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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

1.1 Palveluntuottaja 

Nimi Rauman kaupunki  Y-tunnus 0138780-9 

Kunnan nimi Rauma 

Sote-alueen nimi Satasote 

1.2 Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Hyvinvointia edistävät toiminnot, Päivätoiminta 

Katuosoite Kaunisjärven hyvinvointikeskus, Steniuksenkatu 4 

Postinumero 26100   Postitoimipaikka Rauma 

Sijaintikunta yhteystietoineen Rauman kaupunki, PL 41, 26101 Rauma   

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Ikääntyneiden palvelut, asiakasryhmänä 65-vuotta täyttäneet raumalaiset 

Omaishoidon, arviointiyksikön ja kotihoidon palveluvastaavat kartoittavat ja arvioivat 65 täyttänei-

den raumalaisten palveluiden tarvetta, sekä tarvittaessa järjestävät asiakkaan tarvitsemat palvelut. 

Päivätoiminta-asiakkaaksi ohjaudutaan usein palvelutarpeen arvioinnin tai palveluohjauksen 

kautta. Päivätoiminta on kotona asumista tukeva palvelu. Päivätoiminnan asiakkuus ei edellytä ai-

kaisempaa asiakkuutta ikääntyneiden palveluissa. Asiakas voi hakeutua päivätoimintaan myös 

itse. Päivätoimintapalvelua ei myönnetä, mikäli asiakas asuu palvelutalossa tai mikäli asiakkaalla 

on säännöllinen, kuukausittainen jaksotus lyhytaikaishoidossa.  

Päivätoiminta on ryhmämuotoista toimintaa. Päivätoimintapalvelun edellytyksenä on asiakkaan 

oma halukkuus ja kykenevyys toimia ryhmässä. Asiakkaan avustamisentarve ei ole este päivätoi-

mintaan osallistumiselle. Mikäli asiakkaan avustamisentarpeeseen ei pystytä vastaamaan päivätoi-

minnan resursseilla, pyritään asiakkaalle soveltuva palvelukokonaisuus järjestämään palvelutar-

peen arvioinnin kautta.  

Päivätoimintaryhmiä on 10 kpl, kaksi 9 asiakaspaikan ryhmää jokaisena arkipäivänä. Asiakaspaik-

kamäärä päivätoiminnassa vuonna 2022 on yhteensä 90.  

Päivätoiminta käynnistyi Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen uudistuneissa tiloissa 08.09.2022.  

  

Esimies Palvelupäällikkö vs. Virpi Moisanen-Mustonen 

Puhelin 044 793 5258  Sähköposti virpi.moisanen-mustonen@rauma.fi 

 

1.3 Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

 

Päivätoiminta-asiakkaiden kuljetuspalvelu tuotetaan alihankintana yksityisiltä kuljetuspalveluyrittä-
jiltä. Sopimukset kuljetuspalveluyrittäjien kanssa tehdään Rauman kaupungilla keskitetysti kilpailu-

mailto:virpi.moisanen-mustonen@rauma.fi
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tuksen perusteella. Sopimusyrittäjät sitoutuvat noudattamaan palveluntuottajan määrittelemiä eh-
toja, joilla turvataan palvelulle asetetut sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimukset. Asiakas-
kuljetukset reititetään Kuljetusoperaattori FCG Smart Transportation Oy:n toimesta.   

Kuljetuspalveluista ja kilpailutuksesta vastaa Rauman kaupungin liikennesuunnittelija Julius Ta-
vasti: 

Puh 044 – 403 7934 julius.tavasti@rauma.fi  

 

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

2.1 Toiminta-ajatus 

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus? 

Päivätoiminta kuuluu Rauman ikääntyneiden palvelualueen Hyvinvointia edistävät toiminnot –pal-

veluyksikköön, jonka toiminta-ajatuksena on raumalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintaky-

vyn edistäminen sekä kotona asumisen tukeminen monipuolisten toimintojen ja palvelujen avulla. 

Henkilökunnalla on moniammatillinen sosiaali- ja terveysalan osaaminen.  

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista ja ylläpitää omatoimisuutta 

sekä tarjota omaishoitajalle mahdollisuus vapaapäivään. Perustehtävänä on fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista toimintakykyä tukevan, kuntoutumista edistävän päivätoiminnan tarjoaminen sitä tarvit-

seville raumalaisille ikäihmisille 

Toiminta perustuu lakeihin: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so-
siaali- ja terveyspalveluista 980/2012, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, Terveydenhuoltolaki 
1326/2010, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytän-
töönpanosta laadittavasta suunnitelmasta 341/2011  
 
 
 

2.2 Arvot ja toimintaperiaatteet 

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet? 

o Rauman kaupungin arvot:  

 Osallistava organisaatio arvostaa ja kuuntele sidosryhmiään. Osallistava henkilö in-

nostaa muita osallistumaan ja jakaa avoimesti tietoa. Osallistaminen luo yhteisölli-

syyttä 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. Ennakoiva henkilö etsii tietoa ja kykenee analysoimaan sitä. 

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

tilaisuuksiin sekä kyseenalaistaa nykyisen tekemisen tavan 

o Sosiaali- ja terveystoimialan yhteiset arvot:  

 Kunnioitamme elämää ja ihmisarvoa.  Suojelemme elämää. Kohtelemme potilai-

tamme ja asiakkaitamme oikeudenmukaisesti ja yksilöllisesti sekä tuemme heidän 

itsemääräämisoikeuttaan. 

mailto:julius.tavasti@rauma.fi
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 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 Hyvinvointia edistävät toiminnot –palveluyksikön arvot: 

 Hyvinvointia edistävissä toiminnoissa arvopohjan muodostavat asiakaslähtöisyys, 

luottamus, hyvinvoinnin edistäminen ja turvallisuus. 

 

o Päivätoiminnan arvoperustana ovat turvallisuus, luotettavuus ja asiakaslähtöisyys. Päivätoi-

minnassa kannustetaan asiakasta omatoimisuuteen ja päivätoiminnan työntekijät toteuttavat 

kuntoutumista edistävää toimintatapaa. 

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2022/08/paivatoiminta_esite.pdf 

 

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

3.1 Riskienhallinta 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Riskienhallintaan on Rauman kaupungilla virallinen ja yhtenäinen ohje. (Rauman kaupungin ohje 

riskienarviointiprosessista (30.10.2018)  

Rauman kaupungilla on käytössä Haipro järjestelmä. Haipro järjestelmä sisältää riskiarvioinnit (työ-

paikkakäynnit), työtyytyväisyyskyselyt sekä havaittujen vaaratapahtumien ja läheltä-piti ilmoitusten 

ilmoitus/käsittelytyökalun (asiakas-/potilasturvallisuusilmoitukset, työturvallisuusilmoitukset, tietotur-

vailmoitukset sekä sisäilmailmoitukset). Työsuojelutarkastukset tehdään yksikköön työterveyden 

toimesta määräajoin ja tilanteiden niin vaatiessa. 

Riskiarvioinnit tehdään yksiköissä vuosittain Haipro työkalulla (arvioidaan niin tapaturmavaarat, fy-

sikaaliset, kemialliset ja biologiset vaaratekijät, ergonomia sekä henkinen kuormittuminen). Riskiar-

vioinnissa riskit luokitellaan ja määritellään vastuutahot. Riskit pyritään minimoimaan puuttumalla 

epäkohtiin ajoissa. Henkilökunta tuo avoimesti esille havaitsemansa tai tietoonsa tulleet haittata-

pahtumat, epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit yhteisissä keskusteluissa ja työpaikkakokouksissa 

koko henkilöstön kesken. 

 

3.2 Riskien tunnistaminen 

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

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

Henkilökunta tuo avoimesti esille havaitsemansa tai tietoonsa tulleet haittatapahtumat, epäkohdat, 

laatupoikkeamat ja riskit yhteisissä keskusteluissa ja kokouksissa. 

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2022/08/paivatoiminta_esite.pdf
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Tarvittaessa asia käsitellään päivätoiminnan palaverissa, kehittämistiimissä ja työpaikkakokouk-

sessa. Tavoitteena on aina epäkohdan välitön korjaaminen ja riskin poistaminen toimintaa kehittä-

mällä. 

Mikäli henkilökunnan jäsen huomaa tehtävissään tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkoh-

dan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteutumisessa (esim. käytös ja kaltoinkohtelu) on hänen viipy-

mättä ilmoitettava asiasta toiminnasta vastaavalle henkilölle Sosiaalihuoltolain 48§:n mukaan. Il-

moituksessa apuna käytetään henkilökunnan ilmoituslomaketta (Henkilökunnan ilmoituslomake). 

Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdentaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauk-

sena. 

Ilmoitus tehdään hoitavan yksikön esimiehelle. Virheellinen toimintatapa korjataan ja asia käsitel-

lään sekä ohjeistetaan kyseisessä yksikössä. Asia viedään tiettäväksi palvelupäällikön kautta 

ikääntyneiden palvelujen johtajalle (ja diarisoitavaksi arkistosihteerille). Mikäli virheellistä toimintaa 

ei korjata viivytyksettä, tulee ilmoittajan viedä asia aluehallintoviraston tietoon. 

Mikäli asiakkaan epäasiallinen kohtelu liittyy omaishoitajan toimintaan, asia saatetaan tiedoksi 

omaishoidon yksikköön. Omaishoidon palveluvastaava on yhteydessä omaishoitajaan ja asiakkaa-

seen mahdollisimman pian asian tultua omaishoidon yksikön tietoon. Asian selvittämiseksi tehdään 

tarvittaessa omaishoidon tarkistuskäynti asiakkaan kotiin. 

 

Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riski? 

Tavanomaisin asiakaspalautteen muoto on välitön suullinen palaute tai yhteydenotto. Päivätoimin-
nan henkilökunta tuo asiakkailta, heidän omaisiltaan tai yhteistyökumppaneilta saamansa palautteen 
käsiteltäväksi yksikköpalavereihin.  
 

Asiakaspalautteen voi antaa myös sähköisesti Rauman kaupungin internet sivuilla olevan Anna pa-

lautetta sivuston kautta. linkki 

Vastauksen palautteeseen antaa palvelupäällikkö, tehden ensin selvityksen yhdessä henkilökun-

nan kanssa.  

Rauman kaupungilla on käytössä huoli-ilmoitukset, joilla omaiset, läheiset tai kuka tahansa voi il-

moittaa huolestaan ikäihmisestä. Huoli-ilmoitukset käsitellään viipymättä, tarvittaessa asian käsitte-

lemiseksi ja toimenpiteiden järjestämiseksi kutsutaan koolle moniammatillinen työryhmä. 

 

3.3 Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

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

SOTEssa on luotu yhteinen menettelyohje Haipro-järjestelmän käytöstä. Päivätoiminnassa sattu-

neet haittatapahtumat ja läheltä piti-tilanteet dokumentoidaan ohjeenmukaisesti HAIPRO-järjestel-

mään, jonne ne tilastoituvat. Havaituista ”läheltä piti” ja ”tapahtui potilaalle/asiakkaalle” tilanteista 

on jokainen työntekijä velvollinen tekemään Haipro ilmoituksen. Riskitapahtuma on mahdollista il-

moittaa HAIPRO-järjestelmään myös nimettömänä.  Jokaisen tapahtuman aiheuttama riski arvioi-

daan Haipro:n riskimatriisin avulla. 

https://asiointi.rauma.fi/eFeedback/fi/Feedback/17-Vanhuspalvelut
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1. = merkityksetön riski – toimenpiteitä ei tarvita 

2. = vähäinen riski – toimenpiteitä ei välttämättä tarvita, tilannetta tulee seurata 

3. = kohtalainen riski – toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä, toimenpiteet tulee mi-

toittaa ja suunnitella järkevästi 

4. = merkittävä riski – riskin pienentäminen on välttämätöntä, toimenpiteisiin on ryhdyttävä nope-

asti, riskialtis toiminta pitää saada loppumaan nopeasti, eikä sitä saa aloit-taa ennen kuin riskiä on 

pienennetty 

5. = sietämätön riski – riskin poistaminen on välttämätöntä, toimenpiteet tulee aloittaa välittömästi, 

riskialtis toiminta tulee keskeyttää, eikä sitä saa aloittaa ennen kuin riski on poistettu  

 

3.4 Korjaavat toimenpiteet 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen 

Päivätoiminnan henkilökunta kirjaa aina Lifecare-potilastietojärjestelmään myös asiakkaan kohte-

luun liittyvät huomionsa ja tietoonsa tulleet seikat, sekä kuvauksen niiden selvittämisestä ja mah-

dolliset toimenpiteet. Asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne 

pyritään aina käsittelemään avoimesti asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa. 

HAIPRO-järjestelmästä otetaan kokonaisraportointi puolen vuoden välein. Raportti käsitellään pal-

velualueen johtoryhmässä sekä sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä. Raportissa nostetaan 

esiin keskeisemmät aihealueet ja mahd. löytyneet parannusehdotukset. 

Raportti toimii osaltaan kehittämistyön ja toiminnan resurssoinnin pohjana. 

Mahdollisia ilmoituksia ja epäkohtia pohditaan yhteisissä palavereissa ja työpaikkakokouksissa 

(tarvitaanko toimintatavan muutoksia, oman käyttäytymisen muutoksia, työnohjausta, koulutusta 

jne.) 

Jokaisen työntekijän velvollisuutena on puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja tehdä tarkoituksenmukai-

set ilmoitukset asiasta. Tapahtuman kirjaamisesta HAIPRO-järjestelmään tulee palvelupäällikölle 

sähköinen ilmoitus. Asiakkaan tapaturmista tai läheltä piti-tapahtumisista järjestelmään kirjataan 

myös, miten tapahtuma on käsitelty asiakkaan/omaisten tai mahdollisesti toisen yksikön kesken. 

Kuvaus asiakkaan tapaturmasta tai läheltä piti-tilanteesta ja siihen liittyneistä toimenpiteistä kirja-

taan aina lisäksi myös Lifecare- potilastietojärjestelmään 
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Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedote-

taan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Muutoksista keskustellaan päivätoiminnan palavereissa ja niistä tiedotetaan tarvittaessa hyvinvoin-

tia edistävät toiminnot-palveluyksikön kehittämistiimin palavereissa, työyhteisökokouksissa ja yh-

teistyöpalavereissa. Palvelupäällikön harkinnan mukaan voidaan asiasta tiedottaa myös laajem-

min. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

4.1 Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Omavalvontasuunnitelman 2022 on kirjannut laatuyhdyshenkilö, päivätoiminnan palveluesimies 

Silja Itkonen konsultoiden palvelupäällikkö Virpi Moisanen-Mustosta ja laatukoordinaattori Anne 

Siivosta. 

 

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Hyvinvointia edistävät toiminnot, vs. Palvelupäällikkö  

Virpi Moisanen-Mustonen 

Steniuksenkatu 4, 26100 Rauma 

virpi.moisanen-mustonen@rauma.fi 

puh. 044 793 5258 

 

4.2 Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Rauman kaupungin ikääntyneiden palveluissa omavalvontasuunnitelmat päivitetään vuosittain, tai 

jos toiminnassa tapahtuu muutoksia. Suunnitelman päivitysajankohta on merkitty palvelualueen 

vuosikelloon. 

Omavalvontasuunnitelmien tuntemusta arvioidaan joka toinen vuosi henkilöstölle suunnatulla oma-

valvontakyselyllä. 

 

4.3 Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Yksikön omavalvontasuunnitelma on julkaistu Rauman kaupungin internet sivustoille sekä sisäi-

sessä intrassa Majakassa.  

Omavalvontasuunnitelma on luettavissa painettuna päivätoiminnan toimistotilassa: Steniuksenkatu 

4. 

 

 

mailto:virpi.moisanen-mustonen@rauma.fi
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

5.1 Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Päivätoiminnan palvelun piiriin tuleminen edellyttää päiväkeskushakemuksen täyttämistä, jonka jäl-
keen päiväkeskuksen palveluesimies tekee palvelutarpeen arvioinnin ja viranhaltijapäätöksen myön-
netystä päivätoimintapalvelusta, sekä mahdollisesta kuljetuspalvelusta. Asiakas antaa suostumuk-
sensa käsitellä häntä koskevaa tietoa ja luovuttaa tietoa muille asiakasta hoitaville tahoille.  
 
Päivätoimintahakemus: linkki 
 
Hakemuksen jättämistä edeltää useimmiten yhteydenotto puhelimitse päivätoimintaan asiakkaan 
omaiselta, asiakkaalta itseltään tai palvelualueen toisesta yksiköstä. Asiakkaan mahdolliset henkilö-
kohtaisen avustamisen tarpeet, lääkehoito, ruokavalio ja muu avustamisen toteuttamisen kannalta 
oleellinen tieto kysytään kirjallisena päivätoimintahakemuksen yhteydessä.  
 
