ja samalla tarkastetaan ovatko tehdyt toimenpiteet tuoneet 
toivottuja muutoksia esim. toimintatavoissa. 

• Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma (Hopasu) laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja 
tarvittaessa omaisten kanssa asiakkaan kotona.   

• Työnjako ja vastuun jako yhteistyökumppaneiden ja tiimin sisällä epäonnistuu 

 

Riskien tunnistaminen: 

Havaitut epäkohdat tuodaan mahdollisimman pian esille esimerkiksi työkokouksissa ja yhteisissä 
palavereissa. Epäkohdista ja riskeistä keskustellaan työyhteisössä sekä yhteistyökumppaneiden 
kanssa, keskustelun pohjalta luodaan uusia toiminta tapoja. 
 
Asiakkaat ja omaiset voivat olla yhteydessä suoraan palveluohjaukseen, esimiehiin, sosiaaliasia-
mieheen antamalla suullista tai kirjallista palautetta. 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen: 

Haittatapahtumat ja läheltä piti-tilanteet viedään Haipro-ohjelmaan, jotka käsitellään viimeistään 2 

viikon kuluttua tapahtumasta työntekijöiden kanssa, ja yhteenvetoraportti 3 kk välein. Haittatapah-

tumat ja läheltä piti-tilanteet kirjataan Haipron lisäksi myös potilaspapereihin jos asiakas/potilas on 

ollut osana haittatapahtumaa.  
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Korjaavat toimenpiteet: 

Asiat tuodaan esille ja käsitellään tilanteen tullen ja käsitellään mahdollisimman nopeasti ja mieti-
tään, onko toimintatavoissa korjaamista. Asian vakavuuden mukaan korjaavat toimenpiteet tehdään 
mahdollisimman pian. Tarvittaessa ohjataan asiakkaita potilas- tai sosiaaliasiamiehen luokse. Pyri-
tään ennaltaehkäisemään uhkatilanteita suunnittelemalla asiakaskäyntejä tarvittaessa parityösken-
telynä.  

  

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano: 

• Siilinjärven kunnan henkilöstölle tiedotetaan Intran sivuilla sekä sähköpostilla. 

• Hoiva- ja vanhuspalveluiden yksikössä asiat saatetaan tiedoksi sähköpostitse, Team-
sin kautta ja yksiköissä asioista keskustellaan ja annetaan toimintaohjeita tiimipala-
vereissa ja työkokouksissa. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt: 
 
Neuvonta- ja palveluohjaus Luotsin henkilökunta 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
Osastonhoitaja Annikki Venetvaara, Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi, annikki.venetvaara@siilin-
jarvi.fi, p. 044 7401650 

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta: 

Suunnitelmasta vastaava huolehtii, että muutokset omavalvontasuunnitelmaan tehdään reaaliaikai-

sesti. Käydään ainakin kerran vuodessa läpi omavalvontasuunnitelma henkilökunnan kanssa. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus: 

4301 Ohjauspalvelut ja Vanhuspalveluiden levyasemalla 7296. Suunnitelma on myös nähtävissä  
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmiset-palvelut/omavalvontasuunnitelmat/  
Yksikön ilmoitustaulu 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

Palvelutarpeen arviointi: 

• Palveluohjauksessa asiakkaan palvelutarve arvioidaan yhteydenoton jälkeen vii-

meistään seitsemän arkipäivän kuluessa tai kiireellisissä tapauksissa välittömästi. 

Palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin vuodeosastolta kotiutuville sairaa-

lasta tulevan yhteydenoton perusteella. Säännölliseen lyhytaikaishoitoon ja pitkäai-

kaishoitoon haetaan/arvioidaan palveluohjaajan tai SAS-työryhmän kautta (erillinen 

hakemus).  

