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1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
 

Palvelujen tuottaja 

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta 

Palvelujen tuottajan nimi 
Rauman kaupunki: Sosiaali- ja terveystoimi/ Hyvinvointia 

edistävät toiminnot/kotiutustiimi 

Kunnan nimi 
Rauma 

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 
Sosiaali- ja terveystoimi/ Hyvinvointia edistävät 

toiminnot/kotiutustiimi 

Sijaintikunta 
Rauma 

Sijaintikunnan yhteystiedot 
Rauman kaupunki Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 

Palvelujen tuottajan virallinen nimi 
Rauman kaupunki 

Palvelujen tuottajan Y-tunnus 
0138780-9 

Toimintayksikön nimi 
Kotiutustiimi 

Toimintayksikön postiosoite 
Steniuksenkatu 6 

Postinumero 
26100 

Postitoimipaikka 
Rauma 

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi 
Hyvinvointia edistävät toiminnot palvelupäällikkö Arja 

Kumpulainen 

Puhelin 
044 7935250 

Postiosoite 
Steniuksenkatu 6 

Postinumero 
26100  

Postitoimipaikka 
Rauma 

Sähköposti 
arja.kumpulainen@rauma.fi 

Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset 
ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 
       

 

Muutosluvan myöntämisen 
ajankohta 
      

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta 
      

Aluehallintoviraston 
rekisteröintipäätös ajankohta 
      

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 
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2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

Toiminta-ajatus 

 

TOIMITA-AJATUS: Kotiutustiimi tukee asiakkaan kotiutumista sairaala/osastohoidon 

jälkeen. Tiimin avulla pyritään onnistuneeseen kotiutumiseen ja turvalliseen kotona 

selviytymiseen. Kotiutustiimi tukee asiakkaan omatoimisuutta ja kuntoutumista. Palvelua 

tuotetaan ikäihmisille.   

 

TOIMINTAPERIAATTEET: Asiakkaan tarvitsemat kotikäynnit määräytyvät 

palvelutarpeen arvioinnin mukaan. Kotiutustiimin järjestämä hoito on lyhytkestoista, 

pääsääntöisesti 1-14 vuorokautta kotiutumisen jälkeen. Tarvittavasta jatkohoidosta kotona 

vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksityiset palveluntuottajat.  

Asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. Tavoitteena on 

asiakkaan normaalin elämän sujuminen kotona ja kodin ulkopuolella.  

 

TEHTÄVÄT: Palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan ja/tai läheisten kanssa 

tukijakson aikana tarvittavin kotikäynnein, asiakkaan ja läheisten ohjaus sekä oman työn 

suunnittelu ja kehittäminen. 

 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

ARVOT: Asiakaslähtöisyys, asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

luottamus, turvallisuus, osaaminen ja ammattitaito sekä yhteistyön arvostaminen. 

Päivittämissuunnitelma 

 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään joka vuosi seuraavan vuoden tavoitteiden/ 

toimintasuunnitelman yhteydessä ja aina tarvittaessa.  
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3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA 

VASTUUHENKILÖT  
 

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät 
 

Hyvinvointia edistävien toimintojen palvelupäällikkö sekä yksikön palveluesimies laativat 

ja päivittävät omavalvontasuunnitelmaa. Kotiutustiimin henkilöstölle tulee antaa 

mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen ja päivityksiin. Hyväksytty ja päivitetty 

suunnitelma asetetaan näkyviin toimintayksikön tiloihin.  

 

Vanhuspalvelujen johtaja seuraa omavalvonnan toteutumista sekä hyväksyy suunnitelman. 