Asiakkaan palveluntarpeen arvioimiseksi voidaan käyttää myös muissa yksiköissä aikaisemmin teh-
tyjä arviointeja ja potilastietojärjestelmän kirjauksia. 
 
Rauman kaupunki on aloittanut RAI (Resident Assessment Instrument) mittariston käyttöönoton 

vuoden 2021 aikana. RAIn avulla asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista tulee yhdenmukaisem-

paa, säännönmukaista ja luotettavampaa. 

 

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

Ennen hakemuksen jättämistä asiakkaalle pyritään järjestämään tutustumiskäynti päivätoimintaan. 
Käynnin yhteydessä arvioidaan yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti hänen omaisensa kanssa asi-
akkaan palveluntarvetta ja halukkuutta ryhmämuotoiseen päivätoimintaan sekä päivätoiminnan so-
veltuvuutta asiakkaalle. Asiakkaan avustamisentarpeista, toimintakyvystä ja päivätoimintaa koske-
vista toiveista ja odotuksista keskustellaan hänen kanssaan joko puhelimitse tai tutustumiskäynnin 
yhteydessä. Covid-19 epidemian aikana tutustumiskäynti toteutetaan varotoimet huomioiden.  
 
Asiakas saa aina kirjallisena päätöksen päivätoimintapalvelusta ja mahdollisesta kuljetuspalvelusta. 
 

5.2 Hoito- ja palvelussuunnitelma 

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

Päivätoimintapalvelu kuuluu potilastietojärjestelmässä kotihoidon tukipalveluihin. Asiakkaalle ava-
taan kotihoidon asiakkuus ja laaditaan yksilöllinen kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelma tai päivi-
tetään päivätoimintapalvelu aiemmin tehtyyn kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Uusi suun-
nitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitelmaa tarkistetaan 
ja päivitetään vähintään vuoden välein.  
 
Tiedot ovat luottamuksellisia ja työntekijöillä on asiakkaan asioista ehdoton vaitiolovelvollisuus.  
 
Päivätoiminnan henkilökunta havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja terveydentilaa päivätoiminnan 
aikana ja kirjaa asiakkaan hoidon kannalta oleelliset havaintonsa Lifecare- potilastietojärjestelmään 
kotihoidon lehdelle. Mikäli päivätoiminnan henkilökunta huomaa asiakkaan avustamisentarpeessa 
tai terveydentilassa sellaista muutosta, joka edellyttää toimenpiteitä tai laajempaa palvelutarpeen 

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2019/11/paivatoimintahakemus-muokattava.pdf
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arviointia, henkilökunta kirjaa asian potilastietojärjestelmään, vie huomionsa päivätoiminnan esimie-
hen tietoon tai on yhteydessä suoraan kotihoitoon, asiakkaan omaiseen tai muuhun yhteistyötahoon. 
 
Asiakas voi halutessaan päättää päivätoimintapalvelun. Päivätoimintapalvelu voidaan päättää myös, 
mikäli palvelu on käyttämättä ilman syytä tai mikäli asiakkaan tilanne ja toimintakyky on muuttunut 
niin, ettei hän enää hyödy päivätoiminnasta tai päivätoiminnan resurssein ei pystytä vastaamaan 
hänen avustamisentarpeeseensa. Mikäli päivätoimintapalvelu päättyy asiakkaan muuttuneen avus-
tamisentarpeen vuoksi, asiakkaalle järjestetään tarvittavat muut palvelut. 
 

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

tulee kuulluksi?  

Päivätoimintaa toteutetaan ryhmätiloissa, mutta asiakkaille järjestetään tarvittaessa mahdollisuus 
keskustella henkilökunnan kanssa asioistaan myös yksityisesti. 
 
Henkilökunta huomioi mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden yksilölliset toiveet ja tarpeet käytännön 
toiminnassa (asiakaslähtöinen työote). Täysin yksilöllistä palvelua ryhmämuotoisella toiminnalla ei 
ole mahdollista toteuttaa, asiakkaiden erilaiset tarpeet pyritäänkin huomioimaan esimerkiksi ryhmiin 
sijoittelua suunnitellessa. 
 
Asiakkaan näkemykset kirjataan Lifecare-potilastietojärjestelmään. 

 

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

mukaisesti? 

Uusi päivätoimintahakemus käydään aina yhdessä läpi päivätoiminnan henkilökunnan palaverissa 
ennen asiakkaan päivätoimintapalvelun alkamista. Henkilökunta perehtyy uuden asiakkaan hoivan 
ja huolenpidon turvaamiseksi päivätoiminnassa myös asiakkaasta tehtyyn hoito-ja palvelusuunnitel-
maan ja mahdollisiin kirjauksiin Lifecare-potilastietojärjestelmässä. 
. 

Jokainen henkilöstön jäsen on velvollinen toteuttamaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa. 

 

5.3 Asiakkaan kohtelu 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityi-

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

näköiseen elämään? 

Päivätoimintapalvelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja asiakkaan omaan tahtoon käyttää palvelua. 

Päivätoiminta on vuorovaikutukseen perustuvaa ryhmämuotoista toimintaa, jossa on keskeistä tu-

kea asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja osallistumista palvelujen suunnitteluun ja toteuttami-

seen.  

 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössä on 

sovittu ja ohjeistettu? 

Mikäli päivätoimintaa ei pystytä toteuttamaan turvallisesti ilman itsemääräämisoikeuteen kohden-

nettavia rajoittamistoimenpiteitä, asiakkaan palvelutarpeeseen vastataan palvelutarpeen arvioinnin 

kautta muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. 



 
 

12 
 

 

Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Päivätoiminnassa ei käytetä rajoittavia välineitä. 

 

5.4 Asiakkaan asiallinen kohtelu 

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

havaitaan?  

Mikäli asiakkaan hoidossa tai kohtelussa on ilmennyt ongelmia, toivotaan asiakkaan keskustelevan 

asiasta ensin päivätoiminnan henkilökunnan kanssa.  

Jos asiakas keskusteltuaan henkilökunnan kanssa edelleen on tyytymätön saamaansa palveluun 

tai kohteluunsa, toivotaan hänen tai hänen edustajansa ensisijaisesti ottavan yhteyttä Hyvinvointia 

edistävien toimintojen palvelupäällikköön: 

Hyvinvointia edistävien toimintojen vs. palvelupäällikkö  

Virpi Moisanen-Mustonen 

Steniuksenkatu 4 

26100 Rauma 

puh: 044 793 5258 

virpi.moisanen-mustonen@rauma.fi 

 

Asia käsitellään palaverissa päivätoiminnan henkilökunnan kanssa. Kohteluun tai hoitoon puutu-

taan tarvittaessa. 

 

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

kema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Asiakkaan palveluun tai kohteluun liittyvät asiakkaan kokemat epäkohdat pyritään aina selvittä-

mään avoimesti yhdessä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa. 

 

Asiakkaan kohtelusta on mahdollista tarvittaessa tehdä myös muistutus. 

 

5.5 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 omavalvonnan ke-

hittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Päivätoiminnassa tavanomaisin asiakaspalautteen muoto on yhteydenottojen ja tapaamisten yh-

teydessä saatava suullinen palaute.  

Asiakaspalautteen voi antaa myös sähköisesti Rauman kaupungin internet sivuilla olevan Anna pa-

lautetta sivuston kautta. linkki 

mailto:virpi.moisanen-mustonen@rauma.fi
https://asiointi.rauma.fi/eFeedback/fi/Feedback/17-Vanhuspalvelut
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Vastauksen palautteeseen antaa palvelupäällikkö, tehden ensin selvityksen yhdessä päivätoimin-

nan henkilökunnan kanssa. 

Rauman kaupungin ikääntyneiden palvelut -palvelualueen asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan 

asiakkaille joka toinen vuosi. Vuonna 2021 päivätoiminnan asiakkaille ei toteutettu asiakastyytyväi-

syyskyselyä epidemiatilanteen aiheuttaman toimintakatkoksen vuoksi. Kysely suunnattiin päivätoi-

minta-asiakkaiden omaisille ja pääpaino kysymysten sisällössä oli päivätoimintaan kohdistuneiden 

sulkutilojen vaikutuksissa. Seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan 2023. 

