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1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 
 

Rauman kaupunki/ sosiaali- ja terveystoimiala /vanhuspalvelut 

Marttilanmäen Palvelukodit           

Koilahdentie 256 

26720 MONNANUMMI 

Y-tunnus 0138780-9 

 

Palvelumuoto: Vanhusten tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen 

 

Toiminnasta vastaava henkilö: 

Vanhuspalvelujen palvelupäällikkö 

Leila Koski 

p. 044 7933288 

leila.koski@rauma.fi 

 

 

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Toiminta-ajatus 
Palvelukotien toiminta-ajatuksena on luoda turvallinen ja viihtyisä koti vanhuksille. Toiminnan lähtökohtana 

on vanhus ja hänen tarpeistaan lähtevä kodinomainen hoito ja tunnelma. Vanhuksen hoito ja palvelu pyritään 

suunnittelemaan yhdessä vanhuksen, omaisten ja omahoitajien kanssa. 

 

Arvot  
Arvomaailmamme perustuu asukkaiden, omaisten sekä työyhteisön kunnioittamiseen. 

Myönteinen ja hyväksyvä ilmapiiri on toiminnan lähtökohta. Muita arvojamme ovat yksilöllisyys, 

oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus ja suvaitsevaisuus. 

 

Toimintaperiaatteet 
Kunnioitamme vanhuksen itsemääräämisoikeutta ja ainutkertaisuutta. Käytämme työssämme 

turvallisuuden, jatkuvuuden, omatoimisuuden ja joustavuuden periaatteita. Näin voimme luoda hyvän ja 

arvokkaan vanhuuden. 

mailto:leila.koski@rauma.fi
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Hoitotyö perustuu omahoitajajärjestelmään sekä noudatamme kuntouttavaa työotetta, mikä tarkoittaa 

asukkaan jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämistä ja omatoimisuuden tukemista. Näin annamme 

asukkaalle mahdollisuuden olla aktiivinen omassa elämässään mahdollisimman pitkään. 

 

3. Asiakkaan ja omaisten osallistuminen ja asiakaspalaute 
 

Rauman kaupungin asiakastyytyväisyyskysely asukkaille ja heidän omaisilleen tehdään joka toinen vuosi. 

Talossa on asiakaspalautelomakkeet ja – palautuslaatikko. Asiakaspalautteen voi toimittaa myös sähköisesti 

sosiaali- ja terveystoimialan nettisivuilla olevalla palautelomakkeella tai sähköpostilla palvelukodin 

palvelupäällikölle tai sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmälle. 

Asukkaaksi tulon jälkeen järjestetään vanhukselle ja omaisille tilaisuus, jossa keskustellaan elämänsisältö 

asioista, hoitolinjoista ja kuullaan sekä asukkaan, että omaisten toiveita. Hoitosuunnitelmaan lisätään 

omahoitajien toimesta hoitopalaverissa esiin tulleita huomioita ja toiveita. 

Omaisteniltoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ne toimivat myös asiakaspalautteen antajina. Tavallisin 

asiakaspalautteen muoto on jatkuva suullinen palaute, ja omaisia kannustetaan siihen. 

Asiakaspalautteen käsittelystä on toimintaohje sosiaali- ja terveystoimialan toimintakäsikirjassa. 

Asiakaspalautetta käytetään omaiset mukaan ottavan, asukkaan voimavaralähtöisen toimintatavan 

kehittämiseen. Asiakaspalautelomakkeet päivitetään edellisestä kyselystä saatujen kokemusten perusteella. 

Omahoitajat ottavat omaiset mukaan hoitosuunnitelman laatimiseen sekä niiden päivittämiseen noin puolen 

vuoden välein. 

 

4. Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat 
toimenpiteet 

 

Talon johtoryhmä ja työsuojeluvaltuutettu arvioivat työpaikan riskit vuosittain ja laatii näiden perusteella 

toimintasuunnitelman riskien ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi. 