 
Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät 

 

Arja Kumpulainen 

Hyvinvointia edistävien toimintojen palvelupäällikkö 

puhelin 044 7935258 

arja.kumpulainen@rauma.fi 
 
Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) 
 

– Arja Kumpulainen, palvelupäällikkö 

– Virpi Moisanen-Mustonen, palveluesimies 

– Jemina Wikman, sairaanhoitaja 

 
Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) 
Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen 

 

Omavalvontasuunnitelma käydään läpi uuden työntekijän perehdyttämisen yhteydessä 

sekä silloin, kun suunnitelmaan tulee muutoksia. Vähintään kerran vuodessa 

toimintasuunnitelman päivittämisen yhteydessä tiimipalaverissa käydään läpi muuttuneet 

asiat. 
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4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE   

 
Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta 
kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä)  
 

Kaupungilla on käytössä ”sinivuokkolomake”, jolla voi kirjallisena jättää palautteen 

yksikköjen palautepostilaatikoihin.  Sähköinen Trimble-palautejärjestelmä on otettu 

käyttöön kesällä 2017.  

 

Jatkuvaa, suoraa palautetta hoito/hoivatilanteista asiakkaalta tai omaiselta tai esimerkiksi 

puhelimitse saatuna ja kirjattuna, käsitellään tiimeissä hoitajien ja esimiehen kesken.  

Suora palaute on kirjattuna tiimissä vihkoon.  

 

Yhteistyötahoilta saatua palautetta käsitellään esimiehen kanssa tiimissä. 

 

Rauman kaupungin vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan asiakkaille ja 

omaisille joka toinen vuosi. 

Asiakaspalautteen käsittelystä on toimintaohje Sosiaali- ja terveystoimialan 

toimintakäsikirjassa. 

Palautteiden perusteella voidaan muuttaa ja kehittää palvelua, yksikön toimintatapoja ja 

yhteistyömuotoja. 

 
Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa 

 

Tiimi käsittelee asiakaspalautteen tiimissä/tiimipalaverissa. Tarvittaessa palaute viedään 

yksikön palvelupäällikölle tiedoksi ja reagoitavaksi.  

Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä 

 

Palautteet käsitellään, jonka seurauksena kehitetään asiakaslähtöinen toimintatapa ja 

otetaan uusi toimintatapa käyttöön. Seurataan/arvioidaan muutoksen onnistumista. 

Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi 

 

Pyritään järjestämään erilaisia mahdollisuuksia jättää palautetta kotihoidon toiminnasta. 

Suullinen tapa koetaan luontevimmaksi. Jaetaan yhteystietoja asiakkaille ja mahdollisille 

tuleville asiakkaille. Palautteita toivotaan omalla nimellä, jotta mahdolliset korjaavat 

toimenpiteen voitaisiin kohdentaa oikein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sharepoint/sote/laatu/toiminnanseuranta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sote/laatu/toiminnanseuranta/Asiakaspalautteet/Asiakaspalautelomake2015.doc&action=default
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5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT 

TOIMENPITEET 
Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan 
suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. 
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja 
läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta 

Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti 

 

Kotiutustiimissä noudatetaan Asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa.  

 

HAIPRO-järjestelmä, "läheltä piti" -tapahtuminen (riskien ennakointi) käsittely Haipro-

työryhmässä ja tiimissä. Havaittuihin epäkohtiin puututaan ja tehdään tarvittavat uudet 

toimintaohjeet ja menettelytapojen muutokset.  

 

Tarvittaessa asiat viedään eteenpäin palvelupäällikölle tai kaupungin 

työsuojeluvaltuutetulle tai muille yhteistyötahoille. Nämä Haipro- raportit käsitellään 

puolivuosittain vanhuspalvelujen johtoryhmässä sekä Sosiaali- ja terveystoimialan 

johtoryhmässä. 

Työsuojelutarkastukset tehdään määräajoin ja tilanteiden niin vaatiessa. 

Työterveyshuollon riskien kartoitukset tehdään kerran vuodessa,  

ergonomiakoulutuksia henkilöstölle järjestetään.  
 
Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään  

 

HAIPRO-järjestelmään tehdään ilmoitus sattuneesta tapahtumasta. Tämän jälkeen 

Haipro-työryhmä käsittelee kaikki saapuneet ilmoitukset (ryhmä kokoontuu kerran 

viikossa). Työryhmä vie tarvittavat muutokset eteenpäin välittömästi. Lisäksi 

tapahtumat viedään tarvittaessa tiimiin käsiteltäväksi ja toimenpide-ehdotusten 

saamiseksi. Tavoitteena on syyllistämättömän ilmapiirin luominen, toiminnan 

kehittäminen ja sattuneista tapahtumista oppiminen. Tilaston perusteella voidaan 

tarkastella liittyvätkö haittatapahtumat esimerkiksi tiettyihin vuoroihin. 