Asiakaspalautetta käytetään omaiset mukaan ottavan, asiakkaan kuntoutumista ja toimintakykyä 

edistävän toimintatavan kehittämiseen. Asiakaspalautelomakkeet päivitetään edellisestä kyselystä 

saatujen kokemusten perusteella. 

Asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyskyselyn käsittelystä on toimintaohje sosiaali- ja terveystoi-

mialan toimintakäsikirjassa.  

Syksyllä 2020 toteutettiin SAMK:in opinnäytetyönä kyselytutkimus kartoittaen yhteistyökumppanei-
den (kotihoito ja lyhytaikaishoito) odotuksia päivätoiminnan suhteen.  
 
Asiakkaiden omaisille on järjestetty avointen ovien päiviä ja omaisten iltoja. Covid 19-epidemian 
alettua omaisille suunnattuja tilaisuuksia ei ole voitu järjestää. Toiminnan vakiinnuttua Kaunisjärven 
hyvinvointikeskuksessa on tarkoitus järjestää avointen ovien päivä.  
 

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Jokainen palaute käsitellään yksilöllisesti, jonka jälkeen työyhteisön ja esimiesten kesken keskus-

tellaan mahdollisista kehittämistoimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta. 

 

5.6 Asiakkaan oikeusturva 

Muistutuksen vastaanottaja  

Ikääntyneiden palvelut, johtaja  

Riina Luukinen 

Sote hallinto, Steniuksenkatu 2, 

26100 Rauma 

puh.  044 793 3360 

riina.luukinen@rauma.fi 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sosiaaliasiamies 

Tavattavissa ennakkoon sovitulla ajanvarauksella 

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 

mailto:riina.luukinen@rauma.fi
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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? 

Muistutukseen vastaa palvelualueen johtaja, muistutuksesta menee aina tieto myös sotevalle. 

Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kanteluun aluehallintoviranomaiselle. 

Myös kielteiseen päätökseen on mahdollista hakea muutosta. Päätöksestä valitetaan tekemällä 

sosiaali- ja terveysvaliokunnalle oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekemisestä on maininta 

päätöksen yhteydessä.  Jos se ei tuota toivottua tulosta, asiasta voi tehdä valituksen hallinto-oikeu-

delle. Tarvittaessa sosiaaliasiamieheltä saa neuvoja muutoksenhakuun liittyvissä asioissa. 

Yksikön toimintaa koskevat muistutukset käsitellään palvelupäällikön organisoimana. 

Virheellinen toimintatapa korjataan ja asia käsitellään sekä ohjeistetaan kyseisessä yksikössä. 

Asia viedään tiettäväksi palvelupäällikön kautta johtajalle (ja diarisoitavaksi arkistosihteerille).  

Mikäli virheellistä toimintaa ei korjata viivytyksettä, tulee ilmoittajan viedä asia aluehallintoviraston 

tietoon 

 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle  

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on 2 viikkoa 

 

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? 

Hyvinvointia edistävät toiminnat –yksikön toiminta-ajatuksena on raumalaisten ikäihmisten hyvin-

voinnin ja toimintakyvyn edistäminen ja kotona asumisen tukeminen.  

Päivätoimintapäivään kuuluu leppoisaa yhdessäoloa ja mielenvirkistystä esimerkiksi yhteislaulujen, 

pelien, ulkoilun tai pienimuotoisten kädentöiden muodossa. Ryhmämuotoinen toiminta ikätoverei-

den parissa edesauttaa päivätoiminta-asiakkaiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia tarjoten 

vertaistuen mahdollisuuksia asiakkaiden osallisuutta edistäen.  

Asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi ja edistämiseksi päivätoiminnan työntekijät tekevät 

tiivistä yhteistyötä lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökunnan kanssa. Päivätoiminnassa toteute-

taan suunnitelmallista, säännöllisiin toimintakykytestauksiin perustuvaa pienryhmäliikuntaa. Tavoit-

teena on tukea ja kannustaa asiakkaita aktiivisuuteen oman terveytensä ja toimintakykynsä edistä-

miseksi. 
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Päivätoiminnan henkilökunta havainnoi säännöllisesti päivätoiminta-asiakkaan terveydentilaa sekä 
fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä, ja avustamisen ja mahdollisten apu-
välineiden tarvetta. Päivätoiminnan yhteydessä asiakkaan on mahdollista saada fyysisen toiminta-
kykynsä edistämiseksi myös yksilöllistä ohjausta fysioterapeutin tai kuntohoitajan toimesta tai 
häntä konsultoiden. Tarvittaessa asiakasta ohjataan esimerkiksi apuvälineiden hankkimiseen apu-
välinelainaamosta. 
 
Ikääntyneiden palveluissa on hoitotyön toteuttamisen tavoitteena kuntoutumista ja toimintakykyä 

ylläpitävä työote. Sillä tarkoitetaan asiakkaan olemassa olevien voimavarojen hyödyntämistä ja 

edistämistä. Asiakkaita hoidetaan yksilöllisyyttä, omia voimavaroja ja itsemääräämisoikeutta kunni-

oittaen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakasta kannustetaan itse tekemään kaikkea sitä, mitä hän 

suinkin pystyy tekemään.  

 

 

6.2 Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Liikunta-, kulttuuri ja harrastustoimintaan liittyen päivätoiminnan työntekijät ohjaavat päivätoimin-

nan asiakkaita olemaan yhteydessä Rauman Palvelutoriin, jonka kautta koordinoidaan asukastoi-

mintaa, ikäihmisten kerhoja ja vapaaehtoistoimintaa. Rauman Palvelutori on raumalaisille, koto-

naan asuville ikäihmisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu neuvonta- ja palvelupiste. Sen tavoit-

teena on tukea ikääntyvien raumalaisten kotona asumista ja itsenäistä arjessa selviytymistä. Pal-

velu on maksutonta. Palvelutorin palveluvastaavan kanssa yhdessä pohtien etsitään ratkaisut, 

jotka sopivat asiakkaalle parhaiten. 

Yhteyshenkilö: 

Tanja Hakulinen, palveluvastaava puh. 044 403 6332 tanja.hakulinen@rauma.fi  

 

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

teutumista seurataan? 

Päivätoiminnan henkilökunta seuraa ja arvioi viikoittain asiakkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia 
sekä hoito-ja palvelusuunnitelmien toteutumista vuorovaikutuksessa asiakkaitten kanssa ja kirjaa 
tarvittaessa havaintonsa potilastietojärjestelmään. Tarvittaessa päivätoiminnan henkilökunta neu-
voo ja ohjaa asiakkaita heidän hyvinvointiinsa liittyvissä asioissa. 
 

Päivätoiminnan työntekijät kirjaavat asiakaskontaktinsa ja asiakkaan toimintakykyyn liittyvät huomi-

onsa Lifecare-potilastietojärjestelmään ja ovat tarvittaessa yhteydessä yhteistyökumppaneihin tai 

asiakkaan edustajaan. 

 

6.3 Ravitsemus 

Päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon asiakasateriat toimitetaan Steniuksen keskuskeittiöstä Rauman 

kaupungin ruokapalveluyksikön toimesta hoitajien tekemän yksilöllisen, hoitosuunnitelmaan kirjatun 

ateriatilauksen mukaan. Ruoka-annosten ravintoarvot on tarkkaan laskettu.  

Päivätoimintapäivän aikana asiakkaalle tarjotaan aamiainen, lounas ja päiväkahvi 

Asiakkaita avustetaan ruokailussa tarpeen mukaisesti. Ruokailua ja syödyn ruoan määrää ja juotu-

jen nesteiden määrää seurataan ja poikkeavat havainnot kirjataan tarvittaessa päivittäisten huomi-

oiden kirjaamislomakkeelle Lifecare- potilastietojärjestelmään. 

mailto:tanja.hakulinen@rauma.fi
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Rauman kaupungin ateriatuotannon palveluyksikköä johtaa Iltanen Rami.   

044 – 4037917  rami.iltanen@rauma.fi 

 

6.4 Hygieniakäytännöt 

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

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

telmien mukaisesti? 

Rauman sosiaali- ja terveystoimialan asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa 2020-2021 tode-

taan, että kaikkien työntekijöiden tulee hallita ja toteuttaa infektioiden torjunnan menettelytapoja. 

Sosiaali- ja terveystoimialan opiskelijat ja uudet työntekijät perehdytetään keskeisiin paikallisiin in-

fektioiden torjunnan ohjeisiin. Sairaanhoitopiirin Infektioyksikkö järjestää alueellista koulutusta vuo-

sittain. Uusista ja päivitetyistä ohjeista tiedotetaan henkilökunnalle ja ne on tallennettu Majakkaan.  

