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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi Rauman kaupunki  Y-tunnus 0138780-9 

Kunnan nimi Rauma       

Sote-alueen nimi Satakunta  

     

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Kotiutustiimi       

Katuosoite Steniuksenkatu 6      

Postinumero 26100   Postitoimipaikka Rauma    

Sijaintikunta yhteystietoineen Rauma kaupunki, Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 

  

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Sosiaali- ja terveystoimi / Hyvinvointia edistävät toiminnot / Kotiutustiimi   

Esimies Palvelupäällikkö Arja Kumpulainen     

Puhelin 0447935250  Sähköposti arja.kumpulainen@rauma.fi  

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat 

Rauman kaupungin puhtauspalvelut käytössä olevien toimitilojen siivous 

Rauman kaupungin järjestämä jätehuolto 

Työvaattepalvelu Lindström Oy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arja.kumpulainen@rauma.fi
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus?      

Kotiutustiimi tukee asiakkaan kotiutumista sairaala/osastohoidon jälkeen. Tiimin avulla pyritään on-

nistuneeseen kotiutumiseen ja turvalliseen kotona selviytymiseen. Kotiutustiimi tukee asiakkaan 

omatoimisuutta ja kuntoutumista. Palvelua tuotetaan ikäihmisille.  

                                                                                          

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet? 

o Rauman kaupungin arvot:  

Osallistava: 

 Organisaatio arvostaa ja kuuntelee aidosti sidosryhmiään. Myös osallistumiskynnys 

pidetään matalana. 

 Henkilö innostaa muita osallistumaan, jakaa avoimesti tietoa ja tekee minkä lupaa. 

 Luo yhteisöllisyyttä, parantaa yhteishenkeä ja lisää vastuuntuntoa. Näin saadaan 

kaikkien ideat ja osaaminen käyttöön. 

            Oppiva:  

 Organisaatio on kehitysmyönteinen ja luo edellytyksiä oppimiselle. Se tunnistaa vir-
heet, sallii ne ja oppii niistä. 

 Henkilö on ajassa kiinni ja kiinnostunut siitä, mitä ympärillä tapahtuu. 
 Haluaa kehittyä, uudistua, on utelias ja innostunut. Oppiva myös jakaa opittua ja 

kykenee antamaan sekä vastaanottamaan palautetta.             

              Ennakoiva: 

 Organisaatio on edelläkävijä. Muutosta ei odoteta, vaan se tehdään itse. 

 Organisaatio tunnistaa asiakkaidensa tarpeet ja reagoi niihin nopeasti. 

 Henkilö etsii tietoa ja kykenee analysoimaan sitä. 

              Rohkea:  

 Rohkea organisaatio tarttuu tilaisuuksiin ja kyseenalaistaa nykyisen tekemisen ta-
van. 

 Rohkea henkilö on ratkaisukeskeinen, ei lannistu vastoinkäymisistä ja sietää epä-
varmuutta. 

 Rohkea uskaltaa epäonnistua ja oppii virheistään. 
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o Sosiaali- ja terveystoimialan yhteiset arvot:  

 Kunnioitamme elämää ja ihmisarvoa.  Suojelemme elämää. Kohtelemme potilai-

tamme ja asiakkaitamme oikeudenmukaisesti ja yksilöllisesti sekä tuemme heidän 

itsemääräämisoikeuttaan.                                                                                      

 Edistämme osallisuutta. Tuemme raumalaisia osallistumaan kykyjensä mukaan hy-

vinvointinsa ja terveytensä edistämiseen.                                                               

 Teemme yhteistyötä. Yhdistämme oman ja kumppaneittemme osaamisen rauma-

laisten parhaaksi.                                                                                                  

 Järjestämme palvelut suunnitelmallisesti. Toimimme vastuullisesti ja taloudellisesti. 

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme.                                                           

 Arvostamme toisiamme. Luotamme toisiimme ja toimimme avoimesti toisiamme 

kunnioittaen.  

 

o Kotiutustiimin arvot: Asiakaslähtöisyys, asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 

luottamus, turvallisuus, osaaminen ja ammattitaito sekä yhteistyön arvostaminen.    

 

o Kotiutustiimin toimintaperiaatteet:     

 Kotiutustiimin tuki on lyhytkestoista. Tukijakson aikana arvioidaan asiakkaan kotona 

selviytymistä sekä mahdollista jatkohoidon tarvetta. Asiakkaan tarvitsemat tukikäyn-

nit määräytyvät asiakkaan sekä läheisten voimavarat ja palvelutarpeen mukaisesti. 

 Tuetaan asiakasta kotiutustilanteessa ja kuntoutumisessa osastojakson jälkeen.  

 Asiakkaiden itsemääräämisoikeus ohjaa kotiutustiimin toimintaa. Tavoitteena on asi-

akkaan normaalin elämän sujuminen kotona ja kodin ulkopuolella turvallisesti. Tar-

vittavasta jatkohoidosta kotona vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksi-

tyiset palveluntuottajat.  

o Kotiutustiimin tehtävä:  

 Palvelutarpeen arviointi ja kuntoutumisen tukeminen yhdessä asiakkaan ja/tai lä-

heisten kanssa tukijakson aikana tarvittavin kotikäynnein, asiakkaan ja läheisten oh-

jaus sekä oman työn suunnittelu ja kehittäminen. 

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

Riskienhallinta 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Riskienhallinta on jatkuva osa arjen toiminnan suunnittelua ja toimintaympäristön tarkastelua, jossa 

avoimuus ja tiedonkulun varmistaminen ovat avainasemassa. Kokonaisvaltainen ja ennakointiin 

pyrkivä riskienhallinta on kiinteä osa Rauman kaupungin kaikilla tasoilla tapahtuvaa johdonmu-

kaista toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Riskien poistaminen kokonaan on mah-

dotonta alati muuttuvassa ympäristössä, mutta kaikki suojaavat toimenpiteet ovat tärkeitä, joilla 

voidaan poistaa tunnistettu riski tai pienentää riskin mahdollisuutta.                                                                                      
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Riskien tunnistaminen 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoik-

keamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus? 

Henkilökunta ja asiakkaat voivat tuoda esille havaitsemiaan riskitekijöitä tiedoksi yksikön henkilö-

kunnalle ja esimiehelle joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti (Rauman kaupungin palautejär-

jestelmä, HaiPro, sähköposti).        