Keskustelu ”läheltä piti” -tilanteista on jatkuvaa ja vertaistuellista. HAIPRO-

järjestelmässä on mahdollista tehdä myös väkivaltatilanteisiin liittyvä ilmoitus. 

 
Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan 

 

Keskustelu ja tiedottaminen asiasta. Toiminnan muutos, ohjeiden päivitys sekä sovittu 

arviointiaikataulu muutoksen toteutumisesta. 

Toimenpiteinä esim. tarkistus, muistilistat, työparin käyttö, oman toiminnan pohtiminen 

sekä säännöllinen koulutus. 

 
Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille 

 

Esimiesinfot, tiimipalaverit, työyhteisökokoukset, koulutukset, keskustelut, 

yhteistyötapaamiset.  

Tiedotteet, asiakaskirjeet. 

Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- 
ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326
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6. HENKILÖSTÖ 
 

Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon 
päivähoito- ja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien 
säädökset)   
  

1 palvelupäällikkö                               

1 palveluesimies 

5 sairaanhoitajaa 

6 lähihoitajaa 

(osa kotihoidon toimistosihteerin työpanoksesta) 

 
Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, 
lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)  

 

Rauman kaupungilla hoitotyön henkilöstöpalvelut hoitavat ensisijaisesti lyhytaikaiset, alle 6 

kk:n rekrytoinnit. Käytössä on Rauman kaupungin Kuntarekry-ohjelma. Menetelmä on 

samanlainen kaikissa sote – yksiköissä. Kelpoisuuksien tarkistaminen (alkuperäiset 

todistukset), jotka liitetään hakijan toimesta ohjelmaan.  Haastattelutilanteessa hakija 

esittää työ- ja koulutodistuksensa sekä tutkintotodistuksen. Myös sijaisilta tarkistetaan 

alkuperäiset todistukset. Opiskelijat osoittavat riittävät osaamisensa toimittamalla 

todistukset opintopisteistään sekä mahdolliset työtodistukset. 

 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös 
kohta 3.) 

 

Sosiaali- ja terveysviraston perehdytysopas  

Rauman kaupungin perehdyttämisopas 

Kotiutustiimin perehdytyskansio 

Toiminnanohjausjärjestelmä Sharepoint (Majakka) 

Noudatetaan henkilöstön perehdyttämisestä annettua Sosiaali- ja terveystoimialan 

ohjeistusta. 

Rauman kaupungin järjestämät yhteiset perehdytystilaisuudet opiskelijoille. 

 
Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta  
(esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon 
ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön 
täydennyskoulutussuunnitelma)  
 

Työhyvinvointikyselyt henkilöstölle ja työnohjausmahdollisuus. 

Kehityskeskustelut yksilö- ja ryhmätasolla kerran vuodessa. 

Säännölliset täydennyskoulutukset.  

Täydennyskoulutuspäivien seuranta. 

Osaamiskartoitukset ja koulutussuunnitelma. 

Ristiriitojen pikainen käsittely ja varhaisen tuen malli. 

"Pysy Fölis" -sairauspoissaolojen seuranta ja keskustelut. 
 



 

8 

Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma 

 

Hyvinvointia edistävien toimintojen/kotiutustiimin toimintasuunnitelmat 

Hyvinvointia edistävä toiminnot / Majakka 

Koulutustarpeet kootaan ja ne ilmoitetaan vanhuspalveluiden yhteiselle 

koulutusvastaavalle, joka koostaa yhdessä kaikkien Sosiaali- ja terveystoimialojen 

yksiköiden koulutusvastaavien kanssa kattavan koulutussuunnitelman kalenterivuodeksi 

kerrallaan. Suunnitelma täsmennetään puolivuosittain. 