Seurantatietoa kerätään oman organisaation ja yksikön toiminnan arviointia varten, mutta myös eri 

sairaaloiden ja kuntien väliseen vertailuun. Tähän tarkoitukseen kerättäviä tietoja ovat: uudet tar-

tuntatautitapaukset kuukausittain. Terveyspalvelujen ja vanhuspalvelujen palvelualueilla kerätään 

vuosittain tilastot mm. seuraavista: käsihuuhdekulutus, hoitohenkilökunnan influenssarokotuskatta-

vuus sekä aseptiikkaa ja hygieniaa koskevat Haipro-ilmoitukset. 

Ensisijainen vastuu infektioiden torjunnasta tulosyksiköissä kuuluu tulosyksikön toiminnasta vas-

taaville henkilöille. 

Rauman kaupungilla on toimintaohje koskien hygieniayhdyshenkilöiden roolia ja tehtäviä yksi-

köissä löytyy sisäisestä intrasta Majakasta.  

Hygieniahoitajat koordinoivat yhteistyössä hygieniayhdyshenkilöiden kanssa yksiköiden hygieniata-

solle asetettujen laadullisten tavoitteiden toteutumista ja toimintaohjeiden ajantasaisuutta. 

Rauman kaupungin hygieniahoitaja, vanhuspalvelut: 

Mirva Aaltonen, puhelin: 040 180 9894 

Epidemiatilanteissa Rauman kaupungin hygieniahoitajat ja Satakunnan sairaanhoitopiirin hygienia-

yksikkö ohjeistavat henkilökuntaa. Yksiköiden nimetyt hygieniayhdyshenkilöt toimivat linkkinä ohjei-

den jalkauttamiseksi käytäntöön. Päivätoiminnan nimetty hygieniayhdyshenkilö on Tuula Paavola. 

 

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Rauman kaupungin sote–toimialan hygieniayhdyshenkilöt kokoontuvat muutaman kerran vuodessa 

ja päivittävät hygieniaohjeita. Ohjeistuksissa seurataan tarkkaan Satakunnan sairaanhoitopiirin oh-

jeistuksia (linkki: Satasairaalan hygieniayksikkö). Hygieniayhdyshenkilöille järjestetään myös koulu-

tusta muutaman kerran vuodessa.  

Covid-19 epidemiaan liittyen sosiaali-ja terveystoimialan henkilökunnan perehtyneisyys hygieniaoh-
jeisiin on varmistettu lisäperehdytyslomakkeella.  
 

Päivätoiminnan tiloihin on tehty toiminnan avaamista edeltävästi hygieniahoitajan toimesta hygienia-
kartoitus 06.09.2022. 
 
Covid 19 epidemian aikana päivätoiminta on ollut suljettu varotoimena 16.3.2020 – 31.09.2020 ja 
11.02.2021-06.09.2021, sekä 15.01.2022 – 08.02.2022. 

mailto:rami.iltanen@rauma.fi
https://www.satasairaala.fi/palvelut/tartuntataudit-ja-sairaalahygienia
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Päivätoimintapalvelu on avoinna epidemiatilanteen salliessa. Asiassa konsultoidaan infektiotyöryh-
mää ja pandemiajohtoryhmää. Päivätoiminnassa noudatetaan aina voimassaolevia hygieniasuosi-
tuksia ja ohjeita. 
 

Päivätoiminnan asiakkaat kuuluvat lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauk-

sille alttiiseen riskiryhmään.  

”Tartuntatautilain (1227/2016) pykälä 48” Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaa-

miseksi tulee voimaan 1.3.2018. Pykälän mukaan työskentelyyn niissä sosiaali- ja terveydenhuol-

lon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tar-

tuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita ja potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä 

henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja”. 

 

6.5 Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Päivätoiminnan tilojen siivouksesta vastaa Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut. Puhtaus-

palvelu kerää asiakaspalautteen vuosittain ja tekevät muutoksia / korjauksia sen mukaan. Puhtaus-

palvelun henkilökunnalla on laitoshuoltajan koulutus. Yhteistyö heidän kanssaan on jatkuvaa ja su-

juvaa. 

Puhtauspalveluiden palvelutuotannon palveluyksikköä johtaa Sirke Keskitalo. 

puh: 050-5649617   sirke.keskitalo@rauma.fi 

Vuokratyövaatteiden keskitetty vaatehuolto toteutetaan Lindström group:n toimesta. Puhtaita työ-

asuja on kaapitettuna henkilökunnan kellarikerroksessa sijaitsevissa sosiaalitiloissa ja likapyykin ke-

räys erillisessä pyykkitilassa. 

 

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

seen ohjeiden ja standardien mukaisesti? 

Puhtaanapito ja pyykkihuolto ovat osana perehdytyssuunnitelmalomaketta. Tarvittaessa ohjeet löy-

tyvät Majakasta. Ongelmatilanteissa konsultoidaan hygieniahoitajaa. 

 

6.6 Terveyden- ja sairaanhoito 

Miten varmistetaan asukkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja 

äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Päävastuu asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta kuuluu terveystoimialan yksiköille. Mikäli päi-
vätoiminnan henkilökunta huomaa asiakkaan voinnissa ja terveydentilassa poikkeuksen, joka toden-
näköisesti edellyttää kiireetöntä tai kiireellistä terveyden- ja sairaanhoitoa, konsultoi päivätoiminnan 
henkilökunta tarvittaessa samassa kiinteistössä sijaitsevan lyhytaikaishoidon sairaanhoitajaa tilan-
teen arvioimiseksi. 
 
Päivätoiminnan henkilökunta on asiakkaan hoitoa koskevissa asioissa tarvittaessa yhteydessä kii-
reettömässä tapauksessa kotihoitoon tai omaiseen/omaishoitajaan tarvittavan hoidon järjestä-
miseksi asiakkaalle. Kiireellisissä tapauksissa päivätoiminnan henkilökunta ohjaa asiakkaan päivys-
tykseen tai soittaa hätäkeskukseen.   
  

mailto:sirke.keskitalo@rauma.fi
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Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Päivätoiminnan lähihoitajat seuraavat asiakkaiden vointia, mm. lääkehoidon vaikuttavuutta ja kirjaa-

vat huomionsa ja asiakkaiden esille tuomat huomiot kotihoidon päivittäisen kirjaamisen lomakkeelle 

Lifecare-potilastietojärjestelmään.  

Asiakkaiden terveyden edistämiseksi päivätoiminnassa järjestetään ohjausta ja neuvontaa teemoit-

tain. 

 

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Päivätoiminta on osa Rauman ikääntyneiden palveluiden ennalta ehkäisevää toimintaa, eikä päivä-

toiminnassa toteuteta terveyden- ja sairaanhoitoa. 

Päävastuu asiakkaan terveyden- ja sairaanhoidosta on asiakasta hoitavalla lääkärillä. 

 

6.7 Lääkehoito 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Päivätoiminnan lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa ja päivitetään aina 

säädösten, toiminnan tai olosuhteiden muuttuessa. Päivityksistä tiedotetaan henkilökunnalle. 

Lääkehoitosuunnitelman ajantasaisuudesta ja päivityksistä vastaa palvelupäällikkö Virpi Moisanen-

Mustonen. 

Lääkehoitosuunnitelmien päivitys on merkitty palvelualueen vuosikelloon tehtäväksi huhtikuussa.

  

 

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Asiakasta hoitava lääkäri on päävastuussa omaishoidon asiakkaan lääkehoidosta. Päivätoiminnan 
henkilökunta huolehtii lääkehoidon toteutumisesta ja seurannasta hoito- ja palvelusuunnitelman 
mukaan asiakkaan päivätoimintapäivän aikana. Asiakkailla on päivätoiminnassa mukanaan omat 
lääkkeet, jotka asiakkaat luovuttavat päivätoimintaan saapuessaan henkilökunnalle.  
 

Lääkehoidon osaamisen varmistamiseksi päivätoiminnan lähihoitajat suorittavat 5 vuoden välein 

verkko-opintoina (LOVe) lääkehoidon perusteet (LOP) ja tentin suoritettuaan saavat lääkehoitolu-

van.  

Palveluesimies ja viriketoiminnan ohjaajat suorittavat miniLOP tentin.  

