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1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 
 

Rauman kaupunki / sosiaali- ja terveysvirasto  / vanhuspalvelut  

Mansikkapaikan palvelukodit 

Steniuksenkatu 6 

26100 RAUMA 

Palvelumuoto: 

Vanhusten tehostettu palveluasuminen 

 

Toiminnasta vastaava henkilö: 

Palveluasumisen palvelupäällikkö 

puh: 044 793 3288 

Steniuksenkatu 4  

26100 Rauma 

 

 

 

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Toiminta-ajatus 
 

Edistää ja ylläpitää ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten turvallisuutta, 

hyvinvointia ja toimintakykyä. Yhteistyössä vanhusten, omaisten, henkilökunnan ja sosiaali - ja 

terveydenhuollon muiden yksiköiden kanssa. 

Arvot  
Ihmisarvon kunnioittaminen 

Luottamus 

Turvallisuus 

Toimintaperiaatteet 
                           Palvelemme inhimillisesti ja ammattitaitoisesti 

                           Olemme yhteistyökykyisiä 

                           Kehitämme työtämme 
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3. Asiakkaan ja omaisten osallistuminen ja asiakaspalaute 
 

Rauman kaupungin järjestämä asiakastyytyväisyyskysely asukkaille ja heidän omaisilleen järjestetään joka 

toinen vuosi. 

Talossa on asiakaspalautelomakkeet ja –laatikko. Asiakaspalautteen voi jättää joko laatikkoon tai toimittaa 

sähköisesti sosiaali- ja terveysviraston nettisivuilla olevalla palautelomakkeella tai sähköpostilla   

palvelupäällikölle tai sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmälle. 

Myös asukkaalle ja omaisille järjestettävä tutustumistilaisuus ja omaisille järjestettävät tilaisuudet toimivat 

asiakaspalautteen antajina. 

Tavallisin asiakaspalautteen muoto on jatkuva suullinen palaute. 

Asiakaspalautteen käsittelystä on toimintaohje sosiaali- ja terveysviraston toimintakäsikirjassa. 

Asiakaspalautetta käytetään omaiset mukaan ottavan, asiakkaan voimavaralähtöisen toimintatavan 

kehittämiseen. Asiakaspalautelomakkeet päivitetään edellisestä kyselystä saatujen kokemusten perusteella. 

Omahoitajat tarjoavat omaisille mahdollisuutta osallistua hoitosuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen n 

½ vuoden välein.  

  

4. Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat 
toimenpiteet 

 

Palvelukotien turvallisuustyöryhmä arvioi työpaikan riskit vuosittain ja laatii näiden perusteella 

toimintasuunnitelman riskien ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi. 

Rauman sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä sähköinen vaara- ja haittatapahtumien, sekä läheltä piti- 

tilanteiden ilmoitusjärjestelmä. Ilmoitukset käydään työyksiköissä läpi säännöllisesti. Palvelukotien 

palveluesimies ja sairaanhoitajat puuttuvat havaittuihin epäkohtiin ja tekevät korjausehdotukset, jotka 

käsitellään vastaavien- ja/tai viikkopalavereissa, tehdään uudet toimintaohjeet ja menettelytapojen 

muutokset. Palavereissa paikalla oleva yksikön henkilökunta on mukana päättämässä uusista ohjeista, muu 

henkilökunta lukee päätöksistä palaverimuistioista. Tarvittaessa asiat viedään eteenpäin johtoryhmälle tai 

kaupungin työsuojeluvaltuutetulle tai muille yhteistyötahoille. Nämä HaiPro- raportit käsitellään 

puolivuosittain vanhuspalvelujen johtoryhmässä sekä sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmässä. 
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5. Henkilöstö 
 

Määrä 
1 palvelupäällikkö (yhteinen kaikkien palveluasumisyksiköiden  kanssa) 

1 palveluesimies 

4 sairaanhoitajaa 

1 geronomi 

22 lähihoitajaa 

1 osastoapulainen 

Hoitohenkilökunnan määrä on 28 vakinaista työntekijää.  Henkilökuntamitoitus on 0,6 työntekijää vanhusta 

kohden. Hoitotyöntekijät (27) tekevät pääsääntöisesti kolmivuorotyötä. Kaikki hoitotyötä tekevät ovat 

koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia. 