7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET 
 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen 
käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan 
huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. 

Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.)  
 

 - 

Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja 
toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) 
 

 -     

Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta 

 

 -  

Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä 
 

Rauman kaupungin puhtauspalvelu – käytössä olevien toimitilojen siivous 

Rauman kaupungin järjestämä jätehuolto 

Lisäksi henkilöstö pesee työasuja toimitilan koneella. 

Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, 
yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) 
  

Rauman kaupungin isännöintitoimisto vastaa käytössä olevista toimitiloista.    
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Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 

 

– verenpainemittarit, verensokerimittarit, saturaatio-mittari 

– INR- mittari, Hb- mittarit, Crp- mittarit  

– korvalamput 

– muut sairaanhoidolliset välineet 

 
Vastuuhenkilön yhteystiedot 

 

Virpi Luosma / kotihoito 

vastuusairaanhoitaja puhelin: 044 4036006 

 
Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n 
mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen 
mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 
(629/2010) 24–26 §:ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolle. 
Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden 
turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien 
määräysten noudattamisesta. 
 
Linkki Valviran määräyksiin: 
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/tuotteen_markkinoille_saattaminen/terveydenhuollon_laitteet_j
a_tarvikkeet  
Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 
 

Laitteet on kirjattu kaupungin laiterekisteriin. 

 

Anni Peltola / kotihoito 

laitevastaava puhelin: 044 7072411 

 

 

8. ASIAKASTURVALLISUUS 

Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä 
turvallisuuteen liittyviä riskejä 

Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot 

 

Palvelupäällikkö Arja Kumpulainen  

puhelin: 044 7935258 

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja 
ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) 

 

Työntekijän on raportoitava esimiehelleen välittömästi ja kirjattava asia mikäli hän 

huomaa puutteita asiakas- ja työturvallisuudessa. Kotiutustiimissä noudatetaan Rauman 

kaupungin Asiakas-ja potilasturvallisuussuunnitelmaa ja Mansikkapaikan 

pelastussuunnitelma. 

 

Tärkeä osa asiakasturvallisuutta on myös asiakkaan tietojen käsittelyyn liittyvät säädökset 

ja ohjeet. 

 

http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/tuotteen_markkinoille_saattaminen/terveydenhuollon_laitteet_ja_tarvikkeet
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/tuotteen_markkinoille_saattaminen/terveydenhuollon_laitteet_ja_tarvikkeet
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Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta 
 
- 
      

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön 
hälytys-laitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden 
toimivuuden varmistus, jne.) 
 
- 

 

 
Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma 

 

Rauman kaupungin Asiakas ja potilasturvallisuussuunnitelma. 

 

9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 
 

Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja 
hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan 
osallistumisesta päätöksentekoon 

 

Kotiutustiimin asiakkaaksi tullaan kotiuttavan tahon yhteydenoton kautta. 

Arviointikäynnillä annetaan asiakkaalle ohjausta ja neuvontaa sekä kartoitetaan asiakkaan 

toimintakyky, voimavarat, asuinolosuhteet, sosiaalinen verkosto sekä asiakkaan 

mahdolliset sosiaalietuudet. Arvioinnissa apuna käytetään toimintakykymittareita 

(esimerkiksi Rava ja MMSE). Lisäksi kartoitetaan asiakkaan omaisten, lähipiirin, 

yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin osallistumismahdollisuudet asiakkaan 

hyvinvointiin. 

 

Tukijakson jälkeinen palvelutarve ja jatkohoidonsuunnitelma viedään tiedoksi kotihoidon 

alueen määrätylle hoitajalle tai palveluesimiehelle ja annetaan asiakkaalle/läheiselle tiedot 

toteuttavasta tahosta.  

 
Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen 
 

 -  

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun 
kustannuksista ja sopimusmuutoksista. 