Rauman sosiaali- ja terveystoimialalla on käytössä sähköinen vaara- ja haittatapahtumien, sekä 

läheltä piti- tilanteiden ilmoitusjärjestelmä HaiPro. HaiPron kautta raportoidaan ja käsitellään asia-

kasturvallisuuteen liittyvät vaara ja haittatapahtumat sekä läheltä piti –tilanteet. HaiPro ohjelmassa 

käsitellään myös työturvallisuuteen liittyvät haittatapatumat.                                                                                                 

Yksiköissä tehdään vuosittain riskiarviointi HaiPro (WPro)- ohjelmalla. Havaittujen riskien perus-

teella laaditaan toimintasuunnitelma riskien ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi.       

Kotiutustiimissä noudatetaan Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa. 

 

 

Kotiutustiimin toimintaan liittyvät keskeiset riskit  

 

o Asukkaiden terveydentilasta johtuvat haasteet (riskiluokka 2) 

 muisti/psyykkinen/päihdesairaudet ja ennealta-arvaamaton käyttäytyminen 

 sosiaaliset ongelmat/vaikeudet asiakkailla 

 korona 

 riskienhallintakeinoina perehdytys, koulutus ja osaaminen sekä moniamma-

tillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa, toiminnallisten verkostojen luominen 

poikkihallinnollisesti 

 työyhteisön ja asiakkaiden informointia ajantasaisesti 

 

o Lääketurvallisuus (riskiluokka 2) 

 riskienhallintakeinona lääkehoitosuunnitelmat, lääkehoitoluvat, perehdytys ja 

koulutus sekä lääkelistojen ajantasaisuus prosessin joka vaiheessa 

 

o Tiedonhallintaan ja siirtoon liittyvää (riskiluokka 2) 

 asiantasaisen asiakastiedon siirto työyksikössä, puutteelliset tiedot kotiutustilan-

teissa tai käyntitietojen tiedossa/varaus tekemättä ajanvarauskirjalla 

 vastuutettu jokaista tiimin jäsentä varmistamaan tarvittava asiakkaan tiedon-

siirto joka vuorossa 

 akuuttikotikeskushanke -> kotiutustilanteiden suunnittelu moniammatillisesti 

 

o Henkilöstön riittävyys ja osaaminen (riskiluokka 3) 

 Lomat / poissaolot lisänneet vakituisten työntekijöiden työn määrää (vaihtuvat sijai-

set). Sijaisten rajallisuus heijastuu ylitöinä ja tuplavuoroina, joista ei korvaavaa va-

paata ole mahdollisuutta antaa. Korona tilanne heijastunut käytössä olevaan resurs-

siin. Saatavana olevien sijaisten puute. Laadukas ja turvallinen asiakastyö näissä 

tilanteissa?  

 Huolellinen kirjaaminen sekä raportointi.  
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 Työn organisointi, johtaminen ja priorisointi. Asiakas ja työntekijä tiedottami-

nen tärkeää! 

 Vuorokausi- ja viikkolevon turvaaminen. Mikäli sijaisia ei saatavana, töiden 

ja palvelujen uudelleen järjestäminen. Miten turvataan laatu? Miten lisätä  

työn vetovoimaisuutta, jotta saadaan uusia tekijöitä. Teknologian hyödyntä-

minen. Asianmukaiset korvaukset tehdystä työstä. 

 

o Hygienia (mm. Covid19) (riskiluokka 3) 

 riskienhallintakeinona perehdytys, koulutus ja ajantasaisten ohjeiden jatkuva 

saanti ja noudattaminen (tehty tiimiin kansio, missä vain ajantasainen asiaan 

liittyvä tieto), tiimiin nimetty oma hygieniayhdyshenkilö (sh Rosa Artila) 

 Pandemiajory ja ATTR jatkuva tilannepäivitys 

 

o Työpaikan työskentelytilat ahtaat ja pienet (Covid19 ohjeistukset turvalliseen työskentelyyn 

ja häiritsevä ympäristö) (riskiluokka 2) 

 Työpisteitä ja työskentely tiloja järjestetty mahdollisuuksien mukaan lisää, 

mikä mahdollistanut rauhallisen työskentelyn. Myös etäyhteydet ja lisätyt tie-

tokoneet mahdollistaneet hakeutumisen rauhalliseen työskentelytilaan. Mui-

den huomioiminen työvuorossa (pyritään rauhoittamaan työtilat turhalta me-

teliltä). Ajantasaiset ohjeistukset turvaväleistä, suojauksista ja ohjeistuksista 

näkyvillä työpaikalla. 

 Uuden toimipisteen ja työtilojen valmistuminen kesällä 2022. 

 

o Tiedonkulku (riskiluokka 2) 

 riskienhallintakeinona monipuolinen tiedottaminen organisaation joka tasolla: 

palaverit, sähköpostit ja ilmoitustaulujen käyttö, asiakastietojen ajantasaisuu-

desta huolehtiminen jokainen työntekijä vuorossaan sekä jatkuva dokumen-

tointi 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumen-

toidaan? 

Rauman sosiaali - ja terveystoimialalla on käytössä sähköinen vaara- ja haittatapahtumien, sekä 

läheltä piti- tilanteiden ilmoitusjärjestelmä HaiPro. Tapahtumien dokumentointi ja käsittely tapahtu-

vat pääsääntöisesti HaiPron avulla. Asukkaalle tapahtuneet haitta- ja vaaratapahtumat sekä läheltä 

piti –tilanteet dokumentoidaan ohjeistuksen mukaisesti myös LifeCare potilasohjelmaan.  

Kotiutustiimissä tapahtuvat vaara- ja haittatapahtumat sekä läheltä piti- tilanteet kirjataan Haipro-

ilmoitusjärjestelmään. Tapahtuman aiheuttama riski arvioidaan Haipro:n riskimatriisin avulla. Ta-

pahtumat ja korjausehdotukset käsitellään tiimipalaverissä. Näiden perusteella laaditaan toiminta-

suunnitelma riskien ehkäisemiseksi ja/tai minimoimiseksi. Tarvittaessa tehdään uudet toimintaoh-

jeet ja/tai menettelytapojen muutokset. Toimintasuunnitelma kirjataan Haipro:n riskiarviointi -järjes-

telmään.       
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Asiakkaalle tapahtunut haittatapahtuma ja sen mahdolliset seuraukset käydään läpi asiakkaan 

kanssa hänen kognitionsa huomioiden ja asiakkaan niin toivoessa, hänen läheistensä kanssa. Asi-

akkaalle kerrotaan, että palveluunsa tai hoitoon sekä siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä 

on oikeus tehdä muistutus. Tarvittaessa asiakasta tai omaista ohjataan muistutuksen teossa.  

(www.rauma.fi muistutuslomakkeelle) 

 

Korjaavat toimenpiteet. 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen 

Mikäli yksikössä havaitaan haitta tai vaaratapahtuma tai läheltä piti –tilanne, tilanteen korjaaviin ja 

ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Tilanteen tai epäkohdan syy selvitetään, 

jotta tapahtuman toistuminen voidaan estää.  