Koko sosiaali- ja terveysviraston yhteisen varahenkilöstöjärjestelmän käyttö on alkanut syksyllä 2015.  

Mansikkapaikan eri tehtävistä huolehtivat myös vanhainkodin kanssa yhteiset vaatehuollon/varaston 

työntekijä, osa-aikainen kalustonhoitaja, teknisen viraston laitosmiehet ja   toimistosihteerit. 

 

Rekrytointi 
Tavoitteena on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön koulutustasoa muutetaan 

tarvittaessa osaamisvaatimusten mukaisesti virkapakettiin tehtävillä muutoksilla. 

Rauman kaupungilla on käytössään sähköinen KuntaRekry- ohjelma, jonka kautta tiedotetaan avoimista 

toimista ja haetaan sijaisia. Kaikki hakijat haastatellaan ja heidän kelpoisuutensa tarkastetaan ennen työhön 

ottoa. 

Sijaiset hankkii hoitotyön henkilöstöpalvelut- yksikkö. 

Uudet työntekijät perehdytetään perehdytysohjeiden mukaan.  Kaikki työntekijät osallistuvat uuden 

työntekijän perehdyttämiseen. 

 

Koulutus ja työhyvinvointi 
Koulutustarpeet kootaan ja ne ilmoitetaan soten yhteiselle koulutusvastaavalle, joka koostaa koko sotea 

kattavan koulutussuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan. Hän kerää myös toiveet koko kaupungin 

yhteisiksi koulutuksiksi. Suunnitelma täsmennetään puolivuosittain. 

Työnkiertoa suositaan sekä kaupungin omien, että yksityisten työpaikkojen välillä.  Opiskelijoiden ohjaukseen 

panostetaan. Tavoitteena on, että kaikki vakituiset hoitotyöntekijät suorittavat 

työpaikkaohjaajakoulutuksen. 

Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttymistä seurataan ESS koulutusraporteilla.  
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Rauman kaupunki tuottaa työntekijöilleen joka vuosi työhyvinvointikyselyn. Kyselyn tulokset käydään 

systemaattisesti läpi yksiköittäin ja ilmenneisiin epäkohtiin tehdään selvät korjaussuunnitelmat. 

Suunnitelmien toteutumista seurataan. 

Työyhteisön ristiriitatilanteisiin puututaan heti joko lähiesimiehen toimesta tai palvelukodin yhteisissä 

palavereissa. Tarvittaessa saadaan tukea työhyvinvointipäälliköltä tai työterveyshuollosta. Myös 

työnohjausta järjestetään tarvittaessa. 

Työntekijöiden sairauspoissaoloja seurataan ESS ohjelman avulla ja ohjelmasta saadaan 4 kk välein 

sairauspoissaolotilastot. Kun poissaolot ylittävät tietyt rajat, lähiesimies käy työntekijän kanssa 

puheeksiottokeskustelun. Tämä on kaupungin varhaisen puuttumisen malli ”Pysy fölis”. 

Työntekijöille järjestetään joka vuosi kaksi työhyvinvointi-iltapäivää (tai yksi päivä), jonka teema on 

työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvä. 

Palveluasumisen johtoryhmän työskentelyssä työhyvinvointiin liittyvät asiat käsitellään joka kokouksessa. 

Palveluesimies käy hoitajien kanssa kehityskeskustelut vuosittain. Joko yksilö-  tai ryhmämuotoisina. 

6. Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet 
 

Mansikkapaikan palvelukodeissa asukkailla on käytössää yhden hengen huoneet, kooltaan 25 m2. Huoneessa 

on   WC/suihkutilat, eteinen ja vaatekaappeja. Huoneessa on hoitosänky ja –yöpöytä, lisäksi voi tuoda omia 

kalusteita ja tavaroita. Pariskunnat sijoitetaan, heidän niin halutessaan, vierekkäisiin huoneisiin.  