Palvelukodissa on käytössä sähköinen vaara- ja haittatapahtumien sekä läheltä-piti tilanteiden 

ilmoitusjärjestelmä HaiPro. Ilmoitukset käydään läpi osastoilla osastopalavereissa. Palveluesimies puuttuu 

havaittuihin epäkohtiin ja tekee korjausehdotukset. Yhdessä työntekijöiden kanssa käsitellään asiat ja 

tehdään uudet toimintaohjeet ja/tai menettelytapojen muutokset. Tarvittaessa asiat viedään eteenpäin 

talon johtoryhmään, kaupungin työsuojeluvaltuutetulle tai muille yhteistyötahoille. HaiPro raportit 

käsitellään puolivuosittain vanhuspalvelujen johtoryhmässä sekä sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä. 
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5. Henkilöstö 
 

Määrä 
1 palvelupäällikkö (yhteinen koko vanhuspalvelujen kanssa) 

1 palveluesimies 

4 sairaanhoitajaa 

17 lähihoitajaa 

1 osastoapulainen 

Hoitohenkilökunnan määrä on 22 vakinaista työntekijää, sekä yksi varahenkilö. 

Hoitotyössä henkilökuntamitoitus on 0,6 työntekijää asukasta kohden. Hoitotyöntekijät tekevät 

kolmivuorotyötä.  

Koko SOTE:n yhteisen varahenkilöstöjärjestelmän avulla järjestetään vuosilomista ja sairauslomista johtuvat 

sijaistarpeet. 

 

Rekrytointi 
Tavoitteena on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön koulutustasoa muutetaan 

tarvittaessa osaamisvaatimusten mukaisesti virkapakettiin tehtävillä muutoksilla. 

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

toimista ja haetaan sijaisia. Kaikki sijaisuuksiin hakijat haastatellaan yhdessä henkilöstöpalvelujen päällikön 

kanssa ja heidän kelpoisuutensa tarkistetaan ennen työhön ottoa. 

Uudet työntekijät perehdytetään palvelukotien perehdytysohjeiden mukaan.  Kaikki työntekijät osallistuvat 

uuden työntekijän perehdyttämiseen. 

 

Koulutus ja työhyvinvointi 
Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut kerran vuodessa. Kehityskeskustelu toimii 

osaamiskarttana. Keskustelujen perusteella tulee esiin työntekijän erityisosaamiset ja koulutustarpeet. 

Koulutustarpeet ilmoitetaan soten yhteiselle koulutusvastaavalle, joka tekee koko sotea kattavan 

koulutussuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan. Suunnitelmaa täsmennetään puoli vuosittain.  

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

panostetaan. Tavoitteena on, että kaikki hoitotyön tekijät suorittavat työpaikkaohjaaja koulutuksen. 

Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttymistä seurataan ESS koulutusraporteilla. 

Rauman kaupungissa tehdään työntekijöille joka toinen vuosi työhyvinvointikysely. Kyselyn tulokset käydään 

läpi yksiköissä ja ilmenneisiin epäkohtiin tehdään korjaussuunnitelmat. Suunnitelmien toteutumista 

seurataan. 
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Työyhteisön ristiriitatilanteisiin puututaan mahdollisimman nopeasti joko palveluesimiehen toimesta tai 

osaston palavereissa. Tarvittaessa saadaan tukea työhyvinvointipäälliköltä tai työterveyshuollosta. 

Työnohjausta järjestetään tarvittaessa. 

Työntekijöiden sairauspoissaoloja seurataan ESS ohjelman avulla ja saadaan 4 kk:n välein 

sairauspoissaolotilastot. Poissaolojen ylittäessä tietyt rajat, esimies käy työntekijän kanssa 

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

Työntekijöille järjestetään joka vuosi työhyvinvointipäivä, jonka teema on työhyvinvointiin ja työssä 

jaksamiseen liittyvä. 

Talon johtoryhmän työskentelyssä työhyvinvointiin liittyvät asiat käsitellään joka kokouksessa. 

