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TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, RAUHALA 

 
Kotikaaren Rauhala tarjoaa ikäihmisille yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa ympäri 

vuorokauden. 

Rauhalassa pyritään siihen, että asukas saa elää mahdollisimman omannäköistä 

elämää. Päivänohjelma muodostuu asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan hoivas-

ta, ruokailuista ja arjen toiminnoista esim. ulkoilusta, musiikista sekä muista elä-

mänsisältöä tuottavista asioista. 

Jokaisella asukkaalla on oma asunto ja wc/ suihku sekä lisäksi käytössä ovat yhteiset 

tilat kerroksissa sekä alakerrassa.  

RAUHALA, Siikapolku 3 C 

3 C – talossa asunnot sijaitsevat 2, 3, ja 4. krs. Asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita.  

Kerroksissa sijaitsevat asukkaille tarkoitetu yhteistilat, joissa asukkaat voivat katsoa 

televisoita, seurustella, aterioida yms. 

 



HENKILÖKOHTAISET ESINEET JA TARVIKKEET 

 

Hoitotarvikkeet ja lääkkeet 

Muuttaessaan Kotikaaren Rauhalaan asukas tarvitsee mukaansa henkilökohtaiset 

hygieniatarvikkeet. Hammasharja ja-tahna, partakone, ihovoiteet ja mahdolliset hy-

gieniavaipat/-suojat on hyvä olla mukana taloon tultaessa. Jatkossa hygieniavai-

pat/-suojat hankitaan yksikön kautta. Mahdolliset haavanhoitotarvikkeet asukas tuo 

itse. Peittävät haavanhoitosidokset (esim. laastarit) asukas saa tarvittaessa yksikös-

tä. 

 

Lääkehoidon osalta tehdään asiakaskohtaiset sopimukset Rauman keskusapteekin 

kanssa. Asukkaan/omaisen tulee allekirjoittaa sopimus, joka toimitetaan Kotikaares-

ta apteekkiin. Apteekki toimittaa lääkärin määräämät lääkkeet annosjakelupusseis-

sa yksikköön kahden viikon välein (plus muut apteekin toimittamat tuotteet, kuten 

perusvoiteet ym.) Apteekki huolehtii myös lääkereseptien uusimisesta ja lääkkeiden 

yhteensopivuuteen liittyvistä asioista. Apteekki laskuttaa tiliehtojen mukaisesti asu-

kasta kerran kuukaudessa huomioiden Kelan korvaukset automaattisesti. Suorave-

loitussopimus on osoittautunut hyväksi käytännöksi. Annosjakelun ja lääketoimituk-

set apteekille maksaa Rauman kaupunki. 

Asunto 

Asunto kalustetaan omilla huonekaluilla kodikkuuden lisäämiseksi. Myös omat ver-

hot, tekstiilit ja taulut yms. luovat oman kodin tuntua (mattoja ei lattialle). Asunnos-

sa on valmiina hoivasänky ja yöpöytä. Asukkaalla on mahdollisuus omaan puheli-

meen, radioon, televisioon ja muihin viihtyvyyttä tuoviin esineisiin. 

Apuvälineet Omat apuvälineet on hyvä ottaa mukaan, mikäli asukas niitä tarvitsee. 

Tarpeettomaksi jääneet apuvälineet tulee palauttaa apuvälinelainaamoon. 

 

Vaatteet 

Kotikaaressa asukkaat käyttävät omia vaatteitaan. Sisäkengät ja ulkoiluvaatteet 

ovat myös tarpeen. Asukkaan vaatteet tulee olla konepesun ja rumpukuivauksen 

kestäviä sekä helposti puettavia. Asukkaiden henkilökohtaiset vaatteet pestään pää-

sääntöisesti talossa.  

Liinavaatteet tulevat talosta. 



Käyttöraha 

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät matkakustannukset ovat ns. Kela-kyytejä, jois-

ta asukas maksaa omavastuuosuuden 25€/suunta. Kyytiä varten tulisi olla henkilö-

kohtainen Kela-kortti ja käteistä rahaa omavastuuosuuden maksua varten. Maksu-

katto Kela-kyyteihin liittyen on vuodessa 300 €. Muita matkoja (kuten virkistys- ja 

kotilomat ja muu asiointi) varten palvelukodin asukas voi hakea ns. SOTE-korttia. 

