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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

1.1 Palveluntuottaja 

Nimi: Rauman kaupunki Y-tunnus 0138780-9 

Kunnan nimi: Rauma 

Sote-alueen nimi: Satakunnan hyvinvointialue 

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Rannikkokoti 

Steniuksenkatu 14 

26100 Rauma 

 

Sijaintikunta yhteystietoineen: Rauma kaupunki, PL 41, 26101 Rauma   

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Tehostettu palveluasuminen, ikäihmiset, asiakaspaikkamäärä:60   

Esimies  

Palvelupäällikkö Riina Luukinen 

Puhelin 0447933288 

Sähköposti riina.luukinen@rauma.fi 

 

1.2 Alihankintana ja ostopalveluna ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Puhtaanapitopalvelut: Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut.  

Ruokapalvelut: Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut.  

Kiinteistönhuolto: Eurajoen kiinteistöpalvelut Oy.  

Apteekkipalvelut: Rauman keskusapteekki ja Satasairaalan apteekki  

Vuokrasängyt ja niiden huolto: Stiegelmeyer  

Hoitajakutsujärjestelmä: Virian 9Solutions  

Kulunvalvonta: Certego  

Pesulapalvelut: Työvaatteet Lindström Oy, laitostekstiilit Länsi-Suomen pesula 

Turvallisuus: Securitas oy 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen palvelujen laa-

dusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Alihankinnoissa käytetään pääsääntöisesti kaupungin kilpailuttamia sopimustoimittajia. Erillishankin-

noissa noudatetaan kaupungin hankintaohjetta, jonka perusteella kilpailutustilanteessa asetetaan 

ehdot palvelun tuottamiselle.  

mailto:riina.luukinen@rauma.fi
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Alihankintana tuotettuja palveluita valvotaan palaverien, tapaamisten ja asiakastyytyväisyyskysely-
jen avulla. Sisällöt, laatuvaatimukset sekä asiakasturvallisuusvaatimukset kirjataan kilpailutusasia-
kirjoihin ja sopimuksiin. Myös säännöllisesti toteutettavista palavereista sovitaan asiakirjoissa. Em. 
asioissa toteutetaan jatkuvaa seurantaa ja mahdollisissa epäkohta-asioissa niihin puututaan viipy-
mättä. 
  
Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

Kyllä ☒ Ei ☐ 

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

2.1 Toiminta-ajatus 

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus? 

Rannikkokodin toiminta-ajatuksena on luoda turvallinen ja viihtyisä koti asukkaille. Toiminnan läh-

tökohtana on asukkaan hyvä elämä sekä hänen tarpeistaan lähtevä kodinomainen hoito ja huolen-

pito. Tarvittava hoito suunnitellaan yhdessä asukkaan, omaisen ja henkilökunnan kanssa. 

  

2.2 Arvot ja toimintaperiaatteet 

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet? 

Rauman kaupungin arvot:  

Osallistava organisaatio arvostaa ja kuuntele sidosryhmiään. Osallistava henkilö innostaa muita 

osallistumaan ja jakaa avoimesti tietoa. Osallistaminen luo yhteisöllisyyttä ja lisää vastuuntuntoa.  

Oppiva organisaatio sekä henkilö haluavat kehittyä ja uudistua. Kehitysmyönteisyys, uteliaisuus ja 

tiedon jakaminen ovat ominaista.  

Ennakoiva organisaatio on edelläkävijä. Asiakkaiden tarpeet tunnistetaan ja niihin reagoidaan. En-

nakoiva henkilö etsii tietoa ja kykenee analysoimaan sitä. 

Rohkea ei mene sieltä, mistä aita on matalin! Rohkea organisaatio ja henkilö tarttuvat tilaisuuksiin 

sekä kyseenalaistaa nykyisen tekemisen tavan 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan yhteiset arvot:  

Kunnioitamme elämää ja ihmisarvoa.  Suojelemme elämää. Kohtelemme potilaitamme ja asiakkai-

tamme oikeudenmukaisesti ja yksilöllisesti sekä tuemme heidän itsemääräämisoikeuttaan.  

Edistämme osallisuutta. Tuemme raumalaisia osallistumaan kykyjensä mukaan hyvinvointinsa ja 

terveytensä edistämiseen.  

Teemme yhteistyötä. Yhdistämme oman ja kumppaneittemme osaamisen raumalaisten parhaaksi.  

Järjestämme palvelut suunnitelmallisesti. Toimimme vastuullisesti ja taloudellisesti. Kehitämme jat-

kuvasti toimintaamme.  

Arvostamme toisiamme. Luotamme toisiimme ja toimimme avoimesti toisiamme kunnioittaen.  
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Rannikkokodin toimintaperiaate 

Asukkaan omannäköinen ja turvallinen elämä. Haluamme profiloitua innovatiiviseksi ja nykyai-

kaiseksi palvelukodiksi, jossa asukas saa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa olemassa ole-

vaa toimintakykyä tukien. Tuomme hyvää arkea näkyväksi. Asukkaat ovat meille tärkeitä ja kunni-

oitamme heidän itsemääräämisoikeuttaan. 

  

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

3.1 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. Tärkeä osa riskienhallintaohjelmaa ovat 

vuosittaiset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Riskien poistaminen kokonaan on mahdotonta alati 

muuttuvassa ympäristössä, mutta kaikki suojaavat toimenpiteet ovat tärkeitä, joilla voidaan poistaa 

tunnistettu riski tai pienentää riskin mahdollisuutta. Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoi-

mialalla toimii erillinen potilasturvallisuustyöryhmä, jonka keskisiin tehtäviin kuuluu riskienhallinta ja 

riskien ennaltaehkäisy. 

 

3.2 Riskien tunnistaminen 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat 

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

Henkilökunta tai vierailijat voivat tuoda esille havaitsemiaan riskitekijöitä yksikön esimiehelle joko 

suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti (Rauman kaupungin palautejärjestelmä, HaiPro, sähköposti).  

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

teella laaditaan toimintasuunnitelma riskien ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi.  

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.  

Alihankintana ostettuja palveluita koskevista riskeistä ja poikkeamista ollaan yhteydessä hankinta-

sopimuksessa määriteltyjen reklamaatio ja palautekanavien kautta palvelun tuottajaan. 