 

6. Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet 
 

Marttilanmäellä asukkaat asuvat pääsääntöisesti yhden hengen huoneissa, joiden koko on n. 20m2. 

Huoneen yhteydessä on WC ja suihkutilat. Kaikilla asukkailla on käytössä sähkösäätöinen sänky ja yöpöytä. 

Omia henkilökohtaisia huonekaluja voi käyttää tilan sallimissa puitteissa esim. lipastoja ja pieniä tuoleja on 

käytössä.  

Marttilanmäellä on ainoastaan kuusi kahden hengen huonetta. 

Osastoilla on asukkaille tarkoitettu ruoka/päiväsali yhteisessä käytössä. Tilaa käytetään ruokailuun, 

oleskeluun, tv:n katseluun sekä erilaisiin viriketuokioihin. Tilaa muutetaan tarpeen mukaan.  

Talon alakerrassa on sauna, joka toimii alakerran asukkaiden pesutilana.  

Osastoilla on asukkaiden yhteisinä tiloina päiväsalit, jotka sijaitsevat osastojen keskellä. Niissä arki sujuu 

luontevasti ruokaillen, tv:tä katsellen, musiikkia kuunnellen ym. toiminnassa. Iso juhlasali taas kokoaa koko 

talon asukkaat yhteen erilaisiin tilaisuuksiin, kuten esim. hartauksiin. Kesäaikana palvelutalon etupihalla 

viihdytään päiväkahvin ja ulkoilun merkeissä. 

 

Siivous 
Rauman kaupungin puhtauspalvelu-yksikkö huolehtii talon siivouksesta, joka kerää asiakaspalautetta 

vuosittain ja korjauksia/ muutoksia tehdään sen mukaan. Puhtauspalvelun työntekijät toimivat 

ammattitaitoisesti ja yhteistyö heidän kanssaan on jatkuvaa ja sujuvaa. 

 

Jätehuolto 
Hoitotyöstä tulevat jätteet laitetaan osastoilla oleviin jätekylmiöihin, joista laitosmies vie säkit niille 

tarkoitettuun säiliöön talon pihalle. 

Jätteitä lajitellaan kaupungin jätehuolto-ohjeiden mukaan. Talon takapihalla on Molok-säiliöt kierrätettävälle 

jätteelle bio-, lasi-, pahvi/paperi, metalli sekä sekajätteelle. Lääkejätteet kerätään omaan lukolliseen 

huoneeseen ja lajitellaan myös määräysten mukaan. Lääkejätteet toimitetaan Ekokemille hävitettäväksi. 
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Pyykkihuolto 
Asukkaiden käyttämät henkilökohtaiset pitovaatteet hoitohenkilökunta pesee joko talon omassa 

pyykkituvassa tai ne lähetetään pesulaan (Lännen tekstiilihuolto) vaatteesta riippuen.  Liinavaatteet ja 

eristyspyykki pakataan pyykkisäkkeihin ja ne lähetetään aina pestäväksi pesulaan. Pyykki kulkee 3 x viikossa 

pesulaan ja sieltä takaisin, puhdas pyykki palautuu noin viikossa takaisin. 

 

Sisäilman laadun varmistaminen 
Rauman kaupungilla on oma sisäilmatyöryhmä, johon kuuluu edustus työterveyshuollosta, työsuojelusta, 

ympäristöterveydenhuollosta, teknisestä virastosta ja eri hallintokunnista. Työryhmälle voidaan lähettää 

pyyntö sisäilman laadun tarkkailusta. Mittausten jälkeen he suunnittelevat jatkotoimenpiteet.  

 

Kiinteistön huolto 
Marttilanmäen palvelukoti kuuluu Rauman kaupungin talotoimen omistukseen, joka huolehtii tilojen 

kunnossapidosta ja kiinteistön huollosta. Kunnossapito- ja korjaustarpeet ilmoitetaan sähköisen ohjelman 

kautta talotoimelle. 