 

Kotiuttavan tahon työntekijä sekä kotiutustiimin työntekijä ovat ennen asiakkaan 

kotiutumista ja palveluiden alkamista kertonut asiakkaalle kotiutustiimin tarjoaman 

palvelun sisällöstä ja maksusta. 
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Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, 
henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §) 

 

Kotiutustiimin tukijakson käynnit suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja/tai hänen 

läheistensä kanssa. Asiakas voi halutessaan vähentää sovittuja käyntejä tai keskeyttää 

palvelun. Asiakas antaa kirjallisen suostumuksensa käsitellä häntä koskevaa tietoa ja 

luovuttaa tietoa muille asiakasta hoitaville tahoille. Tiedot ovat luottamuksellisia ja 

työntekijöillä on asiakkaan asioista ehdoton vaitiolovelvollisuus. 

 
Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista 
tavaroista 

 

Kotiutustiimissä asiakkaan raha-asioista huolehtii ensisijaisesti 

asiakas/omainen/läheinen/edunvalvonta. 

Kotiutustiimissä on asiakkaiden avaimia, joita säilytetään lukollisessa laatikossa. 

     
Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään 

 

Asiakkaan kotona työskennellään asiakkaan ehdoilla. 

Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) 
Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet 
  

Henkilöstö huolehtii asiakkaan edun turvaamisen kaikissa tilanteissa ja päätöksenteossa 

lakiin ja palvelukriteereihin perustuen.  

Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti 
 

Jos asiakas on tyytymätön kohteluunsa, hänen tai hänen edustajansa tulee ottaa yhteyttä 

hoitavan yksikön esimieheen. Kohteluun tai hoitoon liittyvät muistutukset tehdään 

hoitavan yksikön palveluesimiehelle tai palvelupäällikölle. Asia käsitellään tiimipalaverissa. 

Kohteluun tai hoitoon puututaan tarvittaessa ja muutoksista ilmoitetaan 

hoitohenkilökunnalle osastopalaverin yhteydessä. 

Mikäli henkilökunnan jäsen huomaa tehtävissään tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen 

epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteutumisessa (esim. käytös ja kaltoinkohtelu) 

on hänen viipymättä ilmoitettava asiasta toiminnasta vastaavalle henkilölle 

Sosiaalihuoltolain 48§:n mukaan. Ilmoituksessa apuna käytetään henkilökunnan 

ilmoituslomaketta. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdentaa kielteisiä 

vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 

 

Ilmoitus tehdään hoitavan yksikön esimiehelle. Virheellinen toimintatapa korjataan ja asia 

käsitellään sekä ohjeistetaan kyseisessä yksikössä. Asia viedään tiettäväksi palvelupäällikön 

kautta vanhuspalvelujen johtajalle (ja diarisoitavaksi arkistosihteerille). Mikäli virheellistä 

toimintaa ei korjata viivytyksettä, tulee ilmoittajan viedä asia aluehallintoviraston tietoon. 
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Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta  
(asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) 

 

- 

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle 
tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa 
olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). 
Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan 
 

Hyvinvointia edistävien toimintojen palvelupäällikkö; Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma. 

Vanhuspalvelujen johtaja Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma. 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä toimenkuva 
 

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä 

asioissa, avustaa muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii 

asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi, seuraa asiakkaiden oikeuksien ja 

aseman kehitystä kunnassa sekä antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle. 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

 

Jari Mäkinen 

sosiaaliasiamies 

puhelin: 02 630 1423 

jari.makinen@satshp.fi 

  
Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä 

 

Muistutukset osoitetaan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Sen jälkeen ne käsitellään 

esimiehen ja työntekijän kesken sekä tiimissä. Valiokunnalle laaditaan selvitys asiasta ja 

asiakkaalle annetaan selvitys tiedoksi. 

Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakkaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen 
seurannassa 
 
- 

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta 

 

- 

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 
   

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (Finlex). 

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
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10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN 

VARMISTAMINEN 
 

Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran 
kotisivuilta: http://www.valvira.fi/  

Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta 
 

Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma: arvioinnit sekä jatkohoidonsuunnitelma.     

Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, 
yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) 
 

Kiinnitetään huomiota asiakkaan ravitsemustottumuksiin ja mahdollisiin haasteisiin 

kotitilanteessa, tarvittaessa asiakkaan ja/tai läheisten ohjaus. 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta:  
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/suositukset-ja-toimenpideohjelmat  

Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot 
 

- 

Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen 
kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, 
toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) 
  

Aktivoidaan asiakasta kotona arjen askareissa sekä 

tiedotetaan erilaisista tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista. 

Toiminnassa korostuu kuntoutumista edistävä työote sekä yhteistyö erityisesti 

lääkinnällinen kuntoutuksen kanssa.  

     

THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille:  
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/liikuntasuositukset  

Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen 
 

Pandemiatyöryhmän, hygieniatyöryhmän ja muiden tahojen tiedotteet.  

Rauman kaupungin hygieniahoitaja 

Mirva Aaltonen 

puhelin: 040 1809894 

 

Kotihoidossa on oma hygieniavastaava. Rauman kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan 

hygieniayhdyshenkilöt kokoontuvat muutaman kerran vuodessa ja päivittävät 

hygieniaohjeita. Ohjeistuksissa seurataan tarkkaan Satakunnan sairaanhoitopiirin 

ohjeistuksia (SatShp:n hygieniayksikkö). Hygieniayhdys-henkilöille järjestetään myös 

koulutusta muutaman kerran vuodessa.  

Käsidesin kulutusta seurataan vuosittain ja mahdolliseen liian vähäiseen kulutukseen 

puututaan tarvittaessa. 

http://www.valvira.fi/
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/suositukset-ja-toimenpideohjelmat
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/liikuntasuositukset
http://www.satshp.fi/sairaanhoito/tartuntataudit-ja-sairaalahygienia/Sivut/default.aspx
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Epidemiatilanteissa Rauman kaupungin hygieniahoitajat ja Satakunnan sairaanhoitopiirin 

hygieniayksikkö ohjeistavat henkilökuntaa. 

 
Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 
 

Jatkuva kotiutustiimin toiminnan kehittäminen asiakkaan sekä toiminnan näkökulmasta. 

Henkilöstöresurssit/palvelutarpeeseen vastaaminen siten, että toimintaa voitaisiin laajentaa 

koskemaan useampaa asiakasta sekä mahdollisuus pidemmille tukijaksoille. 

Palvelutarpeen ja kuntoutuksen toteuttaminen tasavertaisesti. 

Sähköisten palvelujen kehittäminen. 

Hoitohenkilökunnan sähköisten palveluiden ja sovellusten käytön tehostaminen. 

Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa tiimipalavereissa ja 

erityisissä kehittämisiltapäivissä. Yksikön palveluesimies on mukana myös Hyvinvointia 

edistävien toimintojen kehittämistiimissä. Suunnitelmat ovat linjassa Rauman kaupungin 

Sosiaali- ja terveystoimen–vanhuspalveluiden toimintasuunnitelmien kanssa. 

Kotiutustiimin asiakkaan prosessin sisäinen auditointi on suoritettu marraskuussa v. 2015. 

 

 

11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN  
 

Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden 
terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, 
terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) 
 

Yksikössä on viisi sairaanhoitajaa, jotka vastaavat sairaanhoidosta sekä lääkehoidon 

toteutumisesta kokonaisuudessa. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat kirjaavat lomakkeille 

LifeCareen. 

Tukikäyntien tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. Terveyttä 

tuetaan huomioimalla kokonaisvaltaisesti asiakkaan yksilölliset tarpeet. Hoidon tarvetta 

arvioidaan säännöllisesti asiakasnäkökulma huomioiden. Kotikäynneillä tehdään 

sairaanhoidollisia toimenpiteitä sekä huolehditaan asiakkaan ennaltaehkäisevästä 

hoitotyöstä.  

 

Kotikäynneillä tarkastetaan asiakkaan vointi (toimintakyky, terveydentila, asuinympäristö 

ym.). Arvioimisessa käytetään mittareita (MMSE, MNA, ADL, GDS). Kotona otetaan 

verinäytteitä, bakteerinäytteitä, hoidetaan haavoja sekä huolehditaan lääkehoidosta. 