Tätä varten asukkaan/omaisen tulee täyttää erillinen hakemus. 

Jos asukas haluaa, hän voi tuoda Kotikaareen pienen määrän käyttörahaa. Jalkahoi-

doista, partureista jne. palveluntuottaja jättää laskun maksun hoitamista varten, 

ellei erikseen ole muuta sovittu. 

 

Kotikaari ei vastaa asukashuoneissa säilytetyistä rahoista  

eikä muista arvoesineistä (esim. korut, taulut jne.) 

  

Posti 

Posti on mahdollista kääntää entisestä osoitteesta Kotikaareen. Toivomme, että 

omaiset vierailujen yhteydessä kysyisivät hoitajilta tulleesta postista ja laskuista. 

Postin voi kääntää myös asukkaan asioista huolehtivalle omaiselle. Muuton yhtey-

dessä omaisen tulee tehdä muuttoilmoitus maistraattiin ja postiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOITO JA HUOLENPITO KOTIKAARESSA 

 

Henkilökunta  

Kotikaaren henkilökuntaan kuuluu palveluesimies, joka vastaa yksikön toiminnasta. 

Asukkaiden hoitoon osallistuu sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Lisäksi talossa on hoiva-

apulaisia, jotka huolehtivat pyykkihuollosta ja muista avustavista tehtävistä. Lisäksi 

talossa voi olla mm. hoitoalan opiskelijoita, työllistämistuella palkattuja työntekijöi-

tä yms. 

Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitajapari, joka on vastuussa RAI-

arvioinneista, hoitosuunnitelmien ajantasaisuudesta, hoitokokousten järjestelyistä ja 

käytännön asioidenhoitamisesta yhteistyössä asukkaan ja omaisen kanssa. Asuk-

kaan päivittäisestä hoidosta vastaavat kaikki yksikön hoitajat. 

 

Kotikaaressa työskennellään kolmessa vuorossa. Aamuvuoroissa on 4 – 5  hoitajaa, 

iltavuoroissa 4 hoitajaa ja yövuorossa talossa valvoo kaksi hoitajaa. Tarvittaessa hoi-

tajat konsultoivat fysioterapeuttia esim. asukkaan apuväline asioissa tai kuntoutta-

misessa. 

Kotikaaren Rauhalan hoitajamitoitus on 0,66. 

 

Hoitosuunnitelma ja hoitokokoukset 

Jokaiselle asukkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä 

asukkaan ja omaisen kanssa. Suunnitelma tehdään sopivan ajankuluttua siitä, kun 

asukas on kotiutunut taloon. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon 

hoidon tarpeen ja toiveiden lisäksi asukkaan tottumukset ja elämänhistoria. Suunni-

telmaa päivitetään säännöllisin väliajoin ja aina tarpeen mukaan, mikäli asukkaan 

voinnissa on tapahtunut muutoksia. 

 

Toimintakykyä ylläpitävä hoiva ja elämänsisältö 

Kotikaaressa asukasta autetaan, tuetaan ja kannustetaan omatoimisuuteen sekä 

omien voimavarojen käyttöön. Tavoitteena on, että asukas selviäisi olemassa olevien 

voimavarojen kanssa päivittäisistä toiminnoista itse mahdollisimman pitkään.  Py-

rimme tekemään asukkaan arjesta mielekästä ja omannäköistä huomioimalla esim. 



juhlapyhät, eri vuodenajat, hemmottelu- ja herkutteluhetkillä sekä erilaisilla aktivi-

teeteillä ulkoilua, jumppaa,  yms. 

Omaisten vierailut ovat myös tärkeä ja kiinteä osa asukkaan arkea. Omaisten ja lä-

heisten vierailut on arvokas tuki asukkaan henkiselle hyvinvoinnille.  

Kaikesta hoivasta ja elämänsisällöstä kirjaamme Lifecare potilastietojärjestelmään. 

