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Esipuhe 
 

Omavalvonta – avain oman työn kehittämiseen 

Tervetuloa kotihoidon laadun, potilasturvallisuuden ja omavalvonnan maailmaan! 
Omavalvonta parantaa palvelujemme laatua, asiakkaidemme oikeusturvaa ja henkilöstömme 
työturvallisuutta. Siksi se on oiva oman työn kehittämisen väline. 

Kotihoidossa tuemme ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää tarjoamalla apua 
niihin arjen asioihin, joihin ikääntyneen omat tai läheisen voimavarat eivät riitä. Hoito ja 
huolenpito tapahtuvat asiakkaan kotona hänelle itselleen tärkeässä ympäristössä. On 
ensiarvioisen tärkeää, että tunnistamme toimintaan liittyvät riskit jo ennalta.  

Riskien tunnistamisessa hyödynnämme avoimen keskustelun ilmapiiriä ja kartoitamme 
työyhteisöjemme riskejä vuosittain. Kannustamme henkilöstöämme raportoimaan läheltä piti 
-tilanteista aktiivisesti. Omavalvontasuunnitelmassa kuvaamme yhdessä tunnistetut kriittiset 
työvaiheet ja kehittämisen mahdollisuudet konkreettisesti. Kyse on näin ollen koko työyhteisön 
yhteisestä omavalvonnasta. Kukin meistä voi toimia tunnistettujen riskien pienentämiseksi ja 
turvata palvelujen ja työpäivien sujuminen aina vähän paremmin. Näin pystymme tarjoamaan 
entistä laadukkaampia, turvallisempia, tuottavampia ja vaikuttavampia kotihoidon palveluja.  

Koronapandemia on vaikuttanut laajasti kaikkeen — myös omavalvontaan. Vaikutusten 
laajuus on riippunut mm. poikkeustilan kestosta, valtakunnallisista linjauksista sekä kaupungin 
toiminnan muutoksista. Kotihoidon asiakkaan peruspalveluihin koronapandemialla ei ole ollut 
vaikutusta.  

 

14.2.2022 

Heli Naukkarinen 

kotihoidon päällikkö 
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1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito 

 

Omavalvonta on keino parantaa palvelujen laatua ja turvallisuutta sekä asiakkaiden ja 

potilaiden oikeusturvaa. Tässä omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten Espoon 

kotihoidossa toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 341/2011 mukaista 

laadunhallintaan ja potilasturvallisuuteen kuuluvia asioita, sosiaalihuoltoalain 1301/2014  

edellyttämiä omavalvontaan kuuluvia asioita sekä lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 edellyttämiä 

laadunhallintaan ja omavalvontaan kuuluvia asioita.  

 

Omavalvonta ja turvallisuus perustuvat yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan. On 

tärkeätä, että kaikki työntekijät tuntevat yksikkömme riskit ja niiden hallintakäytännöt arjessa. 

Tavoite kuuluu myös sijaisille, harjoittelijoille ja opiskelijoille. Omavalvontasuunnitelmaan 

kirjataan, miten kotihoidon yksiköt tunnistavat, korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimintaansa 

sisältyviä riskejä, vaaratilanteita ja laadullisia poikkeamia, miten niitä yksiköissä käsitellään, 

miten niistä raportoidaan sekä miten niistä opitaan ja viestitään. 

 

Oman toiminnan lisäksi kotihoito ostaa palveluja yksityisiltä palvelujentuottajilta. Laki 

yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011  edellyttää yksityisiltä palveluntuottajilta vastaavaa 

omavalvonta-suunnitelman laadintaa ja ylläpitoa toiminnan asianmukaisuuden 

varmistamiseksi. Edellytämme myös laadunhallintaa ja turvallisuuden huomioimista 

hankinnoissa, tukipalveluissa ja teknologiatoimittajilta. 