HaiPro-järjestelmään tehdään ilmoitus sattuneesta tapahtumasta. Tämän jälkeen lähiesimies käsit-

telee saapuneet ilmoitukset tiimin kanssa toimenpide-ehdotuksen saamiseksi. Tarvittavat muutok-

set viedään eteenpäin välittömästi. Tavoitteena on syyllistämättömän ilmapiirin luominen, toimin-

nan kehittäminen ja sattuneista tapahtumista oppiminen. Tilaston perusteella voidaan tarkastella 

liittyvätkö haittatapahtumat esimerkiksi tiettyihin vuoroihin. Keskustelu ”läheltä piti” -tilanteista on 

jatkuvaa ja vertaistuellista.   

Epäkohtia korjataan avoimen keskustelu ja tiedottamisen kautta. Yhdessä mietitään toiminnan 

muutos, ohjeiden päivitys sekä sovittu arviointiaikataulu muutoksen toteutumisesta. Toimenpiteinä 

esim. tarkistus, muistilistat, työparin käyttö, oman toiminnan pohtiminen sekä säännöllinen koulu-

tus. 

Tarvittaessa asiat viedään eteenpäin palvelupäällikölle tai kaupungin työsuojeluvaltuutetulle tai 

muille yhteistyötahoille. Työsuojelutarkastukset tehdään määräajoin ja tilanteiden niin vaatiessa. 

Työterveyshuollon riskien kartoitukset tehdään kerran vuodessa, ergonomiakoulutuksia henkilös-

tölle järjestetään. 

 

HaiPro-järjestelmästä laaditaan koko vanhuspalveluita koskeva raportti puolen vuoden välein. Ra-

portti käsitellään vanhuspalvelujen johtoryhmässä sekä sosiaali- ja terveystoimialan johtoryh-

mässä. Raportissa nostetaan esiin keskeisemmät aihealueet ja mahdolliset löytyneet parannuseh-

dotukset. Raportti toimii osaltaan kehittämistyön ja toiminnan resursoinnin pohjana. 

 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedote-

taan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Uudet toimintaohjeet ja menettelytavat viedään henkilöstön tietoon yksiköiden palavereiden yhtey-

dessä sekä sähköisesti sähköpostin ja/tai intranetin välityksellä. Mikäli toimintamuutokset koskevat 

laajempaa kokonaisuutta käsitellään asiat johtoryhmissä ja tiedotetaan henkilökunnalle sekä säh-

köisesti, yksiköiden palavereiden yhteydessä. 

 

http://www.rauma.fi/
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/tietoa-asiakkaille-potilaille-ja-opiskelijoille/asiakkaan-ja-potilaan-oikeudet/
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Omavalvonta on laadittu yhteistyössä toimintayksikön johdon ja henkilökunnan kanssa.  
 
 
Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Hyvinvointi edistävien toimintojen Palvelupäällikkö  

Arja Kumpulainen 

Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 

arja.kumpulainen@rauma.fi 

puh. 0447933288 

 

Palveluesimies Kotiutustiimi 

Virpi Moisanen-Mustonen 

Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 

virpi.moisanen-mustonen@rauma.fi 

puh. 0444036004 

 

Ikääntyneiden palvelujen johtaja seuraa omavalvonnan toteutumista sekä hyväksyy suunnitelman.  

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään aina, kun toimintayksikön toiminnassa tapahtuu palvelun laa-

tuun tai asiakasturvallisuuteen liittyviä oleellisia muutoksia. Omavalvontasuunnitelma päivitetään 

vuosittain vuosikellon mukaisesti maaliskuussa. Omavalvontasuunnitelman päivityksen päävastuu 

on palveluyksikön johdolla, mutta päivitys tehdään yhdessä yksikön henkilökunnan kanssa 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä yksikön toimitilassa. Omavalvonta löytyy henkilökunnan 

luettavaksi Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysalan omasta intranetistä Majakasta sekä Rau-

man kaupungin internet sivustoilta (www.rauma.fi Kotiutustiimi).  

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

• Kotiutustiimin tuki on lyhytkestoista. Tukijakson aikana arvioidaan asiakkaan kotona selviy-

tymistä sekä mahdollista jatkohoidon tarvetta. Asiakkaan tarvitsemat tukikäynnit määräyty- 

mailto:arja.kumpulainen@rauma.fi
mailto:virpi.moisanen-mustonen@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/ennaltaehkaisevat-palvelut/palvelutarpeen-arviointi/kotiutustiimi/
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/ennaltaehkaisevat-palvelut/palvelutarpeen-arviointi/kotiutustiimi/
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vät palvelutarpeen arvioinnin sekä asiakkaan ja läheisten voimavarojen mukaan. Asiakkai-

den itsemääräämisoikeus ohjaa kotiutustiimin toimintaa. Arviointi perustuu kotiuttavan ta-

hon sekä tiimin henkilöstön ammatilliseen arvioon sekä asiakkaan kokemaan hänen omat 

voimavarat huomioivaan tarpeeseen. Käytössä on Barthel-mittaristo sekä muut mittarit asi-

akkaan tilanteen mukaisesti mm. MMSE, ravitsemusseurannan mittarit ja GDS.  

• Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspal-

veluista (980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpei-

den ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä viimeistään 1.4.2023 alkaen. Hen-

kilöstöä koulutetaan 2022 ja arviointivälineistöä otetaan käyttöön koulutusten myötä.  

 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arvioin-

tiin? 

Kotiutustiimin asiakkaaksi tullaan kotiuttavan tahon yhteydenoton kautta. Kotiutumistilanteessa asi-

akkaalle tehdään arviointikäynti, johon asiakkaan suostumuksella ja läheisten halutessa myös lä-

heiset osallistuva. Arviointikäynti läheisten kanssa voidaan sopia myös tarvittaessa tukijakson ai-

kana. Arviointikäynti kirjataan Lifecare-potilastietojärjestelmään kuten myös jakson päättyessä jat-

kohoidon suunnitelma. Arviointikäynnillä annetaan asiakkaalle ohjausta ja neuvontaa sekä kartoite-

taan asiakkaan toimintakyky, voimavarat, asuinolosuhteet, kuntouttamisen tarve, sosiaalinen ver-

kosto sekä asiakkaan mahdolliset sosiaalietuudet. Lisäksi kartoitetaan asiakkaan omaisten, lähipii-

rin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin osallistumismahdollisuudet asiakkaan hy-

vinvointiin.  