Tehostetun palveluasumisen kuulumisia eri yksiköistä voit lukea Rauman kaupungin 

ikäihmisten palveluasumisen yhteisiltä Facebook-sivuilta.  

 

Ruokailu 

Kotikaaressa tarjotaan viisi ateriaa päivässä. Ruoka toimitetaan palvelukotiin Ste-

niuksen keskuskeittiöstä.  

Aamupalaa tarjoillaan klo 7.45 alkaen, lounasaika on klo 12:00 alkaen, päiväkahvin 

aika on noin klo 13. päivällistä tarjoillaan noin klo 16 - 17 ja iltapalaa jaetaan klo 

19.30 jälkeen. 

Kotikaaressa on mahdollisuus saada myös välipaloja tarpeen mukaan. 

Asukkaille voi tuoda myös henkilökohtaisia välipaloja asunnon jääkaappiin  

Kotikaaren asukkaat ruokailevat kerroksen yhteistilassa tai mahdollisesti arkisin lou-

nas alakerran ruokasalissa tai omissa huoneissaan. 

 

Lääkäri/sairaanhoitopalvelut 

Terveyskeskus lääkäri käy Kotikaaressa kerran kuukaudessa. Muina aikoina hän on 

hoitajien tavoitettavissa puhelimitse. Mahdollisuus päivystävän lääkärin konsultaa-

tioon on ympäri vuorokauden.  

Omainen voi halutessaan tulla keskustelemaan sovitusti lääkärin kanssa asukkaan 

hoitoon liittyvistä asioista. Lääkäri voi olla myös puhelimitse yhteydessä omaisiin. 

Verinäytteet sekä muut laboratorionäytteet otetaan lääkärin määräyksestä. Näyt-

teiden otosta vastaa Kotikaaren sairaanhoitajat. Talon ulkopuolella tehtäviin tutki-

muksiin (röntgen, sydänfilmi tms.) ja lääkärikäynteihin toivotaan omaista saattajak-

si. 

 

https://www.facebook.com/raumatehpalveluasuminen/


Kampaaja ja jalkahoito 

Kampaaja ja jalkojenhoitaja käyvät Kotikaaressa vain sovitusti tarpeen mukaan. 

Asukkaat huolehtivat kustannuksista itse                                            

 

Puhtauspalvelut 

Kotikaaressa työskentelevät kaupungin omat laitoshuoltajat, jotka huolehtivat 

asuinhuoneiden ja muiden tilojen puhtaudesta jokaisena viikonpäivänä. 

 

HOITOMAKSU 

Vuokra 

 Asiakkaan on mahdollista saada Kelan tulosidonnaista asumistukea 

 Vuokraan sisältyy sähkö, lämmitys ja vesi  

 

Asiakasmaksu 

 Asiakasmaksu sisältää tarvittavan hoivan, ruoan, vaatehuollon, turvallisuu-
den, siivouksen ja perushoitotyössä tarvittavat hygieniatuotteet. 

 

 Asiakasmaksu ei sisällä henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitettuja tuotteita 
(esim. deodorantti, partavesi, hiustenhoitotuotteet, hammastahna ja –harja, 
perusvoiteet, kosteusvoiteet) Näistä asiakas vastaa itse. 

 

 Asiakasmaksun suuruus on 85 % asiakkaan kuukausittaisista nettotuloista. 
Asiakasmaksua määriteltäessä asiakkaalle on kuitenkin jäätävä vähimmäis-
käyttövara 167 euroa. 

 

 Asiakkaan on mahdollista saada Kelan myöntämää hoitotukea 
 
 

Lääkkeet ja sairauden-/ terveydenhoitomenot 

 Asukkaat maksavat itse lääkkeensä sekä sairauskulunsa. Asiakkaalle koituvat 
keskimääräiset lääkekustannukset huomioidaan asiakasmaksua määriteltäes-
sä. Asiakkaan on mahdollista saada lääkkeistään niihin kuuluvat Kelan kor-
vaukset. 

 



Edellytämme, että asiakkaalle kuuluvat Kela etuudet (hoitotuki, asumistuki) hae-
taan 
 

TURVALLISUUS 

Kotikaaressa on automaattinen paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmä sekä turvalli-

suus- ja pelastussuunnitelma. Aitojen kynttilöiden polttaminen sekä tupakointi sisäti-

loissa on paloturvallisuussyistä kielletty. 