Yksikön yhteisiä tiloja on ruokailutila, olohuone ja sauna/ pesuhuone joka yksikössä. Talossa on yhteisenä 

tilana olohuone ja luentotila. Lisäksi viereisen vanhainkodin puolella on juhlasali ja kuntoutustilat, sekä 

jalkahoitajan ja parturi-kampaajan toimitilat. 

 Rakennus on uusi, valmistunut v. 2011. Talossa on paljon turvateknologiaa ja mm. sprinkleri- 

sammutusjärjestelmä. 

   

Siivous 
Kaupungin puhtauspalvelu huolehtii talon siivouksesta. Puhtauspalvelu kerää asiakaspalautteen vuosittain ja 

muutoksia / korjauksia tehdään sen pohjalta. Puhtauspalvelun henkilökunnalla on laitoshuoltajan koulutus. 

Yhteistyö heidän kanssaan on jatkuvaa ja sujuvaa. 

 

Jätehuolto 
Jätteet lajitellaan kaupungin jätehuolto-ohjeiden mukaan. Lääkejätteet kerätään Kaunisjärven vanhainkodin 

lääkejätehuoneeseen ja sieltä kuljetus Ekokemille tilataan muutaman kerran vuodessa. 

 

Pyykkihuolto 
Palvelukotien työntekijät pesevät asukkaiden käyttö- ja pitovaatteet omassa yksikössä. Asukkaiden 

käyttämät liinavaatteet ja eristyspyykki pakataan yksiköissä tarkoituksenmukaisiin säkkeihin ja lähetetään 

Lännen tekstiilihuoltoon pestäväksi maanataisin ja torstaisin. 
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Sisäilman laadun varmistaminen 
Kaupungilla on oma sisäilmatyöryhmä, johon kuuluu edustus työterveyshuollosta, työsuojelusta, 

ympäristöterveydenhuollosta, teknisestä virastosta ja eri hallintokunnista. Työryhmälle voidaan lähettää 

pyyntö sisäilman laadun tarkkailusta. Se tekee mittaukset ja niiden jälkeen suunnittelee jakotoimenpiteet.  

 

Kiinteistön huolto 
Mansikkapaikan kiinteistön omistaa Rauman kaupungin Kiinteistö Oy Rauman Palvelutalot. Kunnossapito- ja 

korjaustarpeet ilmoitetaan sähköisen ohjelman kautta kaupungin talotoimelle. Kiinteistölle on nimetty oma 

laitosmies.    

 

Laitteet ja tarvikkeet 
Yksiköissä on käytössä laiterekisteriin merkittyjä terveydenhuollon laitteita: hoitosänkyjä, 

verenpainemittareita, verensokerimittareita, imulaitteita, henkilönostimia ja korvalamppuja. Laiterekisteriä 

ylläpitää palveluesimies. Hoitosänkyjen vuosihuollosta vastaa sänkyjen toimittaja Lojer. Henkilökohtaiset 

apuvälineet asukas lainaa terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta. Muun yhteisen kaluston kunnossapidosta 

vastaa talon kalustonhoitaja, apuvälineiden kunnossapidosta fysioterapian henkilöstö. Uusia laitteita 

hankitaan vuosittain tarpeen mukaan ja määrärahojen puitteissa.  Palveluasumisen yhteinen johtoryhmä 

tekee hankintapäätökset. 

Talo hankkii asukkaille perushoitoon liittyvät tarvikkeet, muut esim. haavan- tai muuhun yksilölliseen hoitoon 

liittyvät tarvikkeet asukas joko ostaa itse tai saa hoitotarvikejakelusta. 

7. Asiakasturvallisuus 
 

Asiakasturvallisuudesta vastaa   palvelupäällikkö.  