  

3.3 Rannikkokodin toimintaan liittyvät keskeiset riskit 

1. Asukkaiden terveydentilasta johtuvat haasteet (riskiluokka 3) 

- muistisairauden ja ennalta-arvaamaton käyttäytyminen 

- fyysiset rajoitteet 

- riskienhallintakeinoina perehdytys, koulutus ja osaaminen 

2. Henkilöstön riittävyys ja osaaminen (riskiluokka 3) 

- vaihtuvat, lyhytaikaiset sijaiset 
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- riskienhallintakeinona lyhytaikaisten sijaisten määrän minimointi, sekä perehdytys ja 

koulutus 

3. Lääketurvallisuus (riskiluokka 2) 

- riskienhallintakeinona lääkehoitosuunnitelmat, lääkehoitoluvat, perehdytys ja koulutus 

4. Hygienia (mm. Covid19) (riskiluokka 3) 

- riskienhallintakeinona perehdytys, koulutus ja ajantasaisten ohjeiden noudattaminen 

5. Laitteet ja välineet (riskiluokka 2) 

- riskienhallintakeinona perehdytys ja koulutus 

6. Tilat (riskiluokka 1) 

- lukitukset 

- turvalaitteet, hälytysjärjestelmät 

- riskienhallintakeinona perehdytys ja koulutus (laiteturvallisuus) 

7. Tiedonkulku (riskiluokka 2) 

- riskienhallintakeinona monipuolinen tiedottaminen: palaverit, sähköpostit ja ilmoitustau-

lujen käyttö 

8. Onnettomuudet tulipalo tms. (riskiluokka 3) 

- riskienhallintakeinoina: perehdytys, koulutus, palo- ja pelastussuunnitelmaan perehtymi-

nen sekä palokävelyt 

 

3.4 Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 

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

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

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

–tilanteet dokumentoidaan ohjeistuksen mukaisesti myös LifeCare potilasohjelmaan.  

Yksikköön kohdistuneet ilmoitukset käydään työyksiköissä läpi säännöllisesti. Palvelukotien palve-

luesimies ja sairaanhoitajat puuttuvat havaittuihin epäkohtiin ja tekevät korjausehdotukset yhdessä 

muun henkilöstön kanssa. Tarvittaessa ilmoitetut vaara- ja haittatapahtumat viedään käsiteltäväksi 

johtoryhmille, kaupungin työsuojeluvaltuutetulle tai muille yhteistyötahoille.  

HaiPro- raportit käsitellään puolivuosittain ikääntyneiden palvelujen johtoryhmässä sekä sosiaali- ja 

terveystoimialan johtoryhmässä. Laajemman analyysin avulla pyritään tunnistamaan sellaisia kehi-

tyskohteita, joiden kautta voidaan ennaltaehkäistä vastaavia poikkeamia.  

Asukkaalle tapahtunut haittatapahtuma ja sen mahdolliset seuraukset käydään läpi asukkaan 

kanssa hänen kongnitionsa huomioiden ja asiakkaan niin toivoessa, hänen läheistensä kanssa. 

Asukkaalle kerrotaan, että palveluunsa tai hoitoon sekä siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättö-

mällä on oikeus tehdä muistutus. Tarvittaessa asukasta tai omaista ohjataan muistutuksen teossa.  

Linkki muistutuslomakkeelle 

 

3.5 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.  

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2017/07/MUISTUTUS-Sosiaalihuollon-asiakkaan-asemasta-ja-oikeuksista-annetun-lain-mukainen-2015.pdf
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Tapahtumasta tai havaitusta epäkohdasta tehdään HaiPro ilmoitus tai se saatetaan muutoin esi-

miehen tietoon. Yksikön palveluesimies ja sairaanhoitajat puuttuvat havaittuihin epäkohtiin ja teke-

vät korjausehdotukset yhdessä muun henkilöstön kanssa. Tarvittaessa tehdään uudet toimintaoh-

jeet ja menettelytapojen muutokset.  

Mikäli havaitut poikkeamat koskevat laajempaa kokonaisuutta käsitellään ne tarkoituksenmukai-

sesti joko palveluasumisen johtoryhmässä, ikääntyneiden palvelujen johtoryhmässä tai sosiaali- ja 

terveysalan johtoryhmässä.  

HAIPRO-järjestelmästä laaditaan koko ikääntyneiden palveluita koskeva raportti puolen vuoden 

välein. Raportti käsitellään ikääntyneiden palvelujen johtoryhmässä sekä sosiaali- ja terveystoi-

mialan johtoryhmässä. Raportissa nostetaan esiin keskeisemmät aihealueet ja mahdolliset löyty-

neet parannusehdotukset. Raportti toimii osaltaan kehittämistyön ja toiminnan resursoinnin poh-

jana. 

Tarvittaessa ilmoitetut vaara- ja haittatapahtumat viedään käsiteltäväksi kaupungin työsuojeluval-

tuutetulle tai muille yhteistyötahoille 

 

3.6 Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henki-

lökunnalle 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 

Alihankintana ostettuja palveluita koskevista riskeistä ja poikkeamista ollaan yhteydessä hankinta-

sopimuksessa määriteltyjen reklamaatio ja palautekanavien kautta palvelun tuottajaan. 

Omaisia tai asukkaita koskevat muutokset tiedotetaan tarkoituksenmukaisesti joko asukaspalave-

reissa, Onerva viestipalvelun kautta, mediatiedottein, kirjein, puhelimitse ja omaisten tapaamisissa. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

4.1 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) 

Tehostetun palveluasumisen Palvelupäällikkö  

Riina Luukinen 

Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma 

riina.luukinen@rauma.fi  

puh. 044 793 3288 

 

Palveluesimies Rannikkokoti 

Pirkko Suhonen 

Steniuksenkatu 14, 26100 Rauma 

mailto:riina.luukinen@rauma.fi
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pirkko.suhonen@rauma.fi  

puh. 044 793 5447 

 

4.2 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 ikääntyneidenpalveluiden vuosikellon mukaisesti maaliskuussa. Omavalvontasuunnitel-

man päivityksen päävastuu on palveluyksikön johdolla, mutta päivitys tehdään yhdessä yksikön 

henkilökunnan kanssa 

4.3 Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Omavalvontasuunnitelma (liitteineen) on nähtävissä yksikön ilmoitustaululla. Omavalvonta löytyy 

henkilökunnan luettavaksi Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysalan omasta intranetistä Maja-

kasta sekä Rauman kaupungin internet sivustolta (linkki) 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

5.1 Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Raumalla ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan tarvetta käsittelee moniammatillinen (SAS) 

työryhmä (linkki), joka selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaistilanteen, hänen tarvitsemansa palvelut 

tai sopivan hoitopaikan. Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan moniammatillisesti tarvittaessa eri-

laisia mittareita (esim. RAI, Rava, MMSE, CERAD, GDS, MNA, FRAT) hyödyntäen. 

Toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta kotona asuminen on vanhukselle ensisijainen vaihto-

ehto. Ennen ympärivuorokautisen hoivan virallisen hakuprosessin käynnistymistä on kotihoidon 

tarkistettava, että palvelut ja muu asumisen tuki eivät ole enää riittäviä ja mahdollisia. 

Asukkaan saapuessa yksikköön järjestetään asukkaalle ja omaisille hoitokokous noin kuukauden 

sisällä muutosta. Hoitokokouksessa käydään läpi laajasti asukkaan sen hetkiset tarpeet (toiminta-

kyky, toimintakyvyn ylläpito), toiveet ja tottumukset. Tarvittaessa asukkaan toimintakykyä ja siitä 

muodostuvaa palveluntarvetta arvioidaan hoitotyön mittareiden avulla kuten RAI, MMSE tai CE-

RAD muistisairautta seulova testi, GDS-masennustesti, MNA-ravitsemustesti, FRAT kaatu-

misenehkäisytesti.  

Hoitokokouksessa paikalla on asukkaan omahoitajat sekä yksikön vastuuhoitaja, jotka vastaavat 

asukkaan palvelusuunnitelman laatimisesta ja myöhemmin vähintään puolivuosittaisesta päivittä-

misestä. Omahoitajan tärkeä rooli on toimia asiakkaan ”edunvalvojana” ja tehdä jatkuvaa palvelu-

tarpeen arviointia asukkaan voinnin muuttuessa. Palvelutarpeen muutokset kirjataan asukkaan pal-

velu- ja hoitosuunnitelmaan. Omahoitajan tehtäviin kuuluu myös aktiivinen yhteydenpito asukkaan 

omaisiin. 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 

Asiakkaan suostumuksella palvelutarpeen arviointiin eli hoitokokoukseen kutsutaan aina paikalle 

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

mailto:pirkko.suhonen@rauma.fi
http://www.rauma.fi/
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/ymparivuorokautinen-hoito/tehostettu-palveluasuminen/rannikkokoti/
https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/ymparivuorokautinen-hoito/vanhuspalveluiden-sijoitusasiat-eli-sas-toiminta/
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ensisijaisesti asukkaan oma näkemys/tarve tilanteestaan ja palveluiden tarpeesta. Palvelutarve 

tehdään näkyväksi asukkaan henkilökohtaisessa palvelu- ja hoitosuunnitelmassa, joka päivitetään 

puolivuosittain yhteistyössä asukkaan, omaisen ja omahoitajan kanssa. Puolivuosittain tehtävissä 

RAI arvioinneissa osallistetaan sekä asukasta että hänen omaisiaan.   

Omahoitajan tehtäviin kuuluu aktiivinen omaisyhteistyö ja asukkaan ”edunvalvojana” toimiminen. 

Rannikkokotiin on tulossa omaisyhteistyötä tukeva toimintaohje. 

 

5.2 Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seurataan?  

Asukkaan saapuessa yksikköön järjestetään asukkaalle ja omaisille hoitokokous noin kuukauden 

sisällä muutosta. Hoitokokouksessa käydään läpi laajasti asukkaan sen hetkiset tarpeet (toiminta-

kyky, toimintakyvyn ylläpito), toiveet ja tottumukset. Tarvittaessa asukkaan toimintakykyä mitataan 

erilaisin mittarein kuten MMSE tai CERAD muistisairautta seulova testi, GDS-masennustesti, MNA-

ravitsemustesti, FRAT kaatumisenehkäisytesti. Hoito- ja palvelusuunnitelma muodostuu hoitokerto-

mukseen ja sitä päivitetään päivittäisten kirjausten seurauksena. 

Hoito- ja palvelusuunnitelma on hoidon toteuttamisen lähtökohta ja tavoitteisiin peilaten henkilöstö 

kirjaa kuvailevasti hoidon toteutumista sekä arvioi hoidon vaikuttavuutta 

Jatkossa hoito- ja palvelusuunnitelmissa on tarkoitus hyödyntää RAI mittaristosta saatavaa tietoa 

ja seurantaa. 

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

tulee kuulluksi?  

Asukkaalle ja omaiselle järjestetään hoitokokous, jossa kerätään tietoa asiakkaan omasta näke-

myksestä. Tietoa kerätään myös havainnoimalla ja erilaisin hoitotyön mittarein, sekä elämänkaari-

lomakkeen avulla. Asukkaan kanta kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan 

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

mukaisesti? 

Yksikön sairaanhoitaja yhdessä omahoitajien kanssa seuraa ja huolehtii, että asukkaan palvelu to-

teutuu hoito ja palvelusuunnitelman mukaisesti ja että asukkaalla on sisällöltään ja määrältään oi-

keanlaiset palvelut. Sairaanhoitaja ja omahoitaja huolehtivat, että työyhteisö tuntee asukkaan 

hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön sekä tiedottaa muita siinä tapahtuneista muutoksista.  

Rauman kaupungin tehostetussa palveluasumisessa on suunnitteilla laatia omahoitajan käsikirja 

syksyllä 2022. 

Asukkaiden hoidosta ja hoivasta keskustellaan työyhteisön palavereissa. Mikäli henkilöstö havait-

see hoito- ja palvelusuunnitelmassa tai sen toteutumisessa puutteita, tulee asia viivytyksettä ottaa 

puheeksi työyhteisössä ja ilmoittaa siitä esimiehelle. Jokainen henkilöstön jäsen on velvollinen to-

teuttamaan asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa.  

Palveluyksikön esimies vastaa siitä, että jokainen työntekijä on saanut riittävän perehdytyksen työ-

tehtäviinsä ja noudattaa työstä annettuja ohjeita. 
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5.3 Asukkaan kohtelu 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityi-

syyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja oman-

näköiseen elämään? 

Asukkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista vahvistetaan siten, että asukkaan voimavaroista ja 

elämänhistoriasta kerätään tietoa asukkaalta itseltään tai hänen läheisiltään. Asukkaan hoidon ja 

palvelun suunnittelun ja arjen toiminnan lähtökohtana ovat aina ensisijaisesti asiakkaan oma tahto, 

mielipide, mieltymykset ja toiveet. Asukas osallistuu hoitoa ja arkitoimintoja koskevaan päätöksen-

tekoon niin paljon kuin se hänen sairautensa ja toimintakykynsä huomioiden on mahdollista. Oma-

hoitajan tehtävänä on toimia asukkaan edunvalvojana. 

Rannikkokodissa on aloitettu huoneentaulujen käyttöönotto. Huoneentaulut ovat asukkaasta kerto-

vien asioiden koonteja. Rannikkokodissa on panostettu elämänsisällön esiintuomiseen kirjaami-

sessa.  

Asukkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista pyritään vahvistamaan omahoitajajärjestelmän 

avulla. Jokaiselle asukkaalle määritellään omahoitaja, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia asukkaan 

yksilöllisistä tarpeista ja toiveista. Omahoitajan tehtävä on edesauttaa yksiön toiminta-ajatuksen 

omannäköisen elämän toteutumista. 

Pandemiatilanteen salliessa lisätään tapahtumia, jotka mahdollistavat omaisten osallisuuden (ilta-

päiväkahvit, teematilaisuudet yms.). 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössä on 

sovittu ja ohjeistettu? 

Yksiköissä noudatetaan toimintaohjetta rajoitteiden käytöstä Rauman kaupungin ikääntyneiden 

palveluissa.  

Lähtökohtaisesti asukkaan itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan asukkaan oman 

turvallisuuden takaamiseksi ja silloinkin vain siinä määrin kuin se on kulloinkin välttämätöntä. Täl-

löin on kyseessä sellainen hoitopäätös, joka perustuu hoitovastuussa olevan lääkärin, vastuuhoita-

jan ja osaston muun hoitotiimin kanssa yhteistyössä tekemään ratkaisuun. Ennen päätöstä tulee 

selvittää asukkaan oma kanta asiaan tai ellei hän pysty tosiasiallisesti itse päättämään, tulee hä-

nen laillista edustajaansa tai lähiomaista/läheistä kuulla sen selvittämiseksi, millainen hoito parhai-

ten vastaisi asukkaan tahtoa. 

Hoitajien ja esimiesten tulisi tunnistaa ja käydä avointa keskustelua työyhteisöissä fyysistä rajoitta-

mista (itsemääräämisoikeutta) aiheuttavista tekijöistä sekä etsiä yhdessä keinoja rajoittamisen vä-

hentämiseksi sekä välttämiseksi.  

Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Sängyn laidat, turvavyöt, pöydät, hygieniahaalarit, ovien lukot, aidatut piha-alueet, lääkkeet (kemi-

allinen rajoittaminen) 

 

5.4 Asukkaan asiallinen kohtelu 

Miten varmistetaan asukkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua 

havaitaan?  
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Mikäli asukkaan hoidossa tai kohtelussa on ilmennyt ongelmia, toivotaan asukkaan/omaisen kes-

kustelevan asiasta ensin yksikön henkilökunnan kanssa.  Jos asukas keskusteltuaan henkilökun-

nan kanssa edelleen on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluunsa, toivotaan hänen tai hä-

nen edustajansa ensisijaisesti ottavan yhteyttä palvelupäällikköön. Asukkaan kohtelusta on mah-

dollista tarvittaessa tehdä myös muistutus. Muistutuksen tekemisestä on kerrottu omavalvonta-

suunnitelman kohdassa Asukkaan 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 palveluyksikön esimiehen tietoon. Palveluyksikön esimies käy henki-

lökohtaisen keskustelun kyseisen työntekijän kanssa. Mahdolliset työntekijään kohdistuvat seuraa-

mukset (huomautus, varoitus, työ-tai virkasuhteen päättäminen) tapahtuvat Rauman kaupungin 

yleisen ohjeistuksen 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 kau-

pungin sosiaalihuollon henkilöstön ilmoituslomake löytyy sähköisenä Majakasta. 

Miten asukkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asukkaan ko-

kema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

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

taan/läheistään/laillista edustajaansa sekä kerrotaan mahdollisuudesta valitusmenettelyyn. 

 

5.5 Asukkaan osallisuus 

Asukkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Miten asukkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehit-

tämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Ikääntyneiden palvelut järjestää asiakastyytyväisyyskysely asukkaille ja heidän omaisilleen järjes-

tetään joka toinen vuosi (parittomat vuodet).  

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

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

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

ja terveystoimialan toimintakäsikirjassa. 

Asiakaspalautetta kerätään myös osana päivittäistä kanssakäymistä omaisten ja asukkaiden 

kanssa. 

Asukasraateja järjestetään palvelukodeissa säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Asu-

kasraadeista saatavaa tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 

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 ikääntyneiden palvelujen johtoryhmässä. 

https://asiointi.rauma.fi/eFeedback/
http://www.rauma.fi/
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Saatuja asiakaspalautteita käsitellään säännöllisesti ja niitä hyödynnetään toiminnan kehittämi-

sessä. 

 

5.6 Asukkaan oikeusturva 

Muistutuksen vastaanottaja  

Ikääntyneidenpalveluiden vs. johtaja  

Päivi Kovanen 

Sote hallinto, Steniuksenkatu 2, 

26100 Rauma 

puh. 044 793 3360 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sosiaaliasiamies 

p. 044 707 9132, klo 9-15 

Kaupungintalo 

Kokoushuone 3, 2. kerros 

Kanalinranta 3, Rauma 

 

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. 

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään 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  

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2017/07/MUISTUTUS-Sosiaalihuollon-asiakkaan-asemasta-ja-oikeuksista-annetun-lain-mukainen-2015.pdf
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Muistutukset käsitellään viipymättä. 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

6.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

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

kyä sekä osallisuutta? 

Asukkaan toimintakyky nähdään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään fyysisen, psyykkisen, 

kognitiivisen ja sosiaalisen näkökulman. Yksikön toimintamallina on toimintakykyä tukeva työote, 

joka tarkoittaa asukkaan olemassa olevien voimavarojen hyödyntämistä, ylläpitämistä ja mahdol-

lista lisäämistä. Asukkaan voimavaroja kartoitetaan laajasti erilaisin mittarein (mm. RAI), haastatte-

luin (asukas ja omaiset) ja kyselyin (elämänkaarikysely). Hoito ja palvelusuunnitelmaan kirjataan 

konkreettiset menetelmät ja mahdolliset tavoitteet asukkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistä-

miseksi.  