Asiakasta tuetaan selviämään päivittäisistä toiminnoistaan edistämällä hänen 

toimintakykyään.  

 

Lääkärin määräyksestä seurataan tarvittaessa tiheämmin verenpaine-, verensokeri- ja 

verikoearvoja. Tärkeää on myös huomioida asiakkaan psyykkinen ja kognitiivinen 

toimintakyky.  
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Potilasasiamies: Yhteydenotot ja ajanvaraukset puhelinnumerosta 

044 403 5548. Tavattavissa keskiviikkoisin ennakkoon sovitulla ajanvarauksella.  

Sijainti: Rauman terveyskeskuksen Monipoli 1, huone 11. 

Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden 
hoidosta kiireettömissä tilanteissa 

 

Tarvittaessa kotiutustiimi konsultoi kotiuttavaa tai päivystävää lääkäriä.  

Ei-kiireellisissä tapauksissa varataan aika lääkärinvastaanotolta tai yksityislääkäriltä.  

Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi    

 

Tarvittaessa kotiutustiimi konsultoi kotiuttavaa tai päivystävää lääkäriä.  

Kiireellisissä, lääkärin hoitoa vaativissa tapauksissa asiakas kuljetetaan ambulanssilla 

yleisimmin Rauman päivystykseen tai muualle jatkohoitoon. 

Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, 
psykiatrinen hoito, jne.) 

 

Asiakkaille, joilla on erikoissairaanhoitoa vaativa sairaus, tulee kotiin säännöllisesti kutsu 

tutkimuksiin tai lääkärille. Kotiutustiimin hoitajat huolehtivat lääkärin lähetteen 

mukaisesti tarvittavista hoitotoimenpiteistä ja lomakkeiden täyttämisestä. Yleensä 

asiakkaat saavat lähetteen joko terveyskeskuslääkäriltä tai yksityislääkäriltä 

erikoissairaanhoitoon.  

Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta 
(Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) 
mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 

 

Lääkehoitosuunnitelman vuosittaisesta tarkastelusta ja päivittämisestä huolehtivat yksikön 

sairaanhoitaja ja lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja yhdessä. Lääkehoidon osaamisen 

varmistamiseksi kaikki hoitajat suorittavat 5 vuoden välein verkko-opintoina (LOVe) 

lääkehoidon perusteet (LOP, PKV) ja tentin suoritettuaan saavat lääkehoitoluvan. 

Sairaanhoitajat suorittavat lisäksi GER-osiot.  

Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot 

 

Virpi Luosma, vastuusairaanhoitaja 

puhelin: 044 4036006 
 
Potilasasiamiehen yhteystiedot 
 

potilasasiamies puhelin: 02 835 5548   

 
Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 
 

Sairaanhoitajien täydennyskoulutukset. 

Mobiilien käyttö sairaanhoidon työvälineinä. 

LOVe- tenttien suorittaminen. 

Sairaanhoitajien vastuualueiden hoitaminen.     

  

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
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12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY 
 

(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)  
Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta  
 

Rauman kaupungin Sosiaali- ja terveystoimiala on käytössä sähköinen LifeCare- 

potilastietojärjestelmä. Työntekijöillä on oman toimivaltansa mukaiset luku- ja 

kirjaamisoikeudet eri sovelluksiin ja lomakkeille. Uudet työntekijät allekirjoittavat ATK-

ohjelmien salassapito-ja käyttäjäsopimuksen. Sen lisäksi jokainen suorittaa verkossa Arjen 

tietosuojakoulutuksen, Kanta tietoturvakoulutuksen ja Kanta-arkistoon liittyvän 

koulutuskokonaisuuden. Todistukset toimitetaan yksikön esimiehelle.  

Jokainen LifeCare-käyttäjä kirjaa omilla käyttäjätunnuksillaan ja tallentaa 

kirjoittamansa. Henkilökunnalla on oikeus katsoa vain niiden henkilöiden tietoja, joihin 

heillä on hoitosuhde. Sosiaali- ja terveystoimialan tietosuojavastaava ottaa lokitietoja 

pistokokeina, joista selviää mahdollinen asiaton tietojen katselu. 