 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot  

Heli Naukkarinen, Kotihoidon päällikkö  

Virastopiha 2 C 4krs 

PL 2555  

02070 Espoon kaupunki  

Puh. 09- 816 45941  

e-mail: heli.naukkarinen@espoo.fi  

 

Laatiminen ja päivittäminen  

Omavalvontasuunnitelma laaditaan kotihoidossa toimintayksikön vastaavan esihenkilön ja 

henkilökunnan moniammatillisena yhteystyönä. Omavalvontasuunnitelman laatimisen 

tukena käytetään vuosittaista riskien arviointia, joka tehdään yhdessä kotihoitoyksikön 

henkilöstön kanssa. Asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat omavalvontasuunnitelman 

laadintaan ja toiminnan kehittämiseen antamansa asiakaspalautteen ja 

asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella.  

 

Omavalvontasuunnitelman laadintaan osallistuivat Tiina Hovila, Katri Piispanen ja Päivi 

Hynynen-Ellenberg. Riskien arviointiin osallistui kaikista kolmesta tiimistä lähihoitajia.  

 

Hyväksyminen: Omavalvontasuunnitelmat käsitellään ja hyväksytään vuosittain ennen 

julkaisua kotihoidon ja vanhusten palvelujen johtoryhmissä.  
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922
mailto:heli.naukkarinen@espoo.fi
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Seuranta: Omavalvontasuunnitelman suunnittelusta ja seurannasta vastaa kotihoitoyksikön 

aluevastaava Tiina Hovila. Toteutumista seurantaan vuosikellon avulla. 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain 30.6.mennennä tai kun toiminnassa 

tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Päivityksessä 

huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden toimialan johdon laatiman omavalvontasuunnitelman 

käsikirjan vuosittaiset muutokset sekä yksikön riskienarvioinnissa esiin nousseet asiat.  

  

Julkisuus: Kotihoidon omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Espoo.fi -

sivustoilla sekä paperiversiona tulostettuna yksikön tiloissa Piispantilankuja 6 A 

02240Espoo. Mikäli lomakkeessa olevat linkit eivät avaudu kuntalaisille, toimitetaan tiedostot 

pyydettäessä.  

 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 

 

Kotihoito sijoittuu vanhusten palvelujen tulosyksikön alle. Vanhustenpalvelut ovat osa 

hyvinvoinnin ja terveyden toimialaa Espoon kaupungin organisaatiossa. 

 
Tulosyksikkö: Vanhusten palvelut 

Palvelualue: Kotihoito  

Toimintayksikkö: Matinkylä Olarin kotihoito, kotihoito.matinkyla-olari@espoo.fi. 

Y-tunnus: Espoo 0101263-6 

Osoite: Piispantilankuja 6 A 02240 Espoo. 

Puh: 046-8773195 

www-sivut: https://www.espoo.fi/fi/tukea-arkeen/seniorit/kotihoito  

Toimintayksikön vastaava esihenkilö: Tiina Hovila, aluevastaava 

 
Lyhyt kuvaus toiminnasta 
 
Espoon kotihoidon tehtävänä on mahdollistaa ikäihmisten ja yli 18-vuotiaiden vammaisten, 
toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden turvallinen kotona asuminen ja omatoiminen elämä silloin, 
kun omat tai läheisten voimavarat eivät riitä. Kotihoitoa voidaan myöntää tilapäisesti tai 
pysyvästi, kun toimintakyky on heikentynyt siinä määrin, että tarvitaan ulkopuolista apua ja 
tukea arjessa suoriutumiseen. Espoon kotihoito tukee omassa kodissa asumista neuvonnan, 
ohjauksen, hoidon ja kuntoutuksen avulla.  
 
Kotihoidon palvelut muodostuvat kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta. Kotisairaanhoito 
kohdistuu henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään muita avoterveydenhuollon palveluja 
ja/tai yksityisten palveluntuottajien palveluita. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. 
Kotihoitoa voidaan toteuttaa kaikkina viikonpäivinä ympärivuorokautisesti.   
 