Yksikössä käytössä olevan omahoitajajärjestelmän on tarkoitus tukea osaltaan asukkaan hyvin-

voinnin ja osallisuuden edistämistä 

 

6.2 Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Maaliskuussa 2022 Rannikkokotiin on valittu lähihoitaja, jonka päätehtävänä on suunnitella ja tuot-
taa palvelukodin asukkaiden arkeen elämänsisältöä yhteistyössä asukkaiden, omaisten ja muiden 
työntekijöiden kanssa. 
 
Yksikössä järjestettään vuoden aikana erilaisia kulttuuritapahtumia, hartauksia ym.  Vuoden 2022 

aikana Rauman kaupungin ikääntynienen asumispalveluihin on tarkoitus luoda viriketoiminnan 

vuosikello. Yksikössä on käytössä kiertävät MotoTiles liikuntalaatat.  

Miten asukkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden to-

teutumista seurataan? 

Asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetään aina tarvittaessa tai vähintään puolen vuoden 

välein. Päivityksen yhteydessä arvioidaan mahdolliset muutokset asukkaan toimintakykyä, hyvin-

vointia ja kuntouttavaa toimintaa koskien. Mahdollisten muutosten perusteella hoito- ja palvelu-

suunnitelmaan asetetaan uudet keinot ja tavoitteet asukkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitä-

miseksi. 

Asukkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevista asioista keskustellaan 

aktiivisesti asukkaan, omaisten ja yksikön henkilökunnan kesken.  

Asukkaan toimintakyvyn muutoksia arvioidaan laajasti erilaisien mittareiden avulla kuten RAI, 

MMSE tai CERAD muistisairautta seulovat testit, GDS-masennustesti, MNA-ravitsemustesti, FRAT 

kaatumisenehkäisytesti sekä RAVA-toimintakykymittari. 

 

6.3 Ravitsemus 

Asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja keinot ravitsemuksesta ja siihen liit-

tyvistä asioista kuten erityisruokavaliot, makutottumukset ja suunhoito. Asukkaan ravitsemustilaa 

arvioidaan säännöllisesti mm. nautitun ruoan, painomuutosten, RAI välineistön ja tarvittaessa MNA 
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(Mini Nutritional Assessment) mittarin, laboratoriokokeiden sekä nestelistojen avulla. Asukkaan ra-

vitsemukseen liittyvät päivittäiset huomiot kirjataan LifeCare ohjelmaan. 

Yksikön ravitsemuspalvelut tuottaa Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut. Päivittäinen ate-

riakokonaisuus on suunniteltu vastaamaan ikäihmisten ravitsemuksellisia tarpeita. 

Ravitsemussuositusten mukaan asukkaan päivittäin nauttima ruokamäärä on jaettu tasaisesti aa-

mupalan, lounaan, välipalan, päivällisen sekä iltapalan kesken. Asukkaille tarjotaan mahdollisuus 

myöhäisiltapalaan/ yöpalaan, jotta yö paasto ei ylitä suositusten mukaista 11 tuntia. Yksikössä on 

aina, kellonajasta riippumatta, saatavilla ruokaa ja juomaa, asukkaan sitä pyytäessä. 

Päivittäiset ateriat toteutuvat asiakkaan näkökulmasta seuraavasti:  

o aamiainen klo 8- 

o lounas klo 11.30-12.30 

o päiväkahvi/välipala klo 13.30-15 

o päivällinen klo 16-17 

o iltapala klo 19.30- 

o myöhäisiltapala klo 21- 

Ruokailutilanteista pyritään tekemään kiireettömiä ja viihtyisiä. Asukkaalle pyritään tarjoamaan hä-

nen mieltymyksensä mukaisia ruokia ja juomia. Asukkaalle toimitettu ruoka perustuu asukkaalle 

laadittuun yksilölliseen hoito ja palvelusuunnitelmaan. Ruokailutilanteissa pyritään tukemaan asuk-

kaan omatoimisuutta. 

Rauman kaupungille on laadittu ravitsemuskäsikirja, ”Ravitsemuksen linjauksia ikäihmisten hoitoon 

– vuodeosastot, asumispalvelut ja kotihoito”. 

Hoitohenkilökunnalle tarjotaan säännöllisesti koulutusta koskien ikäihmisten ravitsemusta. 

 

6.4 Hygieniakäytännöt 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asukkaiden tarpeita 

vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asukkaiden hoito- ja palvelusuunni-

telmien mukaisesti? 

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysalan yhteiset hygieniaohjeet löytyvät kaupungin intranetistä. 

Ohjeet perustuvat Satakunnan sairaanhoitopiirin hygieniaohjaisiin ja niitä päivitetään tarvittaessa. 

Yksikön koko henkilöstö suorittaa tavanomaiset varotoimet verkkokurssin. Yksikössä on nimetty 

hygieniavastaava, joka vastaa henkilökuntaa koskevasta ajantasaisesta hygieniaohjeistuksesta. 

Yksiköissä on nimetyt hygieniavastaavat. Hygieniavastaaville pyritään merkitsemään säännöllisesti 

työaikaa hygieniavastaavan toimen hoitamiseen.  

Deco laitteiden pesuainemääriä tarkkaillaan henkilökunnan toimesta 

Yksikön puhtauspalvelut tuottaa Rauman kaupungin ruoka ja puhtauspalvelut.  

Tehostetun palveluasumisen yksiköihin on luotu vuonna 2021 jakelukeittiöitä koskeva omavalvon-

tasuunnitelma. 

Ongelmatilanteissa yksiköt tekevät kiinteää yhteistyötä Rauman kaupungin hygieniahoitajien sekä 

tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa.  

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 
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Yksikössä noudatetaan yhteisiä hygieniaohjeita (tavanomaiset varotoimet, suojainten käyttö jne.) 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Yksikön siivouksesta vastaa Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut 

Pyykkihuoltoa toteutetaan osittain yksikön omana toimintana (asukasvaatteet) ja osittain sopimus-

pesulan kanssa (laitospyykki). Asukkaiden vaatteet, sekä henkilökunnan työvaatteet pestään yksi-

kön tiloissa olevissa laitospesukoneissa tarvittavat hygieniasäädökset huomioiden. Laitostekstiilit 

kuten vuodevaatteet lähetetään sopimuspesulaan pestäviksi. 

Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon toteuttami-

seen ohjeiden ja standardien mukaisesti? 

Puhtaanapito ja pyykkihuolto on osana perehdytyssuunnitelmalomaketta. Tarvittaessa ohjeet löyty-

vät Majakasta. Ongelmatilanteissa konsultoidaan hygieniahoitajaa. 

 

6.5 Terveyden- ja sairaanhoito 

Miten varmistetaan asukkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja 

äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Yksikössä käyvä lääkäri vastaa asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta yhdessä yksikön henki-

lökunnan kanssa. Yksikössä käy 1-2 kertaa kuukaudessa lääkäri, jota voidaan konsultoida puheli-

mitse tai Lifecare -potilastietojärjestelmän kautta viestinä muulloinkin virka-aikana.  

Rauman kaupungilla toimii Combilanssi palvelu, joka on tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Koti-

sairaalan kautta saadaan konsultaatio yhteys lääkäriin. Tarvittaessa asukas lähetetään päivystyk-

seen. 

Asukas saa suun terveydenhuollon palvelut lähipalvelualueen suun terveydenhuollon yksiköstä. 

Suuhygienisti voidaan pyytää yksikköön tekemään tarkastuksia ja kouluttamaan henkilökuntaa. 

Päivittäisestä suun hoidosta vastaa yksikössä hoitohenkilökunta. 

Usein yksikössä tapahtuvat kuolemat ovat ns. odotettuja kuolemia ja asukkaalle on monesti ehditty 

aloitta saattohoito. Äkillisissä kuolemantapauksissa otetaan yhteyttä yksikön hoitavaan lääkäriin tai 

tarittaessa päivystykseen. 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden seuranta ja terveyden edistäminen kuuluvat kaikkien hoitotyötä 

tekevien perustehtävään. Pitkäaikaissairauksia seurataan erilaisin verinäyttein sekä vieritestein. 

Myös virtsanäytteitä, verenpainetta, verensokeria, painoa ja ravitsemustilaa seurataan säännölli-

sesti, mikäli asukkaan sairaus sen vaatii. Ihon seuranta ja jalkatutkimukset suoritetaan säännölli-

sesti. Jalkahoitaja tilataan tarpeen mukaan. Lääkehoitoa seurataan. 

Kuka yksikössä vastaa asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Yksikön lääkäri vastaa asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta yhdessä yksikön henkilökunnan 

kanssa. Lääkäri käy jokaisessa yksikössä kerran kuukaudessa ja muuna aikana on tavoitettavissa 

etäkonsultaation avulla. 

 

6.6 Lääkehoito 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
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Rauman kaupungin ikääntyneiden palveluiden ympärivuorokautisiin yksiköihin on laadittu STM:n 

Turvallinen lääkehoito-oppaan (2019) mukainen lääkehoitosuunnitelma. Yksikön lääkehoitosuunni-

telma päivitetään vuosittain ja tarpeen mukaan. Päivityksestä vastaava yksikön esimies yhdessä 

hoitohenkilökunnan kanssa. Lääkehoitosuunnitelman hyväksyy terveyspalveluiden johtava ylilää-

käri. 

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Yksikön lääkehoitoa toteutetaan lääkehoitosuunnitelma mukaisesti. Lääkehoitosuunnitelmassa 

määritellään lääkehoidon henkilöstön vastuut, velvollisuudet, työnjako, lupakäytäntö, lääkehoidon 

vaikutusten arviointi ja kirjaaminen sekä seuranta. Yksikön lääkäri vastaa lääkehoidon kokonaisuu-

desta. Esimiehen tehtävänä on ohjata ja valvoa lääkehoidon toteuttamista ja laatua. Esimies vas-

taa henkilökunnan riittävästä lääkehoidon osaamisesta, lupakäytännöistä sekä yksikön lääkehuol-

lon toimivuudesta ja turvallisuudesta. 

Kaikki lääkehoitoon osallistuvat hoitajat suorittavat lääkehoidon osaamisen verkossa- koulutuksen 

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

6.7 Monialainen yhteistyö 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja ter-

veydenhuollon 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. 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

7.1 Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä teh-

dään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden 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 esimiehelle viivästyksettä havaitessaan puutteita 

asukasturvallisuudessa. Työntekijän tulee myös välittömästi omalla toiminnallaan mahdollistaa, 

että asukasturvallisuuden uhka vähenee tai poistuu.  Asukkaita koskevat haittatapahtumat ja poik-

keamat ilmoitetaan HaiPro – järjestelmään sähköisesti ja käsitellään viivästyksettä. 

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

suunnitelma löytyy kaupungin intranetistä Majakasta. Jokainen työntekijä on velvoitettu tutustu-

maan siihen osana perehdytystä. Yksikön tilojen palotarkastukset tehdään määräajoin palo- ja pe-

lastusviranomaisten toimesta. Yksikkökohtaisia palo- ja pelastusharjoituksia järjestetään säännölli-

sesti. 

Yksikön poistumisturvallisuusselvitys on laadittu ja sen päivittämisestä huolehditaan asianmukai-

sesti.  
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Asukasturvallisuutta 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. 

Yksikössä noudatetaan Rauman kaupungin asiakas- ja potilasturvallisuus strategiaa. 

 

7.2 Henkilöstö 

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

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

o 8 sairaanhoitajaa 

o 30 lähihoitajaa   

o 1 lähihoitaja (vastuualueena elämänsisällön tuottaminen/viriketoiminta)  

Aamuvuorossa 3-4 hoitajaa/yksikkö 

Iltavuorossa 2-3 hoitajaa/yksikkö 

Yövuorossa 3 hoitajaa/koko talo 

 

Yksikössä hoito- ja hoivatyössä työskentelee 39+3 vakinaista työntekijää.  Henkilökuntamitoitus on 

0,65 työntekijää asukasta kohden. Hoitotyöntekijät tekevät pääsääntöisesti kolmivuorotyötä. Kaikki 

hoitotyötä tekevät ovat koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia. 