Kommentoinut [VA1]: sähkopostitse, Teamsin kautta 

https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmiset-palvelut/omavalvontasuunnitelmat/
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• Palveluiden myöntämisen perusteena käytetään sosiaali- ja terveyslautakunnan hy-

väksymiä myöntämisperusteita sekä hoitotarvikkeiden myöntämiseen hoitotarvikeja-

kelun yleisohjetta.  

• Arvioinnissa korostuu kokonaisvaltainen asiakkaan voimavarat, toimintakyky ja ar-

jessa selviytyminen. 

• Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään apuna seuraavia mittareita: RAI, MMSE, CE-

RAD, ADCS-ADL, GDS-15, MNA, >65-vuotiaiden päihdemittari, omaiskysely. Tarvit-

taessa pyydetään lääkärin lausunto. 

• Palvelutarpeenarvioinnissa lähtökohtana on asiakkaan oma näkemys ja itsemäärää-
misoikeus. Mikäli asiakas ei ole kykenevä ilmaisemaan omaa tahtoaan kuullaan 
omaisia sekä muita hoitoon osallistuvia tahoja.  Palvelutarpeenarvio tehdään asiak-
kaan kotona tai hoitopaikassa. Hoito- ja palvelutarpeen arvioinnissa ja arvioinnin kir-
jauksessa tulee näkyä asiakkaan, omaisen ja hoitotahon näkemykset hoidosta ja pal-
velun tarpeesta. 

 

Hoito- ja palvelussuunnitelma: 

 

• Suullinen ohjaus ja neuvonta sekä tiedon siirtymisen varmistaminen. Tiivis yhteistyö 
hoitoon osallistuvien kanssa ja asiasta tiedottaminen siihen saakka, kun asiakkaan 
hoitovastuu siirtyy toiselle taholle. Tarvittaessa seurataan hoito- ja palvelusuunnitel-
man toteutumista hoitokertomuksista. Kiinnitämme erityistä huomiota tiedonvälittämi-
seen asiakkaalle erilaisista vaihtoehdoista, jotta asiakkaalla on mahdollisuus päättää 
ja valita vaihtoehdoista. Annetaan asiakkaalle aikaa kertoa asiakkaan oma näkemys 
ja kirjataan se potilasasiakirjoihin.  

 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen: 

Keskustelemalla tarjolla olevista vaihtoehdoista. joista asiakkaalla on mahdollisuus valita. Ohjauk-
sen ja neuvonnan avulla tuetaan asiakkaan tietoisuutta ja sen myötä vahvistetaan itsemääräämisoi-
keutta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa tuodaan esille itsemääräämisoikeuteen liittyvät asiat (kts. 
ylhäällä Arvot ja toimintaperiaatteet -> itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen). Huomioidaan asi-
akkaan asioista keskustellessa, etteivät ulkopuoliset osapuolet ole kuulemassa. Kirjataan jokaisen 
osapuolen näkemys asiaan ja huomioidaan sairauden aste (muistisairaat). 

 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet: 
 

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ennakoiduin oikeudellisin keinoin (edunvalvontaval-

tuutus ja hoitotahto) jolloin asiakas varautu tilanteisiin, kun ei itse enää pysty valvomaan etujaan. 

Jos päätetään asioista asiakkaan oman tahdon yli, tulee olla lääkärin kannanotto asiakkaan ky-

vystä tehdä itseään koskevia päätöksiä.  Tarvittaessa yksilöllisesti puututaan asiakkaiden rajoitta-

mistoimiin kotona, esimerkiksi omaishoidettavan jättäminen kotiin lukkojen taakse. 
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Asiakkaan asiallinen kohtelu: 

Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöisyys, palveluhenkisyys ja asiakasta arvostava kohtelu, 
toimien niin ettei asiakas tule epäasiallisesti kohdelluksi. Toiminta on läpinäkyvää, tasapuolista ja 
annetaan asianmukaista tietoa kaikista vaihtoehdoista.     