Mikäli päivätoiminnan työntekijä ei ole suorittanut hyväksytysti LOVe tai miniLOP tenttiä, ei hän voi 

osallistua asiakkaiden lääkehoitoon. 

 

6.8 Monialainen yhteistyö 

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

veydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 
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Mikäli asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluu muita toimijoita ja nämä ovat päivätoiminnan hen-

kilökunnan tiedossa, henkilökunta on tarvittaessa yhteydessä näihin joko puhelimitse tai sähköpos-

tin välityksellä. Tarvittaessa toteutetaan asiakaspalavereja yhteistyökumppaneiden kanssa. Päivä-

toiminnan henkilökunta kirjaa kaikki asiakkaan hoivaan ja terveyteen liittyvät yhteydenotot ja mah-

dolliset niihin liittyvät toimenpiteet Lifecare- potilastietojärjestelmään. 

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? 

Asiakasturvallisuudesta päivätoiminnassa vastaa Hyvinvointia edistävien toimintojen palvelupääl-

likkö.  

Turvallisuus perustuu Rauman soten asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan ja Kaunisjärven 

hyvinvointikeskuksen pelastussuunnitelmaan. Näitä tarkastellaan ja päivitetään vuosittain. Palotar-

kastukset tehdään yksiköissä vuosittain. 

Asiakasturvallisuutta epidemiatilanteessa on pyritty parantamaan ryhmäkokoja pienentämällä ja 

suositustenmukaisia varotoimia noudattamalla. Asiakasryhmistä on karsittu pois ne asiakkaat, joiden 

ei voi olettaa pystyvän ymmärtämään hygieniasuositusten merkitystä ja noudattamaan niitä.  

Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvolli-

suus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen 

velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään.  

Rauman kaupungilla on käytössä huoli-ilmoitukset, joilla omaiset, läheiset tai kuka tahansa voi il-

moittaa huolestaan ikäihmisestä. Huoli-ilmoitukset käsitellään viipymättä, tarvittaessa asian käsitte-

lemiseksi ja toimenpiteiden järjestämiseksi kutsutaan koolle moniammatillinen työryhmä. 

 

7.2 Henkilöstö 

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

Päivätoiminnan kokonaisuudesta on vastuussa Hyvinvointia edistävien toimintojen palvelupääl-
likkö. 
 
Päivätoiminnassa on viisi lähihoitajan vakanssia ja yksi viriketoiminnan ohjaajan vakanssi, sekä 
päivätoiminnan palveluesimies. Päivätoiminnan palveluesimies toimii myös Omaishoidon palvelu-
vastaavien tehtävissä lisäresurssina.  
 
Päivätoimintatiloissa toimii päivittäin kaksi päivätoimintaryhmää, joissa asiakasmäärät vaihtelevat 
7–12 välillä. Henkilökunta jakautuu ryhmiin siten, että molemmissa ryhmissä on kolme työntekijää. 
 
Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Vuosilomien ja äkillisten sairauspoissaolojen osalta Päivätoiminnan sijaisjärjestelyt hoidetaan Rau-
man sosiaali- ja terveystoimialan yhteisen varahenkilöjärjestelmän kautta. Varahenkilöjärjestelmän 
toimintaperiaatteet ja –ohjeet on kuvattu Majakassa hoitotyön henkilöstöpalvelujen toimintaoh-
jeissa.  
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Mikäli äkillisen poissaolon sijaistarpeeseen ei pystytä vastaamaan, eikä päivätoimintaa sen vuoksi 
toteuttamaan asiakasturvallisesti, perutaan asiakasryhmän tuleminen päivätoimintaan äkillisen 
poissaolon ajaksi. 
 
Pidempiaikaisten sijaisten osalta käytetään tarvittaessa toimialan sisäistä rekrytointia tai Kunta-
rekryä. 
 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

 

Päivätoiminnan henkilöstövoimavarojen riittävyyttä seurataan jatkuvasti yhteistyössä palvelupäälli-
kön, palveluesimiehen ja päivätoiminnan henkilökunnan kanssa huomioiden asiakkaiden luku-
määrä, toimintakyky ja avustamisen tarpeet.  
 
Äkillisiin, lyhytaikaisiin muutoksiin asiakkaiden avustamisentarpeissa pyritään reagoimaan tarvitta-
essa työntekijän siirtymisellä ryhmästä toiseen. 
 
Henkilöstövoimavarojen riittävyyteen liittyy läheisesti henkilöstön työhyvinvointi ja kokonaisvaltai-

nen jaksaminen työssä. Rauman kaupunki mittaa työhyvinvointia vuosittain tehtävällä TYHY-kyse-

lyllä sekä jatkuvalla TYHY-palautteella. Kyselyn tulokset käydään systemaattisesti läpi yksiköittäin 

ja ilmenneisiin epäkohtiin tehdään selvät korjaussuunnitelmat. Suunnitelmien toteutumista seura-

taan. Työntekijöille järjestetään joka vuosi työhyvinvointipäivä tai vaihtoehtoisesti kaksi työhyvin-

vointi iltapäivää, jonka teema on työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvä. Rauman kaupun-

gilla on käytössä sähköinen e-passi. 

Henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut, jossa kartoitetaan mm. henkilöstön jak-

samista. Keskusteluissa kartoitetaan myös mahdollinen koulutustarve. Esimiehillä on käytössä 

”Osaamisen kehittämisen suunnitelma”-lomake koulutuksien suunnittelun tukemiseen. 

Työntekijöiden sairauspoissaoloja seurataan ESS ohjelman avulla ja ohjelmasta saadaan 4 kk vä-

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

puheeksiotto-keskustelun. Tämä on kaupungin varhaisen puuttumisen malli ”Pysy fölis”. HAIPRO-

järjestelmään kirjattujen haittatapahtumien ja läheltä piti –tilanteiden raportti, TYHY- kyselyn ra-

portti ja kehityskeskusteluista ja palaverien yhteydessä saatava henkilökunnan palaute antavat 

omalta osaltaan informaatiota henkilöstövoimavarojen riittävyydestä. 

  

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Rekrytoinnin tavoitteena on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Rauman kaupungilla on käy-

tössä sähköinen KuntaRekry-ohjelma, jonka kautta tiedotetaan avoimista toimista. Uuden työnteki-

jän tullessa tarkistetaan hänen kelpoisuutensa asianmukaisesti Valvirasta. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvon-

nan toteuttamiseen.  

Uuden työntekijän perehdytyksen toteutumisesta päivätoiminnassa vastaa päivätoiminnan palvelu-

esimies. Palveluesimiehen apuna toimivat hänen uudelle työntekijälle nimeämänsä perehdyttäjä 
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sekä muut päivätoiminnan työntekijät. Perehdytys koskee myös organisaation sisällä työtehtävästä 

toiseen siirtyvää henkilöä, jolloin pääpaino on työtehtäviin perehdytyksessä.  

Perehdytyksessä noudatetaan Rauman kaupungin ja soten perehdytysohjeita. Perehdytysasiakirjat 

säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti yhdessä työsopimuksen kanssa. Perehdy-

tyksen sisältö on voitava todentaa myöhemmin. 

Perehdyttämisen tukena käytetään Rauman kaupungin perehdyttämisopasta ja perehdyttämislo-

maketta. 

Prosessi etenee perehdyttämislomakkeen mukaisesti, johon on listattu tärkeimmät asiat, joihin uusi 

työntekijä on perehdytettävä. Perehdyttämislomake koostuu koko kaupunkia koskevasta osiosta 1-

8 ja jokainen työyksikkö tarkentaa tarvittaessa työtehtäviä kohtiin 9-10. Jokaisen perehdytyksen 

osa-alueen läpikäymisen jälkeen perehdyttäjä ja perehdytettävä todentavat allekirjoituksellaan pe-

rehdyttämislomakkeeseen perehdytyksen ajankohdan ja sen, että uusi työntekijä on saanut asian-

mukaisen perehdytyksen. 

Opiskelijoiden ohjaukseen panostetaan. Opiskelijan perehdytyksestä huolehtii hänelle nimetty työ-

paikkaohjaaja. Opiskelijan perehdytyksessä käytetään Kaupungin perehdytyslomakkeen rin-

nalla/sijaan mahdollisesti opiskelijan oppilaitoksesta saatua perehdytyslomaketta. 

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). 