Muu henkilöstö 

o 0,25 palvelupäällikkö 

o 1 palveluesimies 

o 1 osastoapulainen 

o 2 hoiva-avustajaa 

o 0,25 kalustonhoitaja 

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 

saatavuudesta. 

Henkilöstövoimavarojen riittävyyttä varmistetaan mm. osaamisen vahvistamisella ja kehittämisellä 

(koulutus ja vakanssimuutokset). Koulutetun hoitohenkilökunnan työpanosta pyritään ohjaamaan 

hoitotyön ydintoimintoihin hyödyntämällä työllistettyjä, kuntouttavat työtoiminnan piirissä olevia ja 

vapaaehtoisia erilaisissa avustavissa tehtävissä. 

Yksikön palveluesimies 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. 
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Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että lähiesimies-

työhön riittävästi aikaa? 

Lähiesimiesten työaika on varattu ainoastaan hallinnolliseen työhön. Esimiesten työaikaa ei lasketa 

määriteltäessä välittömän hoitotyö resurssia yksikössä. Rauman kaupungilla sijaishankinta pää-

sääntöisesti on keskitetty hoitotyön henkilöstöpalveluihin. 

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön määrä? 

”Vanhuspalvelulain” määrittelemän mitoituksen saavuttamiseksi Rauman kaupungin palveluasumi-

sen yksiköissä on koulutettu syksystä 2021 alkaen hoiva-avustajia oppisopimuksella tuki- ja avus-

tavien tehtävien turvaamiseksi. 

Yksikköön on varattu määrärahoja vuosittain työllisyydenhoitoon, joilla yksikköön palkataan työllis-

tettyjä hoitamaa tuki- ja avustavia työtehtäviä. 

 

7.3 Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

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

työhönsä sitoutunut ja osaava henkilökunta.  

Palveluasumisessa on käytössä KuntaRekry sovellus, jota hyödynnetään vakituisten työntekijöiden 

ja pitkäaikaisten sijaisten rekrytoinnissa. Alle vuoden mittaisiin sijaisuuksiin työntekijöiden rekry-

tointi tapahtuu 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 työskente-

levien 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. 

 

7.4 Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvon-

nan toteuttamiseen.  

Rauman kaupungin perehdytysopas löytyy kaupungin intranetistä (linkki). Perehdytykseen liittyvät 

asiakirjat (perehdyttämislomake ja lisäperehdyttämislomake) löytyvät niin ikään Kaupungin intra-

netistä. 

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. 

https://raumankaupunki.sharepoint.com/sites/intra/henkilostoasiat/Rekrytointi-ja-perehdytys/Pages/Uuden-ty%C3%B6ntekij%C3%A4n-perehdytys.aspx
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Perehdytyksen yhtenä osana (kohta 9) uusi työntekijä perehtyy Majakassa oleviin toimintaohjeisiin 

ja omavalvontaan. 

Perehdyttämislomake arkistoidaan yhdessä työsopimuksen kanssa arkistonmuodostus ohjeen mu-

kaisesti.  

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

daan arvokasta tietoa henkilökunnan osaamisesta omavalvonnan suhteen.  

Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai nii-

den uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat 

toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 3 Riskienhallinta). 

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 esimiehelle. Asia käsitellään osastopalaverissa ja tarvittaessa 

palveluasumisen johtoryhmässä. Virheellinen toimintatapa korjataan ja uusi toimintatapa ohjeiste-

taan 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 ikääntyneiden pal-

veluita 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 esimiehen 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. 

 

7.5 Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 

Rannikkokodissa on yhteensä 60 asukashuonetta. Jokaisella asukkaalla on oma huone kooltaan 

18 +5 m2. Huoneissa on kylpyhuone/WC tila, eteinen ja vaatekaappeja. Jokainen huone on varus-

teltu hoitosängyllä ja –yöpöydällä. Asukas voi tuoda huoneeseen omia kalusteita ja tavaroita. Asi-

akkaan asukashuone on hänen kotinsa, eikä sitä käytetä muuhun tarkoitukseen hänen poissa ol-

lessaan. 

Rannikkokodissa on joka yksikössä pariskunnille varattu huone yhdistelmä, jossa on väliovi. Paris-

kunnat voivat itse päättää miten käyttävät tilan. (esim. olo- ja makuuhuone). 

Jokaisessa palvelukodissa on asukashuoneiden lisäksi asukkaiden yhteiset ruokailu ja olohuoneti-

lat. Rakennuksen molemmista kerroksista löytyy lisäksi yhteiset sauna ja pesuhuonetilat. Henkilö-

kunnan käyttöön on varattu omat työ- ja sosiaalitilat.  



 
 

21 
 

Yksikön piha-alueet on suunniteltu esteettömiksi. Toisen kerroksen yksiköissä on lasitetut parvek-

keet, joihin on mahdollista päästä myös hoitosängyllä. Alakerran yksiköissä on katettu terassi ja 

aidatut piha-alueet. 

Omaisten on mahdollista vierailla asukashuoneissa ja yhteisissä tiloissa, eikä vierailuaikoja ole 

erikseen määritelty. Tarvittaessa omaiselle voidaan järjestää mahdollisuus yöpymiseen asukkaan 

huoneessa esim. saattohoitotilanteessa.  

Rannikkokoti on valmistunut keväällä 2020. Toiminta tiloissa aloitettiin 1.4.2020.  

 

7.6 Teknologiset ratkaisut 

Mitä kulunvalvontaan ja asukkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksiköllä 

on käytössään? 

Rannikkokodissa on käytössä tallentava kameravalvontajärjestelmä. Tallentavan kameravalvonta-

järjestelmän tarkoitus on suojella omaisuutta, ehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten 

selvittämisessä. Järjestelmällä on tarkoitus varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja asukkaiden turvalli-

suutta. Kameravalvonnasta on erillinen rekisteriseloste. 

Rannikkokodissa hoitajakutsujärjestelmänä toimii Viria 9Solutions turvajärjestelmä. Kutsujärjestel-

män huollosta vastaa Viria Security. Hoitajakutsujärjestelmä sisältää asukkaiden turvarannekkeet. 

Rannikkokodissa on käytössä Abloy Entry kulunvalvontajärjestelmä 

Asukkaiden turvallisuuteen liittyvien laitteiden toimivuudessa havaituista epäkohdista ilmoitetaan 

viivytyksettä huoltoon, isännöitsijälle sekä palveluyksikön esimiehelle. 