Kiinteistölle on nimetty oma laitosmies. 

 

Laitteet ja tarvikkeet 
Palvelukodeissa on käytössä laiterekisteriin merkittyjä terveydenhuollon laitteita: sähkösäätöisiä sänkyjä, 

verenpainemittareita, verensokerimittareita, korvalamppu, elektronisia henkilövaakoja ja henkilönostimia, 

sekä monenlaisia sairaanhoidollisia tarvikkeita.  

Laiterekisteriä ylläpitää rekisteristä vastaava hoitaja. Sairaalasänkyjen vuosihuollosta vastaa sänkyjen 

toimittaja Lojer. Muun kaluston kunnossapidosta vastaa soten kalustonhoitaja.  

Uusia laitteita hankitaan vuosittain tarpeen mukaan ja määrärahojen puitteissa. Hankintapäätökset tekee 

johtoryhmä. 

Sairaanhoidolliset tarvikkeet hankitaan osastoille Satakunnan sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksesta. 

 

 

7. Asiakasturvallisuus 
 

Asiakasturvallisuudesta vastaa palvelukotien palvelupäällikkö. 

Turvallisuus perustuu Rauman soten asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan ja Marttilanmäen 

palvelukotien pelastussuunnitelmaan. Näitä tarkastellaan ja päivitetään vuosittain. 

Lääkehoitosuunnitelman vuosittaisesta tarkastelusta ja päivittämisestä huolehtivat palvelukotien 

palvelupäälliköt ryhmänä. Lääkehoidon osaamiseksi kaikki hoitajat suorittavat 5 vuoden välein verkko-
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opintoina (LOVE) lääkehoidon perusteet ja tentin suoritettuaan saavat lääkehoitoluvan. Ilman 

lääkehoitolupaa ei voi lääkehoitoon osallistua. 

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

 Muistisairaiden yksikössä on sähkölukko sekä piha-aluetta ympäröi aita, jossa on lukollinen portti. Näillä 

keinoilla varmistetaan muistamattomien ja huonosti liikkuvien asukkaiden turvallinen liikkuminen omalla 

osastolla. 

Palvelukodeissa on hoitajakutsujärjestelmä, jolla asukas, omainen tai toinen hoitaja voi tarvittaessa kutsua 

apua paikalle. Järjestelmän avulla voidaan seurata vanhuksen hyvinvointitietoja, se mittaa vanhuksen 

liikkumista, että univalverytmiä. 

Hoitajilla on taskussa puhelin, johon asukashälytykset tulevat ja jolla he voivat tarvittaessa hälyttää apua 

osaston ulkopuolelta. 

Asiakasturvallisuuden kehittäminen on hoitohenkilökunnan jokapäiväistä työtä. Turvallisuuden kehittämisen 

apuna on HaiPro-tilastot. Itsemääräämisoikeuslain voimaantuloa seurataan ja sen toteuduttua noudatamme 

lain mukaisia ohjeita. 

 

8. Asiakkaan asema ja oikeudet 
 

Asukkaan palvelutarpeen arviointi on tehty jo pitkäaikaispaikan myöntämisen yhteydessä. Paikkojen 

myöntämisestä vastaa Rauman kaupungin SAS-ryhmä (Suunnittele-Arvioi-Sijoita). Päätökseen ovat 

vaikuttaneet RAVA- toimintakykymittarin pisteet ja Minimental- muistitesti pisteet. Näiden perusteella 

ryhmä arvioi, minkälaisesta hoitopaikasta asiakas eniten hyötyy. 

Kun vanhus on saanut tiedon palvelukotipaikasta, hänellä ja omaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan 

taloon. 

Tässä vaiheessa jo kerrotaan, että asukkaat saavat käyttää omia vaatteita ja ne pestään joko palvelutalossa 

tai pesulassa. Omaisia ja vanhuksia ohjeistetaan, että palvelukotiin ei kannata tuoda mitään kovin arvokasta. 