Turvallisuus perustuu Rauman soten asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan ja Mansikkapaikan 

pelastussuunnitelmaan . Näitä tarkastetaan ja päivitetään vuosittain. 

Lääkehoitosuunnitelman vuosittaisesta tarkastuksesta ja päivittämisestä huolehtivat yksiköiden 

sairaanhoitajat ryhmänä. Lääkehoidon osaamisen varmistamiseksi kaikki hoitajat suorittavat 5 vuoden välein 

verkko-opintoina (LOVe) lääkehoidon perusteet. Sairaanhoitajat suorittavat lisäksi gerontologisen 

lääkehoidon osion. Tentin suoritettuaan saavat lääkehoitoluvan. Ilman lupaa ei voi lääkehoitoon osallistua.  

Tärkeä osa asiakasturvallisuutta on myös asiakkaan tietojen käsittelyyn liittyvät säädökset ja ohjeet. 

Asuinyksiköiden ulko-ovet ovat lukossa. Näin varmistetaan muistamattomien ja huonosti liikkuvien 

asukkaiden turvallinen liikkuminen omassa yksikössä.  

Yksiköissä on Elsi -turvalattiat. Lattiahälytykset kertovat hoitajille mm sängystä nousut, kaatumiset ja 

huoneessa liikkumiset. Laitteiston kunnossapidosta huolehtivat laitteiden toimittajat sekä kaupungin 

sähkömiehet hoitajien tekemän vikailmoituksen mukaan.  

Kaikilla hoitajilla on puhelimet taskussa, joihin hälytykset tulevat. Näillä he voivat myös tarvittaessa itse 

hälyttää apua. 
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Talon ulko-ovilla on valvontakamerat, joiden kuva näkyy yksiköiden kanslioiden tietokonenäytölle. 

Tarvittaessa tallenteita voidaan katsoa rekisteriselosteen mukaisesti. Valvontakamerajärjestelmän 

toimivuudesta vastaa kaupungin talotoimi.  

Asiakasturvallisuuden kehittäminen on hoitajien jokapäiväistä työtä. Turvallisuuden kehittämisen apuna on 

Haipro- tilastot. Itsemääräämisoikeuslain voimaantuloa seurataan ja sen toteutuessa noudatetaan lain 

mukaisia ohjeita.  

 

8. Asiakkaan asema ja oikeudet 
 

Asukkaan palvelutarpeen arviointi on alkanut jo hoitopaikan myöntämisen yhteydessä. Hakemukset tutkii 

kaupungin SAS (Suunnittele- Arvioi- Sijoita)- työryhmä. Työryhmä arvioi oikean hoitopaikan tarvetta RAVA- 

toimintakykypisteiden ja Minimental- muistitestin tulosten mukaan. 

Kun asukas on saanut myönteisen päätöksen Mansikkapaikkaan pääsystä, omaisilla ja vanhuksella on 

mahdollisuus tulla tutustumaan taloon. Jo tutustumisvaiheessa kerrotaan, että talossa käytetään omia 

vaatteita. Huone kalustetaan asukkaan omilla tavaroilla, koska talon puolesta huoneessa on vain hoitosänky 

ja -yöpöytä. Omaisia neuvotaan välttämään arvotavaroiden tuomista palvelukotiin. Pieni määrä käyttörahaa 

on hyvä antaa hoitajien lukolliseen kaappiin asukkaan parturi-, kioski- tai muita ostoksia varten.  

Uusi asukas ja hänen omaisensa saavat tietoa talon toiminnasta heille jaettavasta talon esitteestä. Asukas 

maksaa asumisestaan kiinteän vuokran ja asiakasmaksun. Sen lisäksi hän maksaa nettotulojen mukaan 

määräytyvän palvelumaksun, joten omaisen on toimitettava tuloselvitys maksujen käsittelijälle Kaunisjärven 

vanhainkodin toimistosihteereille. Aikanaan he saavat kirjallisen maksupäätöksen, johon on valitusoikeus.  