Miten asukkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja häly-

tyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Hoitajakutsujärjestelmän hälytyksiin vastataan aina ja pääsääntöisesti käymällä asukkaan luona. 

Hälytykset ja niiden kuittaukset kirjautuvat hoitajakutsujärjestelmän käyttöohjelmaan. 

Kutsulaitteiden toimivuutta testataan säännöllisesti. Mikäli kutsulaitteen toimivuudessa huomataan 

ongelmia, tilataan niihin välittömästi huolto. Mikäli asukkaalla ei huoltoa odottaessa ole mahdolli-

suutta kutsujärjestelmän käyttöön huolehditaan yksikössä siitä, että asukkaan luona käyntejä te-

hostetaan. 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Yksikön palveluesimies  

Pirkko Suhonen 

Steniuksenkatu 14, 26100 Rauma 

pirkko.suhonen@rauma.fi  

puh. 0447935447 

 

Vikailmoitukset 

Palvelukeskus@viria.fi  

Puhelimitse vikapäivystys 24/7 

p. 029-001 3040 

 

mailto:pirkko.suhonen@rauma.fi
mailto:Palvelukeskus@viria.fi
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7.7 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asukkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankin-

nan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

Asukkaiden 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. Lääkintälaitteiden huollosta vastaa Lojer (sängyt, henkilönostimet), verenpainemittareiden 

Lääkintähuolto Mattila, vieritestilaitteet (labroratorio) 

Rauman sosiaali- ja terveystoimialalla on laadittu laiteturvallisuuden menettelyohje. Tulevaisuu-

dessa yksikössä otetaan käyttöön laitepassit, joiden avulla terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkei-

siin perehdytystä voidaan seurata.  

Yksikössä on määritelty laitevastaava. Rannikkokodin laitevastaavat ovat Henna Paulasaari, Minna 

Lemmetty, Kari Valto ja Pirkko Suhonen. Laitteet kirjataan yksikön laiterekisteriin.  

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaarati-

lanneilmoitukset? 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään käyttäjän vaara-

tilanne-ilmoitus Fimeaan 

Työntekijät 

o tekevät vaaratilanneilmoituksen Haipro-ohjelmaan 

o informoivat vaaratilanteesta välittömästi esimiestä 

Esimiehet  

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 

 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

 

Palveluesimies Rannikkokoti 

Pirkko Suhonen 

Steniuksenkatu 14, 26100 Rauma 

pirkko.suhonen@rauma.fi  

puh. 0447935447 

 

Henna Paulasaari 

henna.paulasaari@rauma.fi 

puh. 0447935434 

 

Minna Lemmetty 

minna.lemmetty@rauma.fi 

p. 0447935269 

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
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
mailto:pirkko.suhonen@rauma.fi
mailto:henna.paulasaari@rauma.fi
mailto:minna.lemmetty@rauma.fi
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Kari Valto 

kari.valto@rauma.fi  

puh.0447933497 

 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

8.1 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 kolmessa vuorossa. Kirjaaminen tapahtuu kirjaamistyöryhmän ohjeisen 

mukaisesti. 

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn 

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. Palvelukotien palveluesimies ja sairaanhoitajat puuttuvat havaittuihin epäkohtiin ja tekevät 

korjausehdotukset yhdessä muun henkilöstön kanssa. Tarvittaessa ilmoitetut vaara- ja haittatapah-

tumat viedään käsiteltäväksi johtoryhmille, kaupungin tietosuojavastaavalle tai muille yhteistyöta-

hoille.  

HaiPro- raportit käsitellään puolivuosittain ikääntyneiden palvelujen 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 liitty-

västä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Kaupungin työntekijät katsovat Eduhousen Tietoturvan perusteet verkkokoulutuksen ja eOppivan 

Tietoturvan ABC ja suorittavat siellä olevan nettitestit. Kun testi on suoritettu hyväksytysti, tuloste-

taan todistus, joka tallennetaan osaamisrekisteriin osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. 

Esimies huolehtii verkkokoulutuksen suorittamisen osana henkilöstön perehdytysohjelmaa. 

Tietoturvaan liittyvää ohjeistusta on saatavilla kaupungin sisäisestä intranetistä sekä tietosuojavas-

taavalta 

mailto:kari.valto@rauma.fi
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
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Rauman ikääntyneiden palvelujen 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 

 

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä ☒ Ei☐  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Rauman kaupungin palveluasumisen tavoitteet asetetaan vuosittain vuosikellon mukaisesti. Sa-

man aikaisesti arvioidaan kuluneen vuoden tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2022 keskeiset ta-

voitteet ovat:  

Asukkaan oman näköisen elämän mahdollistaminen 

 Asiakaslähtöisyyden ja elämän sisällön lisääminen: viriketoimintaan suuntautuneiden lähi-

hoitajien palkkaaminen kaikkiin yksikköihin, viriketoiminnan vuosikellon kehittäminen, huo-

neentaulujen käyttöönotto, asukkaalle tärkeiden asioiden huomiointi, läsnäolo, asiakkaille 

mahdollisuus vaikuttaa ruokailuihin, omahoitajakäsikirjan laatiminen ja omahoitajuuden ke-

hittäminen, asukasraatien käyttöönotto ja yhteisen toimintaohjeen luominen 

 Asukkaan henkilökohtaisten voimavarojen hyödyntäminen: voimavaralähtöisen hoitotyön 

lisääminen 

 Omaisyhteistyön lisääminen: yhteiset tapaamiset, yhteiset tapahtumat, Onerva-hoivavies-

tinnän kehittäminen 

 Yhteystyön lisääminen muiden toimijoiden kanssa: vapaaehtoistyön lisääminen, oppilaitos-

yhteistyö, palvelutorin hyödyntäminen 

 Tiedonkulun lisääminen: Facebookin, nettisivujen ja Onervan käytön lisääminen. 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

Raumalla 18.5.2022 

 

Päivi Kovanen vs. ikääntyneiden palvelujen johtaja 

http://sharepoint/sote/tietosuoja/Tietosuojaselosteet/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsote%2Ftietosuoja%2FTietosuojaselosteet%2FSosiaalihuollon%20tietosuojaselosteet&FolderCTID=0x012000F27FAD53A765F7418B08BBE90A323A91&View=%7BE658C804%2D6BE8%2D4779%2D9411%2DDF8228B5B335%7D
http://www.rauma.fi/