Rahaa palvelukotiin ei kannata suurta määrää tuoda, sillä jalkahoitajat, parturit ym. antavat laskun käyntinsä 

jälkeen. 

Palvelukotien asukkaat saavat vapaasti kulkea talossa.  

Paapuurin yläkerran osaston ovessa on sähkölukko turvallisuussyistä, ja näin ollen sinne voidaan sijoittaa 

muistisairaita ja omatoimisesti liikkuvia vanhuksia. Hoitajien ja/tai omaisten avustuksella vanhukset pääsevät 

osaston ulkopuolelle ja ulos.   

Uusi asukas ja/tai hänen läheisensä saavat tietoa talon toiminnasta ja käytännöistä tulovaiheen 

keskusteluista ja heille jaettavasta esitteestä. Maksu- ja sopimusasioissa omaisia pyydetään kääntymään 

Kaunisjärven vanhainkodin toimistovirkailijoiden puoleen. Maksu määräytyy asukkaan nettotulojen mukaan, 

eli perustuu omaisten antamaan tuloselvitykseen. Maksupäätös annetaan omaiselle tiedoksi. 

 Uudelle asukkaalle järjestetään yhteistyöpalaveri kuukauden kuluessa taloon muuttamisesta. Siinä asukas ja 

omainen saavat lisätietoa talon palveluista ja - tavoista. Siinä tilaisuudessa myös asukas ja hänen läheisensä 

kertovat asukkaan toiveet, tarpeet ja tottumukset, joita pyritään kunnioittamaan ja noudattamaan asukkaan 
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elämässä. Tämän keskustelun pohjalta omahoitaja laatii hoitosuunnitelman, jota hän asukkaan ja omaisten 

kanssa päivittää tarvittaessa, mutta vähintään puolivuosittain. 

Omahoitaja on yhteyshenkilö asuinyksikön ja omaisten välillä. Hoidettaessa vanhusta, hänen mielipidettään 

kysytään ja asukas voi vaikuttaa jokapäiväiseen hoitoonsa. 

Rajoitteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään huolehtimalla hyvästä ravitsemuksesta, oikeanlaisesta 

lääkityksestä ja käyttämällä kuntouttavaa työotetta. 

Joissakin tapauksissa asukkaan liikkumista joudutaan rajoittamaan hänen turvallisuutensa varmistamiseksi. 

esim. lisääntynyt kaatumisriski Se voi olla sitomista hänet haaravyöllä pyörätuoliin tai laittamalla pöytälevy 

geriatriaseentuoliin. Rajoittaminen voi olla myös hygieniahaalareiden käyttöä. Näistä toimista sovitaan aina 

omaisten ja lääkärin kanssa. Päätökset kirjataan asukkaan tietoihin ja rajoittamisen tarpeellisuutta 

tarkastellaan viikoittain. Rajoittamiseen liittyvät liikuntakyvyn tai sairaudentilan muutokset huomioidaan, 

lääkitystä tarkastetaan ja asukkaan mielipidettä kuunnellaan. Hoitosuunnitelman päivittämisen yhteydessä 

näihin otetaan kantaa puolivuosittai).  

 

Muistutusmenettely 

Jos asukas on tyytymätön kohteluunsa, hänen tai hänen edustajansa tulee ottaa yhteyttä hoitavan yksikön 
esimieheen. Jos hän on tyytymätön saamaansa lääketieteelliseen hoitoon, hänen on otettava yhteyttä 
sairaalatoiminnasta vastaavaan lääkäriin. (Ilmoituksen voi tehdä Rauma.fi sivuilla hoitoon ja kohteluun 
Lomake) 

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 kohdistaa kielteisiä vastatoimia 

ilmoituksen seurauksena. 

Ilmoitus tehdään hoitavan yksikön esimiehelle. Asia käsitellään osastopalaverissa ja tarvittaessa edelleen 
talon johtoryhmässä. 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. 