Uudelle asukkaalle järjestetään hoitopalaveri n. kuukauden kuluttua taloon muutosta.  Palaverissa kerrotaan 

tarkemmin talon tavoista ja mahdollisuuksista. Tässä tilaisuudessa asukkaalla ja omaisilla on mahdollisuus 

esittää toiveita hoidon suhteen. Asukkaan tarpeet, toiveet ja tottumukset kartoitetaan ja kirjataan ylös 

viimeistään tässä tilaisuudessa. Paikalla on myös asukkaan omahoitajat, jotka vastaavat hoitosuunnitelman 

kirjoittamisesta ja myöhemmin puolivuosittaisesta päivittämisestä. Omahoitajan tärkeä rooli on olla 

yhteyshenkilönä omaisiin, koska asukkaat harvoin pystyvät itse kertomaan toiveitaan tai hoitamaan 

asioitaan. 

Rajoitteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään huolehtimalla hyvästä ravitsemuksesta, oikeanlaisesta 

lääkityksestä ja käyttämällä kuntouttavaa työotetta. Joissakin tapauksissa asukkaan liikkumista joudutaan 

rajoittamaan asukkaan oman turvallisuuden varmistamiseksi ja lisääntyneen kaatumisriskin vuoksi. Se voi olla 

sitomista haaravyöllä pyörätuoliin, laitojen käyttö vuoteessa, pöytälevyn kiinnittämistä tuolin eteen tai 

hygieniahaalarin käyttöä. Näistä toimista sovitaan aina omaisten ja lääkärin kanssa. Päätökset kirjataan ja 

rajoittamisen tarpeellisuutta tarkastellaan viikoittain. Rajoittamiseen liittyvät liikuntakyvyn tai sairaudentilan 

muutokset huomioidaan, lääkitystä tarkastetaan ja asukkaan mielipidettä kuunnellaan. Hoitosuunnitelman 

päivittämisen yhteydessä näihin otetaan kantaa vähintään puolivuosittain. 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeudesta on valmisteilla. 
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Muistutusmenettely 
Jos asukas on tyytymätön kohteluunsa, hänen tai hänen edustajansa tulee ottaa yhteyttä palvelukotien 

palveluesimieheen. Jos hän on tyytymätön saamaansa lääketieteelliseen hoitoon, hänen on otettava 

yhteyttä avoterveydenhuollosta vastaavaan lääkäriin. Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä Rauma.fi sivuilla 

(linkki: Asiakkaan/ potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus).  

Mikäli työntekijä huomaa tai saa tietoonsa asiakkaaseen kohdistuvaa kaltoin kohtelua tai huonoa käytöstä, 

on hänen ilmoitettava asiasta henkilökunnan ilmoituslomakkeella. Ilmoituksen tehneeseen hoitajaan ei 

kohdisteta kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 

 Kohteluun ja hoitoon liittyvät muistutukset tehdään palveluesimiehelle, joka käsittelee asian 

viikkopalaverissa ja tarvittaessa asia käsitellään johtoryhmässä. Kohtelu tai hoito muutetaan tarvittaessa ja 

muutoksista ilmoitetaan hoitohenkilökunnalle viikkopalavereissa tai tarvittaessa johtoryhmän muistiossa. 

Asia viedään palvelupäällikön kautta tiettäväksi vanhuspalvelujen johdolle (ja diarisoitavaksi 

arkistosihteerille). Mikäli virheellistä toimintaa ei korjata viivytyksettä, viedään asia aluehallintoviraston 

tietoon. 

Sosiaaliasiamies:Puh.0447079132 

 

Asiakassuhteen päättyminen 
Asukas voi olla hoitoyksikössä elämänsä loppuun asti, ellei hän hoidollisesti tarvitse muuta paikkaa ja ellei 

asukas itse tai omaiset halua toista hoitopaikkaa. 