 
Jos asiakas tulee epäasiallisesti kohdelluksi:                
 

• Lähtökohtaisesti tapahtuma selvitetään aina ensisijaisesti suoraan asianosaisten 
kesken: työtekijä, esimies, yksikön johtaja, asiakas, asiakkaan tukihenkilö 

• Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus tai kannella saamastaan sosiaalihuollon pal-
velusta. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa 
sosiaalihuollon palvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asi-
assa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. 
1. Asiakkaalla on mahdollisuus laatia kirjallinen muistutus kohtelusta sosiaali-

huollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhalti-
jalle. Mahdollisuudesta on annettava asiakkaalle tietoa, tarvittaessa kunnan ni-
meämä sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. 

2. Sosiaalihuoltoa koskeva kantelu tehdään aluehallintovirastoon tai Valviraan 
viranomaisen lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämi-
sestä.   

• Yhteistyössä asianosaisten kesken käydään sekä muistutus että vastine läpi, jonka 
jälkeen tehdään kirjallinen suunnitelma, kuinka asiassa edetään.  Mahdollisen vir-
heellisen toimintavan toistuminen ehkäistään käymällä asia työyksikössä läpi ja 
huomioidaan omavalvontasuunnitelmassa. 

 

• Mikäli tilanne vaatii asian eteenpäin viemistä, voi asianosainen ja /tai kunnan edus-
taja viedä asiaa eteenpäin AVI/Valvira. 

 

Asiakkaan osallisuus: 

 

Mahdollistetaan asiakkaan kuuluksi tuleminen ja oman mielipiteen ilmaiseminen. Toiminnan, laa-

dun ja omavalvonnan kehittäminen tapahtuu pitkälti asiakkaiden suullisen palautteen pohjalta. Jo-

kainen työntekijä oman työn kehittämiseksi kysyy palautetta asiakaskontakteissa. Tavoitteena laa-

tia asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2021 aikana, joka olisi käytössä koko ajan. 

Asiakaspalautteen pohjalta kehitetään ja suunnitellaan toimintaa asiakaslähtöisemmäksi sekä yksi-

lötasolla että työyhteisötasolla sekä yhteistyö kumppaneiden kanssa. 

 

Asiakkaan oikeusturva 

Muistutuksen vastaanottaja: 

Annikki Venetvaara, sähköposti: annikki.venetvaara@siilinjarvi.fi, 

kirjaamo@siilinjarvi.fi 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

mailto:annikki.venetvaara@siilinjarvi.fi
mailto:kirjaamo@siilinjarvi.fi
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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 vireille-
panossa,  

• AVUSTAA tarvittaessa mm. muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä,  

• TIEDOTTAA palvelunkäyttäjien oikeuksista,  

• TOIMIA tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimia muu-
toinkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi,  

• SEURATA palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvi-
tys kunnanhallitukselle.  

• Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.  

• Henkilökohtainen tapaaminen asiamiehen kanssa järjestetään tarvittaessa  
 
Muistutuslomakeet:  
  

• löytyvät kunnan www-sivuilta, https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-
oikeudet/asiakaspalaute-ja-muistutus/ 

 
 
Hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja vastaa muistutukseen kuultuaan asianosaisia. Asiat käsitellään työ-
yksikössä ja huomioidaan muistutuksen sisältämät asiat toiminnan kehittämisessä.    
Muistutus tulee käsitellä kohtuullisessa ajassa, 2-4 viikon kuluessa 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta: 

Hoidon – ja palvelun suunnittelun lähtökohtana on kaikissa asiakaskontakteissa asiakkaan koko-
naisvaltaisen toimintakyvyn arviointi, seuranta, ylläpitäminen ja edistäminen.  Lisäksi järjestetään 
hyvinvointia edistäviä tapahtumia ja tiedotustilaisuuksia vuosittain 75 vuotta täyttäville, terveysta-
paamisia omaishoitajille, kotikäynnit veteraaneille, SAS toiminnan avulla suunnitellaan oikein koh-
dennettuja hoito- ja asumismuotoja.  