Mikäli henkilökunnan jäsen huomaa tehtävissään tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkoh-

dan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteutumisessa (esim. käytös ja kaltoinkohtelu) on hänen viipy-

mättä ilmoitettava asiasta toiminnasta vastaavalle henkilölle Sosiaalihuoltolain 48§:n mukaan. Il-

moituksessa apuna käytetään henkilökunnan ilmoituslomaketta. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön 

ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 

Ilmoitus tehdään yksikön palvelupäällikölle. Asia käsitellään yksikön palaverissa, johon osallistuu 

tarvittaessa myös palvelupäällikkö. 

 

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Koulutussuunnitelma laaditaan palvelualueelle vuosittain. Suunnitelmaa laatiessa kuunnellaan 

sekä esimiehiä, että muuta henkilöstöä. Koulutussuunnitelman laatii laatukoordinaattori yhdessä 

osaamisen kehittämisen työryhmän kanssa. Koulutussuunnitelman laatimisen yhteydessä pääte-

tään vuosittaiset painopistealueet. Koulutussuunnitelman hyväksyy ikääntyneiden palvelujen johto-

ryhmä ja viime kädessä SOTE johtoryhmä. Koulutustoiveita kysytään myös niin asiakastyytyväi-

syys- kuin omavalvontakyselyissäkin. Koulutusten jälkeisen palautteiden perusteella päätetään ky-

seisen koulutuksen mahdollisista jatkoista. 

Henkilöstö merkitsee koulutuksensa itse ESS-järjestelmään, josta esimies hyväksyy ne harkin-

tansa mukaan. Koulutusvelvoitteen täyttymistä seurataan vuosittain. 

 

7.3 Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 

Päivätoimintaa toteutetaan Kaunisjärven hyvinvointikeskuksessa, Steniuksenkatu 4.  
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Päivätoiminnan asiakaskäytössä on kaksi asiakastilaa, joiden molempien yhteydessä erilliset lepo-
tilat ja inva WC-tilat. Päivätoiminnan käytävällä on lisäksi kaksi erillistä Inva-WC:tä, sekä henkilö-
kunnan erillinen WC.  Asiakasryhmien käytössä on myös monitoimitila terasseineen ja erillinen 
kuntosali. Henkilökunnan toimistotila sijaitsee asiakastilojen vieressä. 
 
Päivätoiminnan asiakkaiden lounasruokailu tapahtuu hyvinvointikeskuksen ruokasalissa. Sali on 
varattu päivätoiminnan asiakkaille asiakasruokailun ajaksi.  
 
Päivätoiminnan henkilökunta käyttää kiinteistön kellarikerroksessa olevia sosiaalitiloja. Kellariker-
roksessa on myös päivätoiminnan käytössä olevaa varastotilaa. 
 

Kaunisjärven kiinteistö kuuluu Rauman kaupungin talotoimen omistukseen, joka huolehtii tilojen kun-

nossapidosta ja kiinteistön huollosta. Kunnossapito- ja korjaustarpeet ilmoitetaan sähköisen ohjel-

man kautta talotoimelle.  

Kaupungilla on oma sisäilmatyöryhmä, johon kuuluu edustus työterveyshuollosta, työsuojelusta, ym-

päristöterveydenhuollosta, teknisestä virastosta ja eri hallintokunnista. Työryhmälle voidaan lähettää 

pyyntö sisäilman laadun tarkkailusta. Sisäilmahaittailmoituksen voi tarvittaessa tehdä Haipro-ohjel-

man kautta. Työryhmä tekee mittaukset ja niiden perusteella suunnittelee tarvittavat jakotoimenpi-

teet.  

 

7.4 Teknologiset ratkaisut 

Mitä kulunvalvontaan ja asukkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksiköllä 

on käytössään? 

Kaikilla päivätoiminnan työntekijöillä on käytössään matkapuhelimet, joilla saa tarvittaessa hälytet-

tyä apua. 

 

7.5 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankin-

nan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

Asiakkailla on päivätoiminnassa käytössään henkilökohtaiset liikkumisen apuvälineet. Apuvälineen 

käyttökoulutus asiakkaalle annetaan apuvälineen luovutuksen yhteydessä. 

Muita omaan käyttöön luovutettuja terveydenhuollon lääkinnällisiä laitteita asiakkailla ovat esimer-

kiksi lääkedosetit, verenpainemittarit ja verensokerimittarit. Uusi laite myönnetään lääkärin suosi-

tuksen mukaan. Laiteen asiakkaalle luovuttava työntekijä varmistaa laitteen käytön. 

Rauman sosiaali- ja terveystoimialalla potilaan / asiakkaan omaan käyttöön luovutettujen kuntou-

tuksen- ja vammaispalveluiden apuvälineiden huollosta ja korjauksesta vastaa lääkinnällinen kun-

toutus ja vammaispalvelut laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lääkinnällisen kuntoutuksen 

apuvälineiden huollot ja korjaukset kirjataan Effector- järjestelmään lääkinnällisen kuntoutuksen 

toimesta.  

Jos päivätoiminnan työntekijä huomaa esimerkiksi asiakkaan rollaattorissa jotain vikaa, hän ottaa 

yhteyttä Apuvälinelainaamoon tai ohjaa asiakasta / omaista ottamaan yhteyttä apuvälinelainaa-

moon. Päivätoiminnassa on saatavilla rollaattoreita ja pyörätuoleja päivän ajaksi käyttöön tarvitta-

essa. Päivätoiminnan apuvälineiden kunnossapidosta vastaa päivätoiminnan ja lääkinnällisen kun-
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toutuksen henkilöstö. Päivätoiminnan lepotiloissa olevat sähkösängyt ovat saman vuokrasopimuk-

sen alla kuin samassa kiinteistössä sijaitsevan lyhytaikaishoidon sähkösängyt.  Sähkösänkyjen 

vuosittaisesta huollosta vastaa sopimusosapuoli Lojer. 

 

Mikäli päivätoiminnassa tulee akuuttia tarvetta esimerkiksi verensokeri- tai verenpainemittarin käyt-
töön, eikä asiakkaalla mittaria mukanaan ole, mittari lainataan lyhytaikaishoidon yksiköstä. Lyhytai-
kaishoidossa on käytössä laiterekisteriin merkittyjä terveydenhuollon laitteita: verenpainemittareita, 
verensokerimittareita, happisaturaatio mittari, pika-INR mittari, henkilönostimia, korvalamppuja ja 
happirikastin. Laiterekisteriä ylläpitää lyhytaikaishoidon palveluesimies sekä tehtävään nimetty lähi-
hoitaja.    
 

Henkilökunnan laite- ja tarvikeosaaminen on integroitu osaksi henkilökunnan perehdytystä. Laittei-

den ja tarvikkeiden käyttökoulutus ja käytön osaamisen varmistaminen on kuvattu toimintaohjeissa, 

Laitepassi (otetaan käyttöön viimeistään v. 2021 alussa). 

 

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

lanneilmoitukset? 

Rauman sotessa on laadittu menettelyohje ”Laiteturvallisuus” (linkki) 

Päivätoiminnan työntekijät tekevät vaaratilanneilmoituksen Haipro-ohjelmaan ja informoivat vaara-

tilanteesta välittömästi esimiestä.  Esimies informoi välittömästi vaaratilanteesta palvelualueen joh-

tajaa.  

Palvelualueen johtaja vastaa siitä, että käyttäjän vaaratilanneilmoitus tehdään Fimeaan ja laitteen 

maahantuojalle tai valmistajalle Fimean ohjeiden mukaan. 

 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Virallisesti toiminnasta ja myös laitteista vastaava henkilö on Hyvinvointia edistävien toimintojen vs. 

palvelupäällikkö Virpi Moisanen-Mustonen, p: 044-793 5258 

 

Asiakkaan omaan käyttöön luovutetuista apuvälineistä ja tarvikkeista vastaa apuvälinelainaamo p: 

02 – 835 2844 

 

 

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 toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn 

liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

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
http://sharepoint/sote/laatu/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sote/laatu/Ohjeet%20Menettelyohjeet/ME%2066%20Laiteturvallisuus.doc&action=default
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Asiakastietojärjestelmissä käyttöoikeudet määritellään niin, että asiakas-ja potilastietojen käyttöä 

voidaan valvoa ja seurata. Uudet työntekijät ja opiskelijat allekirjoittavat ATK- ohjelmien salassa-

pito- ja käyttäjäsitoumuksen.  

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

telmä. Asiakastietojärjestelmistä on laadittu oma omavalvontasuunnitelmansa. Jokainen LifeCare-

käyttäjä kirjaa omilla käyttäjätunnuksillaan ja tallentaa kirjoittamansa. Henkilökunnalla on oikeus 

katsoa vain niiden henkilöiden tietoja, joihin heillä on hoitosuhde.  