Tukijakson jälkeinen palvelutarve ja jatkohoidonsuunnitelma viedään tiedoksi kotihoidon alueen 

vastuuhoitajalle tai palveluesihenkilölle ja informoidaan asiakasta/läheistä käynnit jatkossa toteutta-

vasta tahosta sekä annetaan tarvittavat yhteystiedot. 

Jatkossa on tarkoitus hyödyntää RAI mittaristosta saatavaa tietoa ja seurantaa. RAI-järjestelmän 

pilotointi käynnistynyt 2021 syksyllä Satakunnassa. Käyttöön se tulee lain mukaan ottaa viimeis-

tään v. 2023. 

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asiakaan 

näkemys tulee kuulluksi?  

Kotiuttavan tahon työntekijä sekä kotiutustiimin työntekijä ovat ennen asiakkaan kotiutumista ja 

palveluiden aloittamista kertoneet asiakkaalle kotiutustiimin tarjoaman palvelun sisällöstä ja mak-

suista. Kotiutustiimin käynneille on oltava asiakkaan suostumus. 

Asiakkaan suostumuksella palvelutarpeen arviointiin eli hoitokokoukseen kutsutaan aina paikalle 

omainen, läheinen tai asiakkaan laillinen edustaja. Palvelutarpeen arvioinnin lähtökohtana on aina 

ensisijaisesti asiakkaan oma näkemys/tarve tilanteestaan ja palveluiden tarpeesta. Palvelutarve 

tehdään näkyväksi asiakkaan jatkohoidon suunnitelmassa. 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii 

sen mukaisesti? 

Asiakkaiden hoidosta ja hoivasta keskustellaan työyhteisön asiakasraporteilla. Kaksi kertaa vii-

kossa pidetään aamuisin kattavampi raportti asiakkuuksista. Tärkeässä osassa on kattava raken-

teellinen kirjaaminen, jonka myötä asiakkaan terveydentila, kuntoutuminen, tavoitteet sekä niiden  
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saavuttaminen saatetaan muiden työntekijöiden tietoon. Tukijakson aikaiset tavoitteet suunnitel-

laan yhdessä asiakkaan kanssa Barther-toimintakykymittaria hyödyntäen, jatkossa RAI-mittaristoa. 

Vuoden 2022 on myös tarkoitus saada toimimaan tiimissä omahoitajatoiminta.  

Mikäli henkilöstö havaitsee suunnitelmassa tai sen toteutumisessa puutteita, tulee asia viivytyk-

settä ottaa puheeksi työyhteisössä ja tarvittaessa ilmoittaa siitä lähiesihenkilölle. Jokainen henki-

löstön jäsen on velvollinen arvioimaan ja seuraamaan asiakkaan kuntoutumista ja palveluntarvetta 

tukijakson aikana. 

Palveluyksikön esihenkilö ja tiimin henkilöstö vastaavat siitä, että jokainen työntekijä on saanut riit-

tävän perehdytyksen työtehtäviinsä ja noudattaa työstä annettuja ohjeita. 

 

Asiakkaan kohtelu 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yk-

sityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölli-

seen ja omannäköiseen elämään? 

Kotiutustiimin tukijakson käynnit suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan ja/tai hänen läheistensä 

kanssa. Asiakas voi halutessaan vähentää sovittuja käyntejä tai keskeyttää palvelun. Asiakas an-

taa kirjallisen suostumuksensa käsitellä häntä koskevaa tietoa ja luovuttaa tietoa muille asiakasta 

hoitaville tahoille. Tiedot ovat luottamuksellisia ja työntekijöillä on asiakkaan asioista ehdoton vai-

tiolovelvollisuus.  

 

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista vahvistetaan siten, että asiakkaan voimavaroista 

kerätään tietoa asiakkaalta itseltään tai hänen läheisiltään. Asiakkaan hoidon ja palvelun suunnitte-

lun ja arjen toiminnan lähtökohtana ovat aina ensisijaisesti asiakkaan oma tahto, mielipide, mielty-

mykset ja toiveet. Asiakas osallistuu hoitoa ja arkitoimintoja koskevaan päätöksentekoon niin pal-

jon kuin se hänen sairautensa ja toimintakykynsä huomioiden on mahdollista.  

 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössä 

on sovittu ja ohjeistettu? 

Yksiköissä noudatetaan toimintaohjetta rajoitteiden käytöstä Rauman kaupungin ikääntyvien palve-

luissa.  

Asiakkaan kotona työskennellään asiakkaan ehdoilla, asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioit-

taen. Henkilöstö huolehtii asiakkaan edun turvaamisen kaikissa tilanteissa ja päätöksenteossa la-

kiin ja palvelukriteereihin perustuen.  

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Miten varmistetaan asiakkaan asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista koh-

telua havaitaan?  

Mikäli asiakkaan hoidossa tai kohtelussa on ilmennyt ongelmia, toivotaan asiakkaan/läheisten kes-

kustelevan asiasta ensin yksikön henkilökunnan/palveluesihenkilön kanssa.  Jos asiakas keskus-

teltuaan henkilökunnan kanssa edelleen on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluunsa, toi-

votaan hänen tai hänen edustajansa ensisijaisesti ottavan yhteyttä palvelupäällikköön. Asiakkaan  
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kohtelusta on mahdollista tarvittaessa tehdä myös muistutus. Muistutuksen tekemisestä on kerrottu 

omavalvontasuunnitelman kohdassa asiakkaan oikeusturva.  

Jokainen henkilöstön jäsen on velvollinen puuttumaan tilanteeseen havaitessaan epäasiallista koh-

telua tai työtehtävien laiminlyöntiä. Havainto epäasiallisesta kohtelusta tai työtehtävien laiminlyön-

nistä tulee viivytyksettä tuoda palveluesihenkilön tietoon. Palveluesihenkilön käy henkilökohtaisen 

keskustelun kyseisen työntekijän kanssa. Mahdolliset työntekijään kohdistuvat seuraamukset (huo-

mautus, varoitus, työ-tai virkasuhteen päättäminen) tapahtuvat Rauman kaupungin yleisen ohjeis-

tuksen mukaan.  

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvalla on ollut ns. ilmoitusvelvollisuus 1.1.2016 alkaen: sosiaali-

huollon ammattihenkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle, jos hän huomaa epä-

kohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen tehnee-

seen henkilöön ei saa kohdentaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. Rauman kaupun-

gin sosiaalihuollon henkilöstön ilmoituslomake löytyy sähköisenä osoitteesta Majakka: Asiakkaan 

tai potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus. 

 

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

kaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Mikäli epäasiallinen kohtelu kohdistuu asiakkaaseen, kuullaan asiasta asiakasta ja hänen omais-

taan/läheistään/laillista edustajaansa sekä kerrotaan mahdollisuudesta valitusmenettelyyn. 