 

Ravitsemus: 

Asiakaskontakteissa hoidon- ja palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja seurannassa yhdessä 
asiakkaan palveluun osallistuvien kanssa selvitetään ravitsemustilaa ja ruokahuollon toteutumista.  
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Kiinnitetään huomioita asiakkaan ja omaisen ohjaamiseen ravitsemusasioissa. Ravitsemuksen ar-
viointi on osana RAI arviointia. 
 

Hygieniakäytännöt: 

Siilinjärven kunnan Henkilöstön ja opiskelijoiden työturvallisuuteen ja hygieniaan liittyviä ohjeita po-
tilastyössä (OHJE 19.9.2014 Julkinen) 
Kun vieraillaan yksiköissä ja asiakkaiden kotona niin huomioidaan hygieniaohjeet. 

• Noudatetaan huolellista käsi- ja yskimishygieniaa. 

• Huolehditaan asianmukaisesta suojautumisesta. 

• Ei tulla sairaana töihin. Tehdään etätöitä mahdollisuuksien mukaan. 

Varmistetaan että on käytettävissä ajantasainen oikea tieto ja toimitaan voimassa olevan ohjeistuk-
sen mukaisesti. 
 

Lääkehoito: 

Palveluohjaajat eivät toteuta lääkehoitoa, jonka vuoksi yksikössä ei ole omaa lääkehoitosuunnitel-
maa. Palveluohjaaja arvioi osana palvelutarpeen arviota asiakkaan/omaisen kykyä toteuttaa turval-
lisesti lääkehoitoa. 
 

Monialainen yhteistyö: 

Kirjaaminen ja dokumentointi 
Asiakkaan hoitoon osallistuvien kanssa yhteistyö toteutetaan: moniammatilliset hoitoneuvottelut, 
puhelinkontaktit, sähköposti, konsultaatiopyynnöt, yhteistyöpalaverit, valvontakäynnit, verkostoitu-
minen 
Asiakkaan edunmukainen toiminta: palveluhenkisyys, avoimuus, ammatillisuus, neutraalisuus 
Tiedon kulun varmistaminen kaikille asianosaisille 
Yksikön kehittämistehtävänä on yhteistyön ja tiedonkulun parantaminen eri yhteistyökumppanei-
den kanssa. Tutustumme Siilinjärven kunnan hoiva- ja vanhuspalveluiden eri yksiköiden käytän-
nöntyöhön. 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa: 

Asiakas turvallisuus taataan sujuvalla tiedonkululla noudattaen tietosuojalakia. Varmistamme, että 
asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikeudenmukaisesti arvioituna ja oikea-aikaisesti. Keskeiset 
palveluprosessit on kuvattu ja toimimme niiden mukaan.  
Ollaan yhteydessä tarvittaessa muihin viranomaisiin, jos puutteita ilmenee. Puutumme rohkeasti 
kaltoinkohteluun. 
Reagoidaan vanhuspalvelulain mukaisiin ilmoituksiin nopeasti. Pyritään lisäämään kuntalaisten tie-
toa iäkkään henkilön palvelun tarpeesta – ilmoituksesta sekä siitä että sen voi tehdä nimettömänä, 
jolloin ilmoituksen tekemisen kynnys madaltuisi. 
Kaikilla kotikäynnillä arvioidaan kodin turvallisuutta ja esteettömyyttä mm, tukikaiteet, apuvälineet, 
yleinen siisteys, turvapuhelin, ovihälytin, häkä ja palovaroittimet, valaistus sekä mahdollinen kaltoin 
kohtelu. 
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Henkilöstö 

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

teet: 

Yksikössä on kuusi palveluohjaajaa, lähihoitaja ja osastonhoitaja. Yksikössä ei pääsääntöisesti 
käytetä äkillisiin poissaoloihin sijaisia. Pitkiin lakisääteisiin poissaoloihin hankitaan sijainen. 
Lomat suunnitellaan limittäin, eri aikoihin. 
Liukuva yleistyöaika ja etätyön mahdollisuus tuo lisää joustavuutta ja to työhyvinvointia. 
Pitkät yllättävät poissaolot tekevät yksiköstä haavoittuvan, voi kuormittaa niitä työntekijöitä, jotka 
sijaistavat poissaolijaa. 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet: 