Sosiaaliasiamies:  Jari Mäkinen p. 02 630 1423 

     jari.makinen@satshp.fi 

 

 

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

itse tai omaiset haluavat hänelle toisen paikan. 

 

 

 

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
mailto:jari.makinen@satshp.fi
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Asukkaan siirto sairaalaan 

Asukkaan siirto sairaalaan tapahtuu aina lääkärin arvion perusteella. Palvelukodeissa 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 palvelukodeissa joko palvelukodin henkilökunnan 

toimesta lääkärin ohjeiden mukaan tai kotisairaalan käyntien avustuksella. 

 

Asukkaan siirto toiseen yksikköön 

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

tarpeista tai omaisten toiveesta. SAS-työryhmä arvioi hoidon tarpeen ja tekee uuteen paikkaan 

sijoituspäätöksen.  

 

 

9. Yksikön toiminnan laadun varmistaminen  
 

Kuntouttava työote 
Marttilanmäen palvelukotien toimintamallina on kuntotuttava työote. Se tarkoittaa asukkaan olemassa 

olevien voimavarojen hyödyntämistä ja lisäämistä. Hoitosuunnitelmaan kirjataan konkreettiset menetelmät 

ja mahdolliset tavoitteet. Asukkaita hoidetaan yksilöllisyyttä, kuntouttavaa työotetta ja 

itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Tämä tarkoittaa sitä, että asukasta kannustetaan itse tekemään kaikkea 

sitä, mitä hän suinkin itse pystyy tekemään.  

 

Elämän sisältö 
Palvelukodissa järjestetään erilaisia juhlia ja tilaisuuksia ympäri vuoden. Elämän sisältöä on myös kahden 

keskeiset seurustelut asukkaan kanssa, pieniä laulu tai lukutuokioita. Ulkoillaan sään salliessa tai järjestetään 

pieniä jumppatuokioita. Hoitosuunnitelmaan kirjaamalla varmistetaan kunkin asukkaan toiveet ja 

mieltymykset. 

Palvelukodissa toimii myös vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka järjestävät erilaista ohjelmaa ja ulkoiluttavat 

vanhuksia. 

Asiakaspalautteista saatua tietoa ja omaisilta suoraan tullutta palautetta hyödynnetään viriketoiminnan 

kehittämisessä. 

 

Ravitsemus 
Ruoka toimitetaan Steniuksen keskuskeittiöstä Rauman kaupungin ruokapalveluyksikön toimesta hoitajien 

tekemän yksilöllisen, hoitosuunnitelmaan kirjatun ateriatilauksen mukaan. Ruoka-annosten ravintoarvot on 

tarkkaan laskettu ja monenlaisia yksilöllisiä erikoisruokavalioita tilataan ja valmistetaan. Kaikessa 

huomioidaan asukkaan mieltymykset ja syömisen ongelmat. 
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Vuorokaudessa on viisi ateriaa: 

Aamupala noin klo 8.00 

Lounas noin klo 11.45 

Päiväkahvi noin klo 14.00 – 15.00 

Päivällinen noin klo 17.00 

Iltapala noin klo 20.00- 

 

Osastoilla on aina tarjolla jotain syömistä ja sitä tarjotaan vaikka yöllä, jos asukas ei saa nukuttua. 

Ruokailua seurataan tarkkaan. Asukkaita avustetaan ruokailussa ja tarvittaessa syötetään, silloin kun ei itse 

siihen pysty. Ruokailua ja syödyn ruoan määrää ja juotujen nesteiden määrää seurataan ja havainnot 

kirjataan LifeCareen. 

Asukkaiden painoa seurataan kuukausittain. 

Rauman kaupungin ruokapalveluesimies Tuija Laihinen p. 040-17206133 

 

Hygienia 
Osastoilla on omat hygieniavastaavat. Rauman kaupungin sote-viraston hygieniayhdyshenkilöt kokoontuvat 

muutaman kerran vuodessa ja päivittävät hygienia ohjeita. Ohjeistuksissa seurataan tarkkaan Satakunnan 

sairaanhoitopiirin ohjeistuksia. Hygieniayhdyshenkilöille järjestetään koulutusta muutaman kerran 

vuodessa.  