 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvon-

nan kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Asiakaspalautetta kerätään osana päivittäistä kanssakäymistä läheisten ja asiakkaiden kanssa. 

Jatkuvaa asiakaspalautetta voi toimittaa sähköisesti sosiaali- ja terveystoimialan nettisivuilla ole-

valla palautelomakkeella (linkki) tai sähköpostilla yksikön palveluesihenkilölle, palvelupäällikölle tai 

sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmälle. Asiakaspalautteen käsittelystä on toimintaohje sosiaali- 

ja terveystoimialan toimintakäsikirjassa: Me Asiakaspalautteen menettelyohje).  

Rauman kaupungin ikääntyneiden palveluissa asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan asiakkaille ja 

omaisille joka toinen vuosi (parittomat vuodet).  

Käytössä on myös sähköinen Positiivinen palaute kanava sisäisessä intrassa. 

Tiimi käsittelee asiakaspalautteen tiimissä/tiimipalaverissa esihenkilön kanssa. Tarvittaessa pa-

laute viedään yksikön palvelupäällikölle tiedoksi ja reagoitavaksi.  

Palautteet käsitellään, jonka seurauksena kehitetään asiakaslähtöinen toimintatapa ja otetaan uusi 

toimintatapa käyttöön. Seurataan/arvioidaan sovitusti muutoksen onnistumista.  

 

 

https://asiointi.rauma.fi/eFeedback/
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Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Kahden vuoden välein suoritettavan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset käydään läpi yksiköissä ja 

niiden tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Palautteen yhteenveto on luettavissa 

myös Majakassa, sekä Rauman kaupungin internet sivustolla. Nousseet kehittämiskohteet käy-

dään vielä vuoden lopussa läpi vanhuspalveluiden johtoryhmässä. 

Saatuja asiakaspalautteita käsitellään säännöllisesti ja niitä hyödynnetään toiminnan kehittämi-

sessä. 

 

Asiakkaan oikeusturva 

Muistutuksen vastaanottaja  

Ikääntyneiden palveluiden johtaja  

Tuuli Lindström 

Sote hallinto, Steniuksenkatu 2, 

26100 Rauma 

puh.  044 793 3360 

tuuli.lindstrom@rauma.fi  

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sosiaaliasiamies 

p. 044 707 9132, klo 9-15 

Kaupungintalo 

Kokoushuone 3, 2. kerros 

Kanalinranta 3, Rauma 

 

Satakunnan sosiaaliasiamies, Satasairaala 

p.  044 707 9132 Sosiaaliasiamies Jari Mäkinen 

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakasta sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja 

avustaa mm. muistutuksen tekemisessä.  Neuvonta liittyy sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja 

oikeuksiin. Sosiaaliasiamieheltä saat puolueetonta tietoa eri sosiaalihuollon lakien soveltamisesta 

ja asuinkuntasi käytännöistä sosiaalihuollossa. Asiat voivat liittyä kunnan tuottamiin sosiaalipalve-

luihin tai kunnan ostamiin yksityisiin sosiaalipalveluihin. 

 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

Kuluttajaneuvonta 

 

029 505 3050 

ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15 

 

Valtakunnallisesti toimiva kuluttajaneuvonta voi sovitella riitaa puolestasi, neuvoa mitä voit vaatia, 

ohjata oikean viranomaisen puoleen ja auttaa tekemään valituksen kuluttajariitalautakuntaan. 

 

 

http://www.rauma.fi/
mailto:tuuli.lindstrom@rauma.fi
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Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitel-

lään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus 

tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle vi-

ranhaltijalle. Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan  

 

syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen 

laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä.  

Rauman kaupungin sivuilta löytyy lomake ”Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista an-

netun lain mukainen muistutus” (linkki lomakkeeseen). 

Yksikköön kohdistuneet muistutukset käsitellään asianmukaisesti. Muistutuksiin annetaan aina kir-

jallinen perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Vastineesta käy ilmi 

mahdolliset muistutuksen johdosta tehdyt toimenpiteet. 

 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle  

Muistutukset käsitellään viipymättä. 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toi-

mintakykyä sekä osallisuutta? 

Asiakkaan toimintakyky nähdään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään fyysisen, psyykki-

sen, kognitiivisen ja sosiaalisen näkökulman. Yksikön toimintamallina on toimintakykyä tukeva/kun-

touttava työote, joka tarkoittaa asiakkaan olemassa olevien voimavarojen hyödyntämistä, ylläpitä-

mistä ja mahdollista lisäämistä. Asiakkaan voimavaroja kartoitetaan laajasti erilaisin mittarein (mm. 

MMSE, Barthel, jatkossa RAI) ja haastatteluin (asiakas ja omaiset).  

Tukikäyntien tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. Terveyttä tuetaan huo-

mioimalla kokonaisvaltaisesti asiakkaan yksilölliset tarpeet. Hoidon tarvetta arvioidaan säännölli-

sesti asiakasnäkökulma huomioiden. Tukikäynneillä tehdään sairaanhoidollisia toimenpiteitä sekä 

huolehditaan asiakkaan ennaltaehkäisevästä hoitotyöstä.  

 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaan-

hoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Yksikössä on kuusi sairaanhoitajaa, jotka vastaavat sairaanhoidosta sekä lääkehoidon toteutumi-

sesta kokonaisuudessa. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat kirjaavat lomakkeille LifeCareen.  

 

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2017/07/MUISTUTUS-Sosiaalihuollon-asiakkaan-asemasta-ja-oikeuksista-annetun-lain-mukainen-2015.pdf
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Kotikäynneillä tarkastetaan asiakkaan vointi (toimintakyky, terveydentila, asuinympäristö ym.). Arvi-

oimisessa käytetään mittareita (MMSE, MNA, ADL, GDS, RAI). Kotona otetaan verinäytteitä, bak-

teerinäytteitä, hoidetaan haavoja sekä huolehditaan lääkehoidosta. Asiakasta tuetaan selviämään 

päivittäisistä toiminnoistaan edistämällä hänen toimintakykyään kuntouttavalla työotteella.  

Lääkärin määräyksestä seurataan tarvittaessa tiheämmin verenpaine-, verensokeri- ja verikoear-

voja. Tärkeää on myös huomioida asiakkaan psyykkinen ja kognitiivinen toimintakyky.  

 

Tarvittaessa kotiutustiimi konsultoi kotiuttavaa tai päivystävää lääkäriä.  Kiireellisissä, lääkärin hoi-

toa vaativissa tapauksissa asiakas kuljetetaan Rauman päivystykseen tai muualle jatkohoitoon.  

Ei-kiireellisissä tapauksissa varataan aika lääkärinvastaanotolta tai yksityislääkäriltä.  