Kotikaaressa on ulko-ovet ovat aina lukittuina.   

Asukas voi hälyttää apua turvarannekkeesta, josta hälytys tulee hoitajien puheli-

meen.  

 

YHTEISTYÖ OMAISTEN JA LÄHEISTEN KANSSA 

Omaiset ja läheiset ovat kiinteä osa asukkaan hoivan kokonaisuutta. Omaisen rooli 

vierailuineen on arvokas tuki asukkaan henkiselle hyvinvoinnille. Omaisten ja läheis-

ten toivotaan mahdollisuuksien mukaan osallistuvan asukkaan arkeen. Esimerkiksi 

lehtien lukeminen ja ruokailussa avustaminen ovat arvokkaita arjen apuja. 

Ulkoilut ja vierailumatkat voinnin niin salliessa ovat yleensä mieluisia kokemuksia 

vanhuksille. Vierailumatkojen lähtö- ja paluuajoista sekä muista käytännön asioista 

(esim. lääkkeet) on hyvä sopia henkilökunnan kanssa etukäteen. 

Kotikaaressa ei ole erillisiä vierailuaikoja, vaan omaiset ja ystävät ovat tervetulleita 

heille sopivana aikana. Kotikaareen sisään pääsee ulko-ovella ovikelloa soittamalla. 

Ovikellossa on puheyhteys yksiköihin, joista tullaan avaamaan ovi vierailijoille.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Onerva hoivaviestintä 

Kotikaaressa on käytössä palveluasumiseen tarkoitettu sähköinen tietoturvallinen 

viestintäpalvelu, joka on luettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Onervasta näkee 

lähimmäisen arjen kuulumiset ja asiointiin liittyvät asiat. Sen avulla voi nopeasti ja 

vaivattomasti viestiä hoitajien kanssa. Se on WhatsApp-sovelluksen kaltainen ”vies-

tivihko”, jonka avulla hoitajat, omaiset ja mahdollisesti myös asiakas pitävät yhteyt-

tä toisiinsa. Onerva hoivaviestipalvelu on asiakkaille ilmaista. 

Käyttöä varten tarvitaan vain internet-selain eli älypuhelin, tabletti tai tietokone. 
Asiakkaan tulee antaa suostumus tietojen jakamiseen. 

Suostumus annetaan suostumuslomakkeella. Onerva-suostumuslomakkeen (onerva-
hoiva.fi) voi tulostaa itse, osoitteesta www.onervahoiva.fi tai pyytää sitä yksikön hoi-
tajilta. Jokaiselle suostumuslomakkeelle tulostuu oma QR-koodinsa, joka tulee ottaa 
talteen ennen lomakkeen palautusta (joko kopioimalla lomake tai ottamalla siitä 
valokuvan). Täytetty Onerva suostumuslomake toimitetaan hoitajille. Kotikaari toi-
mittaa tunnukset asiakkaalle suostumuslomakkeen saatuaan. Ensimmäisen kerran 
kirjautuessa tarvitaan lomakkeen QR-koodia. 

Tutustu kokemuksiin Onerva-omaisviestinnästä 

Onervatuen yhteystiedot mahdollisia ongelmatilanteita var-
ten tuki@onervahoiva.fi ja puhelinnumero 050 326 4989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://onervahoiva.fi/suostumus/
https://onervahoiva.fi/suostumus/
http://onervahoiva.fi/
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/03/Kokemuksia-Onerva-omaisviestinnasta.pdf
mailto:tuki@onervahoiva.fi


YHTEYSTIEDOT 

Sinisaaren palvelukeskus, Kotikaari 

Siikapolku 3 C 

26100 Rauma 

 
Kotikaaren henkilökunta 

 
RAUHALAN hoitajat   044 430 9587 
 

044 793 5515 
 
 
Palveluesimies 

 Johanna Salminen  050 572 5255 

 

vt. Palvelupäällikkö   

Pirkko Suhonen  044 793 3288 

 

Toimistosihteeri  044 793 5470 