Palvelua antavat koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Palvelut toteutetaan 
kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai asiakas voi saada niiden hankkimiseksi 
palvelusetelin. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Kotihoitoon asiakkaat tulevat 
palvelutarpeen arvioinnin kautta.  Palvelu käynnistyy määräaikaisella arviointijaksolla, jonka 
jälkeen määritellään asiakkaan tilanne ja kotona selviytymisen tueksi tarvittavat palvelut.  

mailto:kotihoito.matinkyla-olari@espoo.fi
https://www.espoo.fi/fi/tukea-arkeen/seniorit/kotihoito
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3 Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet 

3.1 Yksikön toiminta-ajatus 

Espoon kotihoito sijoittuu Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla Vanhusten palvelujen 
tulosyksikön alle. Vanhusten palvelujen missiona on mahdollistaa ikääntyneen espoolaisen 
arjen sujuminen ja kotona asuminen mahdollisimman pitkään toimintakyvyn alenemisesta 
huolimatta.  

 
Kotihoidon toimintaa ohjaa Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymä Espoo tarina  (katsottu 
10.1.2022) arvoineen ja toimintaperiaatteineen: Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen, 
Espoo on vastuullinen edelläkävijä ja Espoo on oikeudenmukainen. Espoo-tarina on 
Espoon strategia. Strategiaperusta sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä osa-
alueittain päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet. Tarinan muotoon kirjoitettuna Espoon 
toiminta ja yhteinen suunta on helppo hahmottaa.  

  
Espoo-tarinaa toteutetaan kotihoidossa vanhusten palveluiden yhteisellä tarinalla, 
Vanhusten palvelujen strategia timantilla (Kuva 1) sekä kotihoidon omalla tarinalla, jotka 
ohjaavat työtä yhteisten tavoitteiden suuntaan. Toimialoille ja tulosyksiköille asetetaan 
vuosittaiset tulostavoitteet, joita seurataan tuloskorttijärjestelmä Targetorissa. Espoo-tarinan 
keskeisiin poikkihallinnollisiin ilmiöihin kehitetään ratkaisuja poikkihallinnollisissa 
kehitysohjelmissa.   
 
Vanhusten palvelujen strategia timantin, Turvallisesti ja toimintakykyisenä kotona (Kuva 1) 
osa-alueet vuonna 2022 ovat:  

 
Henkilöstön hyvinvointi ja työn sujuvuus 

• Henkilöstömme voi hyvin ja kehitämme toimintatapojamme asiakkaiden hyväksi. 

 

Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus 
▪ Asiakkaidemme toimintakyky ja hyvinvointi paranevat 

 
Asiakkaan palvelukokemus ja osallisuus 
▪ Asiakkaamme kokevat hyötyvänsä palveluistamme ja niihin pääsy on sujuvaa. 

 
Hyvä taloudenpito ja tuottavuus 
▪ Parannamme kustannustietoisuutta ja talouden johtamista. 

 
 

Matinkylä Olarin kotihoidon viikko tiimissä ja taulupalavereissa keskustellaan 
toimintaperiaatteista ja arvoista. Näin kertaamalla varmistetaan, että jokaisella hoitajalla on 
ymmärrys oman työn tärkeydestä ja asiakkaiden turvallinen kotona asuminen toteutuu 
mahdollisimman pitkään. 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/Espootarina/SitePages/Espoo-tarina.aspx
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Kuva 1 Vapan timantti 2022, Turvallisesti ja toimintakykyisenä kotona 

 
Kotihoidon omassa tarinassa, Turvallisesti ja toimintakykyisenä kotona, kotihoito 2022, 
toimintaperiaatteet on kuvattu arjen tasolla. Kotihoidon tarinan osa-alueet ovat: 
 
Henkilöstön hyvinvointi ja työn sujuvuus 

• Edistämme henkilöstön osaamista asiakkaan toimintakyvyn ja sen muutoksen 
tunnistamiseksi. 