 

Rauman kaupungin terveyspalveluiden kotisairaalassa toimii mobiilihoitaja, joka on tavoitettavissa 

ympäri vuorokauden. Mobiilihoitajan kautta saadaan konsultaatioyhteys lääkäriin. Tarvittaessa 

asiakas lähetetään päivystykseen. 

Asiakas saa suun terveydenhuollon palvelut lähipalvelualueen suun terveydenhuollon yksiköstä. 

Suuhygienisti voidaan pyytää yksikköön tekemään tarkastuksia ja kouluttamaan henkilökuntaa. 

Äkillisissä ennakoimattomissa kuolemantapauksissa kotona otetaan yhteyttä aina poliisiin.  

 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden seuranta ja terveyden edistäminen kuuluvat kaikkien hoitotyötä 

tekevien perustehtävään. 

 

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

siin tai lääkärille. Kotiutustiimin hoitajat huolehtivat lääkärin lähetteen mukaisesti tarvittavista hoito-

toimenpiteistä ja lomakkeiden täyttämisestä. Yleensä asiakkaat saavat lähetteen joko terveyskes-

kuslääkäriltä tai yksityislääkäriltä erikoissairaanhoitoon.  

 

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Kotiuttava / päivystävä lääkäri yhdessä yksikön henkilökunnan kanssa.  

 

Lääkehoito 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Rauman kaupungin ikääntyvien palveluiden yksiköihin on laadittu STM:n Turvallinen lääkehoito-

oppaan (2021:6) mukainen lääkehoitosuunnitelma. Yksikön lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuo-

sittain ja tarpeen mukaan. Päivityksestä vastaavat tiimin lääkehoidon vastaavat sairaanhoitajat 

Päivi Kuusisto ja Suvi Seikkula yhdessä tiimin hoitohenkilökunnan ja yksikön esihenkilön kanssa. 

Lääkehoitosuunnitelman hyväksyy terveyspalveluiden johtava ylilääkäri. 
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Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Yksikön lääkehoitoa toteutetaan lääkehoitosuunnitelma mukaisesti. Lääkehoitosuunnitelmassa 

määritellään henkilöstön vastuut, velvollisuudet, työnjako, lupakäytännöt, lääkehoidon vaikutusten  

 

 

arviointi ja kirjaaminen sekä seuranta. Kotiuttava / päivystävä lääkäri vastaa lääkehoidon kokonai-

suudesta. Esihenkilön tehtävänä on ohjata ja valvoa lääkehoidon toteuttamista ja laatua. Esihen-

kilö vastaa henkilökunnan riittävästä lääkehoidon osaamisesta, lupakäytännöistä sekä yksikön lää-

kehuollon toimivuudesta ja turvallisuudesta.  

 

Kotiutustiimin lääkehoitovastaavat sairaanhoitajat:  

Päivi Kuusisto puhelin: 044 4036193   

Suvi Seikkula puhelin: 044 4036386 

 

Kaikki lääkehoitoon osallistuvat hoitajat suorittavat lääkehoidon osaamisen verkossa- koulutuksen 

(Love). Yksikön henkilökunnalle tarjotaan säännöllisesti lääkehoitoon liittyvää täydennyskoulutusta. 

 

Monialainen yhteistyö 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä LifeCare-tietojärjestelmä, josta löy-

tyvät ajantasaiset tiedot asiakkaiden lääkehoidosta ja muusta terveydenhuoltopalveluiden käytöstä. 

LifeCare-tietojärjestelmä on käytössä laajasti Satakunnan sairaanhoitopiirin yksiköissä. 

Vuonna 2021 aloitettu työryhmä Poikkihallinnollinen asiakastiimi, jossa moniammatillinen työryhmä 
kehittää asiakaspalvelua ja toimintaa asiakasnäkökulmasta lähtien. Ryhmään kuuluu jäseniä yksi-
köistä: Hyvinvointia edistävästä toiminnot, terveyspalvelut, aikuissosiaalityö, kotihoito, päihdepalve-
lut sekä kolmannen sektorin toimijoita. Kotiutustiimistä työryhmään kuuluvat sh Kuusisto Päivi sekä 
lh Laihonen Titta.  
Usein asiakkaalla on jo olemassa kontakteja useaan tahoon. Poikkihallinnollisen asiakastiimin tar-
koituksena on helpottaa asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti yhdistämällä taito käytännön lä-
heisillä työkaluilla ja auttaa ongelmien ratkaisussa. Ydinajatuksena on, ketkä avuntarpeeseen vas-
taavat ja ottavat asiasta päävastuun. Tarkoituksena on luoda yhteinen visio ja toimintamalli, jotta 
päästäisiin mahdollisimman nopeasti palveluohjauksen kautta saavutettavissa olevaan, asiakkaan 
kannalta parhaaseen tulokseen.  
 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteis-

työtä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden 

kanssa? 

Asiakasturvallisuudesta vastaa Hyvinvointia edistävien toimintojen palvelupäällikkö. 

Turvallisuus perustuu Rauman sosiaali- ja terveystoimialan potilasturvallisuusstrategiaan. 



 
 

18 
 

Yksikössä on laadittu palo- ja pelastussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Palo ja pelastus-

suunnitelma löytyy kaupungin intranetistä, tiimistä sekä yksikön taukotilasta. Jokainen työntekijä on 

velvoitettu tutustumaan siihen osana perehdytystä. Yksikön tilojen palotarkastukset tehdään mää-

räajoin palo- ja pelastusviranomaisten toimesta. Tiimin lähihoitaja Koskinen Satu vastaa työnteki-

jöiden turvakävelyn toteuttamisesta yksikössä tarvittaessa ja uusien työntekijöiden kanssa.  

Lääkehoitosuunnitelman vuosittaisesta tarkastelusta ja päivittämisestä huolehtivat tiimin lääkehoi-

dosta vastaavat sairaanhoitaja yhdessä lähiesihenkilön kanssa. 

Työyhteisön koulutus ja työyhteisölle laadittavat turvaohjeet sekä tekniset turvajärjestelmät ovat 

ensisijaisia keinoja vaara- ja uhkatilanteisiin varautumisessa. Uusien työntekijöiden perehdyttämi-

nen yksikön turvallisuusjärjestelyihin, turvallisuussuunnitelmiin ja turvaohjeisiin on välttämätöntä. 

Turvallisuus-ongelmien tunnustaminen ja avoin käsittely luovat pohjan hyvälle turvallisuuskulttuu-

rille. 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa esihenkilölle viivästyksettä havaitessaan puutteita 

asiakasturvallisuudessa. Työntekijän tulee myös välittömästi omalla toiminnallaan mahdollistaa, 

että asiakasturvallisuuden uhka vähenee tai poistuu. Asiakkaita koskevat haittatapahtumat ja poik-

keamat ilmoitetaan HaiPro – järjestelmään sähköisesti ja käsitellään viivästyksettä. 

Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvolli-

suus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukai-

sesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan 

itsestään. 

 

Henkilöstö 

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

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

o 1 palvelupäällikkö  

o 1 palveluesihenkilö 

o 6 sairaanhoitajaa 

o 6 lähihoitajaa 

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Sosiaali- ja terveystoimialalla on käytössä yhteinen hoitotyön varahenkilöstöjärjestelmä, joka huo-

lehtii sijaisten saatavuudesta. Varahenkilöstössä työskentelee sekä vuosilomavarahenkilöitä että 

akuuttivarahenkilöitä. 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Kaikki yksiköiden henkilöstöpuutokset pyritään korvaamaan sijaisjärjestelyillä tai sisäisinjärjeste-

lyin. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla on käytössä varahenkilöstöjärjestelmä, joka huolehtii sijaisten saata-

vuudesta. 

Henkilöstövoimavarojen riittävyyttä varmistetaan mm. osaamisen vahvistamisella ja kehittämisellä 

(koulutus ja vakanssimuutokset).  
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Yksikön palveluesihenkilö seuraa henkilöstön sairauspoissaoloja osana toiminnan ja talouden seu-

rantaa. Käytössä on varhaisen tuen toimintamalli, jonka tarkoituksena on vähentää sairauspoissa-

oloja ja tukea työntekijän työssä selviytymistä.  

Käyttöön on otettu vuoden 2021 lopulla sähköinen EsimiesKompassi työterveyden (Mehiläinen), 

työntekijän ja esihenkilön asian käsittely- ja hallintavälineeksi.  

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Rekrytointien tavoitteena on, että yksikössä työskentelee koulutettu, vanhustyöstä kiinnostunut, 

työhönsä sitoutunut ja osaava henkilökunta.  

Kaupungilla on käytössä KuntaRekry sovellus, jota hyödynnetään vakituisten työntekijöiden ja pit-

käaikaisten sijaisten rekrytoinnissa. Alle vuoden mittaisiin sijaisuuksiin työntekijöiden rekrytointi ta-

pahtuu pääsääntöisesti Rauman kaupungin henkilöstöpalveluiden kautta (varahenkilöstö). 

Viimeistään ennen työntekijän palkkaamista työntekijän kelpoisuus tarkistetaan alkuperäisistä 

opinto- ja työtodistuksista. Rekrytoinnin yhteydessä tarkastetaan myös työnhakijan ammattioikeu-

det Valviran ylläpitämästä sosiaali-  ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä. 

 

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa 

työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 

Työnhakijat tavataan, haastatellaan ja mahdolliset referenssit tarkastetaan. Vakituiselta henkilö-

kunnalta edellytetään valintavaiheessa lääkärinlausuntoa soveltuvuudesta. Ennen palkkaamista 

työhakijoiden ammatinharjoittamistiedot ja luvat tarkastetaan Valviran rekisteristä. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja oma-

valvonnan toteuttamiseen.  

Rauman kaupungin perehdytysopas löytyy kaupungin intranetistä. Perehdytykseen liittyvät asiakir-

jat (perehdyttämislomake ja lisäperehdyttämislomake) löytyvät niin ikään Kaupungin intranetistä. 

Tiimissä käytössä myös työyksikkökohtainen perehdytyslomake, joka varmistaa työyksikössä vaa-

dittavaa yksityiskohtaisempaa perehdytystä.  

Jokaisen perehdytyslomakkeen osa-alueen jälkeen perehdyttäjä ja perehdytettävä todentavat alle-

kirjoituksellaan perehdyttämislomakkeeseen perehdytyksen ajankohdan ja sen, että uusi työntekijä 

on saanut asianmukaisen perehdytyksen. 

Perehdytys koskee myös sijaisia, kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Perehdytyksen laajuuteen vai-

kuttavat esimerkiksi tulevat työtehtävät sekä työsuhteen pituus. 

Perehdytyksen yhtenä osana (kohta 9) uusi työntekijä perehtyy Majakassa oleviin toimintaohjeisiin 

ja omavalvontaan.  

Perehdyttämislomake arkistoidaan arkistonmuodostus ohjeen mukaisesti.  

Henkilökunnalle järjestetään omavalvontakysely joka toinen vuosi (parilliset vuodet). Se avulla saa-

daan arvokasta tietoa henkilökunnan osaamisesta omavalvonnan suhteen.  
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Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista 

tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, mi-

ten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 3 Riskienhal-

linta). 

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvalla on ollut ns. ilmoitusvelvollisuus 1.1.2016 alkaen: sosiaali-

huollon ammattihenkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle, jos hän huomaa epä-

kohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen tehnee-

seen henkilöön ei saa kohdentaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.  Rauman kau-

pungin sosiaalihuollon henkilöstön ilmoituslomake löytyy sähköisenä Majakasta. 

Ilmoitus tehdään hoitavan yksiön esihenkilölle. Asia käsitellään tiimipalaverissa ja tarvittaessa 

ikääntyvien palveluiden johtoryhmässä. Virheellinen toimintatapa korjataan ja uusi toimintatapa oh-

jeistetaan yksikössä. Mikäli virheellistä toimintaa ei korjata viivästyksettä, tulee ilmoittajan viedä 

asia aluehallintoviraston tietoon. 

 

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Sosiaali- ja terveystoimen yhteinen ”Osaamisen kehittämisen työryhmä”, jossa ikääntyvien palve-

luja edustaa laatukoordinaattori, kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Työryhmä suunnittelee, 

toteuttaa, arvio ja kehittää edelleen toimialan osaamisen kehittämisen kokonaisuutta ja tuottaa kei-

noja varautua osaamisen siirtämiseen mm. vanhuuseläkeratkaisuissa. 

Työntekijöiden henkilökohtaisia koulutustarpeita ja -suunnitelmia käydään vuosittain läpi työnteki-

jän ja esihenkilön välisissä kehityskeskusteluissa ja tarjolla olevista koulutuksista tiedotetaan niiden 

tullessa ajankohtaisiksi. Käydyistä koulutuksista pidetään koulutusrekisteriä. 

Kehityskeskustelujen lisäksi henkilökunnan toiveita ja tarpeita koulutusten suhteen kuunnellaan jat-

kuvasti ja lisäksi niitä kysellään niin asiakastyytyväisyyskyselyiden- kuin omavalvontakyselyidenkin 

yhteydessä. 