Asukkaan siirto sairaalaan 

Asukkaan siirto sairaalaan tapahtuu aina lääkärin arvion perusteella. Palvelukodissa äkillisesti sairastunut 

vanhus voidaan tarvittaessa lähettää päivystykseen hoidon arviointiin ja aloitukseen. Jos asukkaalla on 

hoitotahto tai omaiset ovat päivystykseen lähettämistä vastaan, sitä kunnioitetaan. Useimmiten 

sairaudenhoito aloitetaan päivystyksessä ja jatketaan palvelukodissa joko palvelukodin henkilökunnan 

toimesta lääkärin ohjeiden mukaan tai kotisairaalan käyntien avustuksella. 

Jos vanhus on sellaisessa kunnossa, että hän ei sairautensa vuoksi enää tule selviytymään palvelukodissa, hän 

voi lääkärin päätöksellä jäädä pysyvästi sairaalaan. 

Asukkaan siirto toiseen yksikköön 

Asukkaan siirtäminen toiseen hoitoyksikköön on mahdollista. Siirtotarve lähtee joko asukkaan hoidollisista 

tarpeista (esim. saa MRSA:n) tai omaisten toiveesta (esim. toisen puolison kanssa samaan hoitoyksikköön). 

SAS-työryhmä arvioi hoidon tarpeen ja tekee sijoituspäätöksen uuteen hoitopaikkaan.  

9. Yksikön toiminnan laadun varmistaminen  
 

Kuntouttava työote 
Mansikkapaikan palvelukotien toimintamallina on kuntoutumista tukeva työote. Se tarkoittaa asukkaan 

olemassa olevien voimavarojen hyödyntämistä, ylläpitämistä ja lisäämistä. Hoitosuunnitelmaan kirjataan 

konkreettiset menetelmät ja mahdolliset tavoitteet. Asukkaita hoidetaan yksilöllisyyttä, kuntoutumista 

tukevaa työotetta ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että asukasta 

kannustetaan itse tekemään kaikkea sitä, mitä hän suinkin itse pystyy tekemään.  

http://sharepoint/sote/tietosuoja/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/sote/tietosuoja/Lomakkeet/Asiakkaan%20tai%20potilaan%20hoitoon%20tai%20kohteluun%20liittyv%C3%A4%20muistutus.pdf&action=default
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Elämän sisältö 
Asukkaiden elämän sisältöä on ensisijaisesti omaisten tapaaminen, omien totuttujen tapojen 

noudattaminen ja arkiset rutiinit. 

Elämän sisältöä koetetaan tarjota erilaisia tilaisuuksia ja juhlia järjestämällä, joko koko talon yhteisiä tai oman 

yksikön sisällä. Elämän sisältöä voi myös olla seurustelu kahden kesken asukkaan kanssa, pieniä laulu- tai 

lukutuokioita tai ulkoilua sään salliessa. Hoitosuunnitelmaan on kirjattu kunkin asukkaan toiveet ja 

mieltymykset elämänkaarilomakkeesta   saatujen tietojen perusteella. 

Palvelukodeissa toimii myös palveluasumisyksiköiden yhteinen viriketyöntekijä sekä 

vapaaehtoistyöntekijöitä. He ulkoiluttavat ja järjestävät erilaista ohjelmaa. 

Asiakaspalautteista saatua tietoa hyödynnetään viriketoiminnan kehittämisessä. 

 

Ravitsemus 
Mansikkapaikan ruoan toimituksesta vastaa kaupungin ruokapalvelu. Steniuksen keskuskeittiö toimittaa 

valmiiksi tarjottimille asukaskohtaisesti jaetut lounaat ja päivälliset jäähdytettyinä palvelukoteihin, joissa ne 

lämmitetään ns. telakointiasemilla. Ateriat toimitetaan hoitajien tekemän yksilöllisen, hoitosuunnitelmaan 

kirjatun ateriatilauksen mukaan. Ruoka-annosten ravintoarvot on tarkkaan laskettu ja monenlaisia yksilöllisiä 

erikoisruokavalioita tilataan ja valmistetaan asukkaan mieltymykset ja syömisen ongelmat huomioiden. 