• Tuemme henkilöstön työssäjaksamista ja työn hallintaa. 

• Henkilöstömme osallistuu oman työnsä kehittämiseen. 
 

Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus 

• Tunnistamme asiakkaiden toimintakykyyn vaikuttavat riskitekijät, jonka pohjalta 
tuemme asiakkaan arjessa selviytymistä näyttöön perustuvalla vaikuttavalla 
toiminnalla. 

• Sovimme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet kotihoidolle ja kuntoutukselle. 
 

Asiakkaan palvelukokemus ja osallisuus 

• Asiakkaamme ja hänen läheisensä osallistuvat palvelun suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. 

• Edistämme asiakkaille tuttujen hoitajien käyntejä. 

• Kohtaamme asiakkaan yksilöllisesti ja kunnioittaen. 
 

Hyvä taloudenpito ja tuottavuus 

• Parannamme tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja, lisäämällä asiakasaikaa, 
vähentämällä hukkaa ja hyödyntämällä teknologiaa. 
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3.2 Toimintaperiaatteet 

 
Kotihoidon toiminta perustuu Espoon arvoihin 
 
Kotihoidon toiminta perustuu yhdessä sovittuihin Espoon kaupungin arvoihin:  
▪ Oikeudenmukaisuus toteutuu, kun palvelut myönnetään, toteutetaan ja arvioidaan 

yhdenvertaisesti samoin periaattein yksilölliset tilanteet huomioiden. Huolehdimme 
erityisesti heistä, jotka eivät itse pysty huolehtimaan itsestään. Toimintatapamme ovat 
avoimia ja yhdenmukaisia.  

▪ Asukas- ja asiakaskeskeisyys merkitsee meille sitä, että asiakas on oman elämänsä 
asiantuntija ja mukana päättämässä omista asiaoistaan. Asiakas ja hänen läheisensä 
osallistuvat oman hoitonsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Asiakkaan 
kokemus on meille tärkeää. Kohtaamme asiakkaan kuten itse haluaisimme tulla 
kohdatuksi. Lisäksi autamme asiakkaita pärjäämään ja otamme vastuuta tilanteen niin 
vaatiessa.  

▪ Vastuullinen edelläkävijyys näkyy siinä, että asiakaskokemus, tutkittu tieto ja hyvät 
käytännöt ohjaavat toimintaamme. Uudistamme toimintaamme ja osaamistamme sekä 
hyödynnämme uusia ratkaisuja. Uudistamisessa kuulemme asiakaitamme ja 
ennakoimme heidän tarpeitaan. Lisäksi johdamme muutosta hallitusti. 

 
Hytetin strategiamalli näkyy kotihoidon arjessa 
 
Espoo-tarinan mukaisesti kotihoidon tavoitteena on, että espoolaiset ikääntyneet asuvat 
turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä 
vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin. Tavoitteiden 
toteutumista seurataan tuloskorttien ja visuaalisten taulujen avulla. 

 
Kotihoidossa asiakkaiden toimintakykyä parannetaan näyttöön perustuvilla 
ennaltaehkäisevillä ja vaikuttavilla toimenpiteillä. Tunnistamme ennalta toimintakyvyn laskua 
ennakoivat riskitekijät, jolloin pystymme vaikuttamaan ennenaikaiseen palvelutarpeen 
kasvuun. Autamme kotihoidon asiakkaita oppimaan, löytämään omat voimavaransa ja 
pärjäämään omassa arjessaan. Työotteemme on kuntouttava. Asiakas osallistuu oman 
palvelunsa suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Suunnittelemme palvelut 
asiakkaan tarpeen mukaisesti sujuviksi kokonaisuuksiksi. Kiireelliset asiat hoidamme heti, 
eikä kiireettömissäkään asioissa tarvitse odottaa kovin kauan.  
 