Sosiaali- ja terveystoimialan tietosuojavastaava ottaa lokitietoja pistokokeina, joista selviää 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. Havaittuihin epäkohtiin puututaan ja niihin tehdään tarvittavat korjausehdotukset. Tarvitta-

essa ilmoitetut vaara- ja haittatapahtumat viedään käsiteltäväksi johtoryhmille, kaupungin tietosuo-

javastaavalle tai muille yhteistyötahoille.  

HaiPro- raportit käsitellään puolivuosittain palvelualueen johtoryhmässä sekä sosiaali- ja terveys-

toimialan johtoryhmässä. Laajemman analyysin avulla pyritään tunnistamaan sellaisia kehityskoh-

teita, joiden kautta voidaan ennaltaehkäistä vastaavia poikkeamia. 

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liitty-

västä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Kaupungin työntekijät katsovat eOppiva verkkokoulun Tietosuojan ABC verkkokoulutuksen ja 

Wistecin Tietoturvan perusteet, sekä suorittavat niihin liittyvät testit. Kun testit on suoritettu hyväk-

sytysti, tulostetaan niistä todistus, joka tallennetaan osaamisrekisteriin osoitusvelvollisuuden täyt-

tämiseksi. 

Käyttöoikeuksien antamisen edellytyksenä on verkkokoulujen hyväksytty suorittaminen. Suorittami-

nen sisältyy henkilöstön perehdytysohjelmaan. 

Osaaminen varmistetaan vuosittain kehityskeskusteluissa. 

Tietoturvaan liittyvää ohjeistusta on saatavilla kaupungin sisäisestä intranetistä sekä tietosuojavas-

taavalta. 

Rauman ikääntyneiden palvelut -palvelualueen tietosuojaselosteet ovat luettavissa sisäisessä in-

trassa, sekä Rauman kaupungin internet sivustolla 

 

8.2 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☐  
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9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

9.1 Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Päivätoiminnan omavalvontakyselyn 2021 pohjalta nousivat kehittämiskohteiksi varahenkilöstön 

saatavuuden turvaaminen, tiedottaminen ja tiedonkulku sekä muiden yksiköiden kanssa tehtävä 

asiakasyhteistyö.  

Riskiarvioinnissa 2019 ja 2020 ja 2022 päivätoiminnan toimenpiteitä vaativiksi riskeiksi työturvalli-
suuden ja työhyvinvoinnin näkökulmista nousivat henkinen kuormittuminen ja ergonomia. Henkisesti 
kuormittavana koettiin mm. vuorovaikutuksen intensiivisyys ja jatkuva valppaana olo ryhmämuotoi-
sessa toiminnassa, työilmapiiri, säännöllisten taukojen toteuttamisen haasteet ja esimiestyöhön ja 
tiedon kulkuun liittyvät ongelmat. Palveluun kohdistuneet sulkutoimenpiteet ja niistä johtuvat henki-
löstön siirrot ovat lisänneet henkilökunnan henkistä kuormittuneisuutta. Ergonomiset riskit päivätoi-
minnassa liittyivät lähinnä asiakkaiden avustamistilanteisiin.  
 
Toimenpiteenä henkisen kuormittumisen osalta päivätoiminnan työntekijöille on järjestetty työnoh-
jausta, jonka pohjalta mm. työtehtävien vastuita, työn rytmitystä ja toimintatapoja sekä yksikön pa-
laverikäytäntöjä on muokattu. Henkilökunnalle on pyritty järjestämään työnkiertoa toiveiden mukai-
sesti. Asiakkaiden avustamistilanteisiin liittyviin ergonomisiin riskeihin liittyen on henkilökunnalla 
mahdollisuus osallistua Ergo-koulutuksiin, joita toteutetaan säännöllisesti. Näistä, kuten muistakin 
sosiaali- ja terveystoimialan koulutuksista tiedotetaan majakan koulutuskalenterissa. 
 
Koulutuksiin osallistumisesta sovitaan lähiesimiehen kanssa.  
 
Maaliskuussa 2020 alkanut covid-19 epidemia muodosti ennen kaikkea asiakasturvallisuuden näkö-
kulmasta merkittävän biologisen riskin. Päivätoiminta on ollut tästä syystä suljettuna 16.3.2020 – 
30.09.2020. Päivätoimintapalvelun avattiin asiakkaille asteittain 01.10.2020 alkaen Rauman pande-
miajoryn hyväksyttyä toiminnan avaamiseksi tarkennetun suunnitelman hygieniakäytännöistä päivä-
toiminnassa ja Satakunnan alueellisen pandemiatyöryhmän linjattua toiminnan avaamisen olevan 
mahdollista.  
 
Päivätoiminnan hygieniakäytäntöjä tarkennettiin 16.11.2020 tiukentuneiden suositusten mukaiseksi, 
jolloin vahva maskisuositus päivätoiminnan tiloissa tuli koskemaan päivätoiminnan asiakkaita ja hen-
kilökuntaa. Rauman epidemiatilanteen tultua leviämisvaiheeseen Rauman pandemiajoryssä päädyt-
tiin 9.2.2021. päivätoiminnan sulkemiseen riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden suojelemiseksi. Päi-
vätoiminta avattiin uudelleen 6.9.2021.  Vuonna 2022 päivätoiminta on ollut suljettuna varotoimena 
15.1.- 08.02.2022 välisen ajan. Rokottamattomia asiakkaita on suositeltu edelleen jatkamaan taukoa 
palvelun käytössä. Satakunnan alueellinen pandemiatyöryhmä ja Rauman pandemiajory seuraavat 
edelleen epidemiatilannetta ja katkokset palvelussa ovat mahdollisia. Päivätoiminta avattiin Kaunis-
järven hyvinvointikeskuksessa 09/2022. Omavalvontasuunnitelmaa päivittäessä maskisuositus kos-
kee edelleen henkilökuntaa asiakastyön aikana.  
 
Kilpailutuksen seurauksena päivätoiminta-asiakkaiden kuljetuksissa tapahtui liikennöitsijä vaihdos 
kesäkuussa 2022. Kaluston ja kuljettajien vaihtuminen, sekä samassa yhteydessä tapahtunut reiti-
tyssuunnitteluvastuun siirtyminen FCG:lle nähtiin muutosvaiheessa muodostavan mahdollisen asia-
kasturvallisuusriskin liittyen asiakkaiden avustamiseen kuljetusten aikana ja tiedonkulkuun. Päivä-
toiminnan henkilökunta on toistaiseksi mukana asiakaskuljetuksissa asiakasturvallisuuden varmis-
tamiseksi. 
 
Päivätoimintapalvelun kehittämiskohteita vuonna 2022 on nostettu omaisille suunnatun kyselyn poh-
jalta. Asiakkaita kannustetaan kotijumppien tekemiseen ja päivätoiminnan virikkeellinen asiakaskirje 
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toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Virikkeellisiä asiakaskirjeitä alettiin lähettää päivätoiminnan asi-
akkaille päivätoiminnan sulkujen aikana ja niistä saatu palaute oli hyvää. Loppuvuoden 2022 aikana 
päivätoiminnassa toteutuu lisäksi yhtä asiakasryhmää koskien tehostetun kuntosaliharjoittelun pilot-
tikokeilu yhteistyönä liikuntapalvelujen kanssa.  
 
Kehittämistyön kokonaisuutta ohjataan Hyvinvointia edistävät toiminnot –yksikön sisäisen, mo-

niammatillisen kehittämistiimin kuukausittaisissa kokoontumisissa. 

Kehittämistiimin toiminta pohjautuu ikääntyneiden palveluiden yhteisiin tavoitteisiin. Vuodelle 2022 

on nostettu tavoitteeksi mm: 

Asiakaslähtöisen voimavaroja tukevan toimintamallin vahvistaminen eri palveluyksiköissä. Asiak-

kaan palvelutarpeen arvioinnin yhtenäistäminen ikääntyneiden palveluissa RAI järjestelmän avulla. 

Arviointityössä vahvistetaan eri ammattiryhmien yhteistyötä ja osaamisen hyödyntämistä. RAI arvi-

oinnin käyttöönotto vuoden 2022 aikana. 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys: Raumalla 

Allekirjoitus:     Riina Luukinen,  

ikääntyneiden palvelut, johtaja 