 

Toimitilat 

 

Palvelukeskus Mansikkapaikka on Rauman kaupungin omistama. Mansikkapaikka koostuu kol-

mesta vanhusten palvelukodista Tammelasta, Honkalasta ja Koivulasta, yhdestä vaikeavammais-

ten asumispalveluyksikkö Puhdista, Hyvinvointia edistävät toiminnot- palveluyksiköstä ja kotihoito-

keskuksesta. 

 

Teknologiset ratkaisut 

 

Tiimissä on käytössä viisi Vivago aktiivisuusranneketta. Näillä voidaan kerätä ajantasaista tietoa 

käyttäjän aktiivisuudesta ja hyvinvoinnin kehittymisestä.  
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Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden 

hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

Asiakkaiden turvallisuutta varmistetaan laitteiden ja tarvikkeiden säännöllisellä huollolla. Henkilö-

kuntaa perehdytetään laitteiden käyttöön. Rikkoutuneet laitteet poistetaan käytöstä. Kaikki laittei-

siin ja tarvikkeisiin sekä niiden käyttöön liittyvät vaaratapahtumat ilmoitetaan HaiPro – järjestel-

mään. Tiimissä laiterekisteri ja tehdään olevien laitteiden perehdytyskansio. Tiimin laitevastaavana 

on Crista Söderman-Ranta. 

Rauman sosiaali- ja terveystoimialalla on laadittu laiteturvallisuuden menettelyohje. Käyttöön ote-

taan jatkossa laitepassit, joiden avulla terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin perehdytystä voi-

daan seurata.  

 

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset 

vaaratilanneilmoitukset? 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään käyttäjän vaara-

tilanne-ilmoitus Fimeaan 

 

Työntekijät 

o tekevät vaaratilanneilmoituksen Haipro-ohjelmaan 

o informoivat vaaratilanteesta välittömästi esimiestä 

Esihenkilöt 

o informoivat välittömästi vaaratilanteesta talousalueen johtajaa 

o tekevät käyttäjän vaaratilanneilmoituksen Fimeaan ja laitteen maahantuojalle tai valmista-

jalle 

Palvelualuejohtajat  

o vastaavat, että käyttäjän vaaratilanneilmoitus tehdään Fimeaan ja laitteen maahantuojalle 

tai valmistajalle Fimean ohjeiden mukaan 

 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Asiakastyön kirjaaminen 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Kirjaamisen perehdytys on osa perehdytysohjelmaa. Henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti 

kirjaamiseen liittyvää koulutusta. 

 

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti? 

Kirjaamista toteutetaan jokaisessa vuorossa jokainen työntekijä osaltaan. Sosiaali – ja terveystoi-

mialan yhteinen atk-tiimi tekee kirjaamiseen liittyviä toimintaohjeita, joita noudatetaan. Yksikössä 

on kaksi kirjaamisvastaavaa, jotka huolehtivat, että koko henkilökunta saa atk-tiimin uusimmat oh-

jeet. Vuoden 2021 aikana perustettiin Hyvinvointia edistävien toimintojen oma kirjaamistyöryhmä.   

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
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Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen kä-

sittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

Rauman kaupungin Sosiaali- ja terveystoimiala on käytössä sähköinen LifeCare- potilastietojärjes-

telmä. Asiakastietojärjestelmistä on laadittu oma omavalvontasuunnitelmansa linkki. Jokainen Li-

feCare-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 mah-

dollinen asiaton tietojen katselu. Kanta-arkiston mukana tulleista uusista kirjaamiseen liittyvistä oh-

jeista on tehty toimintaohjeet. Samoin asiakkaan suostumusten kirjaamisesta on tarkat ohjeet.   

Tietoturvapoikkeamat raportoidaan HaiPro ohjelman avulla. Tietoturvapoikkeamat käsittelee tieto-

suojatyöryhmä. Yksikköön kohdistuneet HaiPro ilmoitukset käydään työyksiköissä läpi säännölli-

sesti. Palveluesihenkilö ja henkilöstö puuttuvat havaittuihin epäkohtiin ja tekevät korjausehdotukset 

yhdessä muun henkilöstön kanssa. Tarvittaessa ilmoitetut vaara- ja haittatapahtumat viedään käsi-

teltäväksi johtoryhmille, kaupungin tietosuojavastaavalle tai muille yhteistyötahoille.  

HaiPro- raportit käsitellään puolivuosittain ikääntyvien palveluiden johtoryhmässä sekä sosiaali- ja 

terveystoimialan johtoryhmässä. Laajemman analyysin avulla pyritään tunnistamaan sellaisia kehi-

tyskohteita, joiden kautta voidaan ennaltaehkäistä vastaavia poikkeamia.  

 

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan 

liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Kaupungin työntekijät katsovat eOppiva verkkokoulun Tietoturvan perusteet verkkokoulutuksen ja 

suorittavat siellä olevan nettitestin. Kun testi on suoritettu hyväksytysti, tulostetaan todistus, joka 

tallennetaan osaamisrekisteriin osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. 

Esihenkilö ja tiimissä oleva perehdyttäjä huolehtivat verkkokoulutuksen suorittamisen osana henki-

löstön perehdytysohjelmaa. 

Tietoturvaan liittyvää ohjeistusta on saatavilla kaupungin sisäisestä intranetistä sekä tietosuojavas-

taavalta 

Rauman vanhuspalveluiden tietosuojaselosteet ovat luettavissa sisäisessä intrassa, sekä Rauman 

kaupungin internet sivustolla. 

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Kaupungin tietosuojavastaava 

Kristiina Kuusio  

kristiina.kuusio@rauma.fi 

puh. 044 403 6383 

 

 

http://sharepoint/sote/laatu/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/sote/laatu/Ohjeet%20Menettelyohjeet/ME%20Omavalvontasuunnitelma_asiakastietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4t.doc&action=default
http://sharepoint/sote/tietosuoja/SitePages/Kotisivu.aspx
http://sharepoint/sote/tietosuoja/Tietosuojaselosteet/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsote%2Ftietosuoja%2FTietosuojaselosteet%2FSosiaalihuollon%20tietosuojaselosteet&FolderCTID=0x012000F27FAD53A765F7418B08BBE90A323A91&View=%7BE658C804%2D6BE8%2D4779%2D9411%2DDF8228B5B335%7D
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Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä ☒      Ei☐  

 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Rauman kaupungin Hyvinvointia edistävien toimintojen tavoitteet asetetaan vuosittain vuosikellon 

mukaisesti. Saman aikaisesti arvioidaan kuluneen vuoden tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2022 

keskeiset tavoitteet löytyvät Majakasta. 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys Raumalla 19.04.2022  

     

Allekirjoitus Tuuli Lindström, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 