Strategisena suuntana/painopistealueena vuoteen 2025 ulottuvassa kuntastrategiassa on 
"Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö". Kunta toimii aktiivisesti osaavan henkilöstön saami-
sen varmistamiseksi ja osaamiseen kehittämiseksi. Yksikköön rekrytoitaessa myös huomioidaan 
kelpoisuusvaatimukset tehtävään sekä tehtävään soveltuvuus ja työkokemus.  

 

Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuus ja luotettavuus sekä tarvittaessa käytetään suositte-
lijoiden antamia lausuntoja. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta: 

• Uudelle työntekijälle nimetään perehdyttäjä ja opiskelijoille ohjaajat, sekä huolehditaan että 
jokainen käy vaadittavat verkkokurssit tietosuojaan ja asiakastietoihin liittyen. Perehdytysma-
teriaali löytyy yksikön yhteiseltä levyasemalta. Opiskelijoita kerätään palautetta toiminnan ke-
hittämiseksi. 

 

• Koulutuksiin voi hakeutua yksilöllisen kiinnostuksen mukaan. Tulosalueella on täydennys-
koulutussuunnitelma. 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus: 

• Otetaan epäkohdat rohkeasti esiin esimiehen kanssa. Mietitään yhdessä jatkosuunnitelma 

asiakkaalle. 

Toimitilat: 

• Palveluohjaajat jakavat työhuoneen neljän palveluohjaajan kanssa. Töitä tehdään mahdolli-
suuksien mukaan etänä. Palvelutarpeenarviointia tehdään esimerkiksi vuodeosastolla, inter-
valliyksikössä, hoitokodeissa ja ihmisten kodeissa. 

• Yleisestä siivouksesta huolehtii kunnan puhtauspalvelut ja jokainen työntekijä huolehtii 
omalta osaltaan oman työhuoneen siisteydestä. 
 

Teknologiset ratkaisut: 

• Työntekijöiden työaikaseuranta tapahtuu Esmikolla. 
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• Puhelinpalvelu ja e-chat 

• Nispa takaisinsoittojärjestelmä 

• Hoitotarvikejakelussa on sähköinen asiointilomake 

• Yksikössä arvioidaan, tilataan, asennetaan ja huolletaan asiakkaan turvallisuusteknologiset 
ratkaisut, joita ovat turvapuhelimet, ovihälytin, häkävaroitin, GPS-paikannin sekä turvakello. 
Turvapuhelimien häiriötilanteisiin on laadittu jatkuvuussuunnitelma. 

• Kannettavat tietokoneet ja älypuhelimet 

• Soneco vartijahälytin hoitotarvikejakelussa 

 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystie-

dot 

Helena Linninen, Isoharjantie 6, Innocum S1, 3.krs, 71800 Siilinjärvi. Puh: 0447401631 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Asiakastyön kirjaaminen: 

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

telmään. Työntekijä aikatauluttaa oman työpäivänsä niin, että ennättää kirjata asiakasasiat asian-

mukaisen ajan sisällä. Työnantaja edellyttää tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kou-

lutukset. 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 

Leila Auhtola 044 740 2257 sähköposti: leila.auhtola@siilinjarvi.fi 

 

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä X Ei  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet: 

Tutustumme Siilinjärven kunnan hoiva- ja vanhuspalveluiden eri yksiköiden toimintaan menemällä 

konkreettisesti paikanpäälle. 
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10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja 

 

Paikka ja päiväys Siilinjärvi 4.11.2021  

Allekirjoitus  Marja Kavilo, hoiva- ja vanhuspalvelujohtaja 

  

 

 