 Vuorokaudessa on viisi säännöllistä ateriaa: 

 aamupala tarjoillaan klo 8- 

 lounas klo 11:30-12:30 

 päiväkahvi klo 13:30-15:00 

 päivällinen klo 16-17 ja 

 Iltapala klo 19:30-  

 

Yöpaaston pituudeksi tulee siis vähimmillään 12h riippuen kuitenkin siitä, haluaako asukas nukkua aamulla 

pitempään. Yksiköissä on kuitenkin aina yölläkin tarjolla jotain syömistä ja juomista ja niitä tarjotaan herkästi 

varsinkin yöllä valvoville vanhuksille. 

Ruokailua kuten muitakin asukkaiden päivittäisiä toimia seurataan tarkkaan. Asukkaita avustetaan 

ruokailussa ja tarvittaessa syötetään, silloin kun he eivät siihen itse pysty. Ruokailua ja syödyn ruuan määrää 

ja juotujen nesteiden määrää seurataan ja havainnot kirjataan päivittäisten huomioiden 

kirjaamislomakkeelle Lifecareen. 

Asukkaiden painoa seurataan puolivuosittain ja tarvittaessa. 

Rauman kaupungin ruokapalvelujohtajan puhelinnumero on   044 534 1970. 

 

Hygienia 
Jokaisessa yksikössä on oma hygieniavastaava. Rauman kaupungin sote-viraston hygieniayhdyshenkilöt 

kokoontuvat muutaman kerran vuodessa ja päivittävät hygieniaohjeita. Ohjeistuksissa seurataan tarkkaan 
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Satakunnan sairaanhoitopiirin ohjeistuksia. Hygieniayhdys-henkilöille järjestetään myös koulutusta 

muutaman kerran vuodessa.  

Käsidesin kulutusta seurataan vuosittain ja mahdolliseen liian vähäiseen kulutukseen puututaan tarvittaessa. 

(linkki: käsidesitilastot) 

Epidemiatilanteissa Rauman kaupungin hygieniahoitajat ja Satakunnan sairaanhoitopiirin hygieniayksikkö 

ohjeistavat palvelukoteja. 

Muita (paitsi MRSA) resistenttejä bakteereja kantavia asukkaita voidaan hoitaa talossa Satshp:n 

hygieniayksikön antamia ohjeita noudattaen. 

 

Toiminnan suunnittelu 
Palvelukodeissa tehdään toimintasuunnitelmat kodeittain seuraavaksi vuodeksi. Suunnitelmat ovat linjassa 

Rauman kaupungin, sosiaali- ja terveystoimen sekä vanhuspalveluiden toimintasuunnitelmien kanssa. 

Palvelukotien toimintasuunnitelmat hyväksyy Mansikkapaikan palvelupäällikkö. Toimintasuunnitelmissa on 

suunnitelma ja kuvaus asiakastyön kehittämiseksi. 

 

 

10. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestäminen 
 

Asukkaiden lääketieteellisestä hoidosta vastaa nimetty lääkäri. Lääkäri käy palvelukodeissa joka viikko ja 

muina aikoina hänet tavoittaa puhelimitse tai viestillä. 

Kiireellisissä tapauksissa soitetaan ensisijaisesti omalle lääkärille. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteyttä 

Rauman seudun päivystykseen.  

Yksiköissä on 1-2 sairaanhoitajaa, jotka vastaavat sairaanhoidosta ja lääkehoidon toteutumisen 

kokonaisuudesta. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat seuraavat asukkaiden vointia, mm. lääkehoidon 

vaikuttavuutta ja kirjaavat huomionsa päivittäisen kirjaamisen lomakkeille Lifecareen.  

Palvelukodin lääkehoitosuunnitelma (linkki: Mansikkapaikan lääkehoitosuunnitelma) päivitetään vuosittain 

ja tarvittaessa. Päivittämisestä vastaavat yksiköiden sairaanhoitajat ja palveluesimies.  Jokaisella yksiköllä on 

myös omia lääkehoitoon liittyviä käytännön ohjeita. Niitä päivitetään myös vähintään kerran vuodessa 

viikkopalavereissa. Yksiköiden lääkehoidosta vastaavat yksikköjen sairaanhoitajat. 