Kanta-arkiston mukana tulleista uusista kirjaamiseen liittyvistä ohjeista on tehty 

toimintaohjeet. Samoin asiakkaan suostumusten kirjaamisesta on tarkat ohjeet. 

Rauman kaupungin vanhuspalvelut on oma rekisterinpitäjä ja terveystoimi omansa. Siksi 

vanhuspalveluiden asiakkailta pyydetään suostumus, että heidän tietojaan saadaan kirjata 

terveystoimen rekisterin alaiseen tietojärjestelmään.  

Asiakkaan LifeCare- tiedot arkistoituvat Rauman kaupungin tietohallintoyksikön toimesta. 

He myös ylläpitävät tietojärjestelmää. Sosiaali- ja terveystoimialan ATK-tiimi vastaanottaa 

kyselyjä ja korjaustarpeita sekä kehittää tietojärjestelmää muuttuvien tarpeiden mukaan.  

Muut kuin sähköiset asiakirjat arkistoi toimistosihteeri arkistonmuodostusohjeiden 

mukaisesti. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

Kristiina Kuusio kristiina.kuusio@rauma.fi  

puhelin: 044 403 6383 

 

Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet www.tietosuoja.fi 
 
Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas 
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/oppaat.html 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-
vaatimusten-yhdenmukaistaminen/koodistopalvelu/tekniset-ohjeet/sote-organisaatiorekisteri) 
      

mailto:kristiina.kuusio@rauma.fi
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/oppaat.html
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/koodistopalvelu/tekniset-ohjeet/sote-organisaatiorekisteri
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/koodistopalvelu/tekniset-ohjeet/sote-organisaatiorekisteri
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Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, vaikka 
toimisi toisen yrityksen tiloissa.  
 
Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje: https://tietosuoja.fi/artikkeli 
 
Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla: www.tietosuoja.fi. Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, 
Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, 
Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 

Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma 
  

Life-Care 

Kanta-arkisto  

 

 

13. OMAVALVONNAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 
 

Kuvaus menettelystä 

 

Omavalvontaa seuraa vanhuspalvelujen johtaja Sanna Mustajoki- Kunnas. 

Omavalvontasuunnitelman laatii Hyvinvointia edistävien toimintojen palvelupäällikkö 

Arja Kumpulainen yhdessä kotiutustiimin palveluesimiehen ja hoitohenkilökunnan kanssa.  

Päivitys tapahtuu palvelupäällikön ja palveluesimiehen toimesta kerran vuodessa. Linkit 

päivittyvät Majakkaan kunkin linkin vastuuhenkilön toimesta. Tietojen päivittäminen on 

siis jatkuva prosessi. 

Omavalvontasuunnitelma käydään läpi henkilökunnan osastopalavereissa. Yksikössä oleva 

sähköinen versio otetaan jokapäiväiseen käyttöön tiedonhaun ja perehdytyksen 

apuvälineenä.  

Omavalvontasuunnitelma on esillä ja luettavissa yksikön yleisissä tiloissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tietosuoja.fi/artikkeli/-/asset_publisher/nain-laadit-tietosuoja-asetuksen-edellyttaman-selosteen-kasittelytoimista
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.kanta.fi/
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14. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA 
 

Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua  

 

Palveluseteliyritysten informointi, koulutus sekä säännölliset kokoukset. 

Yhteiset kokoontumiset ja koulutukset (esim. Palveluseteliyrittäjät, PDL ja Smartum). 

Epäkohtien tullessa ilmi tehdään tarkastuskäynti, selvityspyyntö sekä valvonta ja ohjaus 

sääntökirjan mukaisesti. 

 

Palvelusetelisääntökirja  
 
Luettelo alihankkijoita 

 

Luettelo löytyy sivuilta vaana.fi  

Kehittämissuunnitelma 
 

Yksityisten palveluntuottajien palvelusetelisääntökirja. 
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