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

Epidemiatilanteissa Rauman kaupungin hygieniahoitajat ja Satakunnan sairaanhoitopiirin hygieniayksikkö 

ohjeistavat meitä. 

 

Toiminnan suunnittelu 
Palvelukodissa tehdään toimintasuunnitelma aina vuodeksi. Suunnitelma on linjassa Rauman kaupungin – 

Sosiaali- ja terveystoimialan – vanhuspalveluiden toimintasuunnitelmien kanssa. Toimintasuunnitelmassa on 

suunnitelma ja kuvaus asiakastyön kehittämiseksi. 

 

 

10. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestäminen 
 

Asukkaiden lääketieteellisestä hoidosta vastaa nimetty sairaalan lääkäri. Lääkäri käy palvelukodissa kerran 

viikossa ja virka-aikaan hänet tavoittaa puhelimitse tai LiceCareen (potilastietojärjestelmä) kautta viestillä. 
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Kiireellisissä tapauksissa soitetaan ensisijaisesti omalle lääkärille. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteyttä 

Rauman seudun päivystykseen tai mobiilihoitajaan. 

Osastoilla on 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.  

Palvelukotien lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain. Sen päivittämisestä vastaa palvelukotien 

palveluesimies.  

Potilasasiamiehenä toimii Tiina Sianoja puh. 044 707 7768. Hän ottaa vastaan Raumalla keskiviikkoisin klo 8-

16 reumapoliklinikalla. 

 

11. Asiakastietojen käsittely 
 

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla 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 käyttäjäsitoumuksen. Sen lisäksi jokainen 

suorittaa verkossa 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 ihmisten tietoja, joihin heillä on hoitosuhde. Soten tietosuojavastaava ottaa 

lokitietoja pistokokeina, joista selviää asiaton tietojen katselu. 

Palvelukotien henkilöstöstä koottu kirjaamisryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa kehittämään 

kirjaamista. Tämä ryhmä on tehnyt palvelukotien minimikirjaamisohjeet. 

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 tietohallinto-yksikön toimesta. He myös 

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

tietojärjestelmää muuttuvien tarpeiden mukaan.  

Muut kuin sähköiset asiakirjat arkistoidaan arkistonmuodostusohjeiden mukaisesta. 

Rauman kaupungin tietosuojavastaavana toimii Kristiina Kuusio puh. 044 403 6383.  

kristiina.kuusio@rauma.fi  

 

mailto:kristiina.kuusio@rauma.fi
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12. Omavalvonnan toteutumisen seuranta ja arviointi 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja toteutunutta omavalvontaa seuraa vanhuspalvelujen johtaja Sanna 

Mustajoki- Kunnas. 

Omavalvontasuunnitelman laatii vanhuspalvelujen palvelupäällikkö Leila Koski yhdessä Marttilanmäen 

palveluesimiehen kanssa.  

 

Päivitys tapahtuu talon johtoryhmän toimesta kerran vuodessa toimintasuunnitelman tarkastelun 

yhteydessä. Linkit päivittyvät Majakkaan kunkin linkin vastuuhenkilön toimesta. Tietojen päivittyminen on 

siis jatkuva prosessi 

Omavalvontasuunnitelma esitellään henkilökunnan työpaikkakokouksessa. Osastopalavereissa käydään läpi 

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

apuvälineenä. 

Omavalvontasuunnitelma on esillä osaston ilmoitustauluilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumalla 14.3.2017/24.03.2017/16.4.2018/28.2.2019 

 

________________________________________________ 

Sanna Mustajoki- Kunnas 
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23.5.2017 Päivitetty organisaatiomuutoksen mukanaan tuomat 

nimikkeet (mm. sosiaali- ja terveystoimiala) sekä 

tarkistettu linkkien toimivuus 

Siivonen Anne 

   

   

   

 