Potilasasiamiehen tavoittaa numerosta 044 403 5548.   Hän ottaa vastaan Raumalla keskiviikkoisin klo 8-16 

ja tarpeen mukaan Monipolilla. 

 

 

 

http://sharepoint/sote/testi/Vanhuspalvelut/Jaetut%20asiakirjat/VANHAINKOTIEN%20L%C3%84%C3%84KEHOITOSUUNNITELMA%20tammikuu%202014%20(5).doc
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11. Asiakastietojen käsittely 
 

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä sähköinen Lifecare- potilastietojärjestelmä. 

Työntekijöillä on oman toimivaltansa mukaiset luku- ja kirjaamisoikeudet eri sovelluksiin ja eri lomakkeille. 

Uudet työntekijät allekirjoittavat ATK-ohjelmien salassapito- ja käyttäjä sitoumuksen. Sen lisäksi jokainen 

suorittaa tietoturvaan liittyvät verkkokoulutukset. Todistukset toimitetaan palveluesimiehelle.  

Jokainen Lifecare-käyttäjä kirjaa omilla käyttäjätunnuksillaan ja tallentaa kirjoittamansa. Henkilökunnalla on 

oikeus katsoa vain niiden ihmisten tietoja, joihin heillä on hoitosuhde. Soten tietosuojavastaava ottaa 

lokitietoja pistokokeina, joista selviää mahdollinen asiaton tietojen katselu. 

Vanhuspalvelujen henkilöstöstä koottu kirjaamisryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa kehittämään 

kirjaamista. Tämä ryhmä on tehnyt vanhainkotien minimikirjaamisohjeet, mitä noudatetaan myös 

tehostetuissa palveluasumisyksiköissä. 

Ryhmä pohtii ja tekee yhteisiä kirjaamisohjeita koko vanhuspalveluun. 

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.  

Asukkaan Lifecare- tiedot arkistoituvat Rauman kaupungin tietohallintoyksikön toimesta. Se myös ylläpitää 

tietojärjestelmää. Soten ATK-tiimi vastaanottaa kyselyjä ja korjaustarpeita ja kehittää tietojärjestelmää 

muuttuvien tarpeiden mukaan.  

Muut kuin sähköiset asiakirjat arkistoi Kaunisjärven vanhainkodin arkistosta vastaava toimistosihteeri 

arkistonmuodostusohjeiden mukaisesti. 

Rauman kaupungin tietosuojavastaava Kristiina Kuusio kristiina.kuusio@rauma.fi puh. 044 403 6383. 

 

 

12. Omavalvonnan toteutumisen seuranta ja arviointi 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja toteutunutta omavalvontaa seuraa vanhuspalvelujen johtaja Sanna 

Mustajoki- Kunnas. 

Omavalvontasuunnitelman laatii palveluasumisten palvelupäällikkö Leila Koski yhdessä Mansikkapaikan 

palvelukotien palveluesimiehen kanssa.  

Päivitys tapahtuu kerran vuodessa toimintasuunnitelman tarkastelun yhteydessä. Linkit päivittyvät 

Majakkaan kunkin linkin vastuuhenkilön toimesta. Tietojen päivittyminen on siis jatkuva prosessi 

mailto:kristiina.kuusio@rauma.fi
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Omavalvontasuunnitelma esitellään henkilökunnan työpaikkakokouksessa. Viikkopalavereissa käydään läpi 

yksiköissä oleva sähköinen versio ja se otetaan jokapäiväiseen käyttöön tiedonhaun ja perehdytyksen 

apuvälineenä. 

Tieto, mistä omaiset saavat käsiinsä omavalvontasuunnitelman, on esillä yksiköiden ilmoitustaululla. 

 

 

 

Raumalla 7.6.2019 

 

________________________________________________ 

Sanna Mustajoki- Kunnas 

 

 

 