Henkilöstömme hyvinvointi on tärkeää. Kehitämme toimintatapoja ja työn sujuvuutta 
yhdessä henkilöstön kanssa. Osaamista kehitetään asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Meillä 
on nollatoleranssi kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen. Kannustamme kaikkia 
kehittämään työtään, ideoimaan parannusehdotuksia ja tekemään aloitteita. Harjoittelemme 
arjen ongelmanratkaisun taitoja, jotta yhä useampi ongelma voidaan ratkaista heti, siellä 
missä se havaitaan.   
 
Hyvä taloudenpito ja tuottavuus edellyttävät toimintatapojen uudistamista. Asiakasaikaa 
lisäämällä, hukkatyötä vähentämällä ja viisaalla teknologian hyödyntämisellä parannamme 
tuottavuutta. Oikea-aikaiset palvelut varmistavat, että niukat resurssit kohdentuvat sekä 
vaikuttavuudeltaan että taloudellisesti oikein ja raskaiden palveluiden tarve vähenee. 
Kustannustietoisuuden parantamisella ja talouden johtamiselle varmistetaan 
kustannustehokkaat palvelut. Vuokratyövoiman vähentäminen parantaa myös hoidon laatua, 
kun asiakkaita hoitaa tutut hoitajat. 
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Kehittämiskohteet tunnistamme palautteiden sekä poikkeama- ja vaaratilanneilmoitusten 
avulla.  Nostamme laadun ja turvallisuuden eurojen ja suoritteiden rinnalle – ja ohi. Lisäksi 
toimintaa ohjaavat eri ammattiryhmien eettiset ohjeet.  

 
Kotihoidon palvelukuvaus  
 
Kotihoito tukee ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien 
voimavarojen käyttöön. Kotihoidosta saat tukea niihin arjen asioihin, joihin omat tai läheisesi 
voimavarat eivät riitä. Näitä arjen asioita ovat esimerkiksi lääkkeiden ottaminen, syöminen, 
peseytyminen, pukeutuminen ja sängystä nouseminen. Kotihoidon kautta kotiin voi saada 
myös tukipalveluja, esimerkiksi ateria- ja turvapalvelua. Asiakkaat, jotka tarvitsevat apua vain 
kotitöissä, kuten siivouksessa ja kaupassa käynnissä, ohjaamme käyttämään yksityisiä 
palveluja.  
 
Kotihoito on joko tilapäistä tai säännöllistä asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista riippuen. 
Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että kotihoidon palveluja annetaan harvemmin kuin viikoittain 
tai palvelu kestää alle kolme kuukautta. Säännöllinen kotihoito tarkoittaa, että kotihoidon tarve 
on säännöllistä, vähintään kerran viikossa tapahtuvaa. Kotihoitoa voidaan tuottaa Espoon 
kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä sopimuspalveluntuottajien 
kanssa.  
 
Kotihoitoa myönnetään pääsääntöisesti aikuisille, ikääntyville espoolaisille, joiden 
toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat 
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Palvelut sovitetaan sisällöltään 
ja määrältään vastaamaan asiakkaan sen hetkisiä palveluntarpeita. Kotihoidon palveluja 
annetaan kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelut toteutetaan kaupungin omana toimintana, 
ostopalveluna tai asiakas voi saada niiden hankkimiseksi palvelusetelin. Kotihoidon palvelut 
myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella. 
 
Sovimme jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisen tavoitteen, asiakkaan omien 
voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Teemme jokaiselle asiakkaalle 
henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman, jossa sovimme yhdessä asiakkaan kanssa 
kotihoidon palveluista. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Kotihoidon 
asiakkaana asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja. 

 

 Kotihoidon palvelulupaus 

Kotihoidon palvelulupaus on kirjattu hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan hyväksymään 
Kotihoidon myöntämisen perusteisiin: 
 

• Palvelutarpeen selvittäminen käynnistetään kolmen (3) arkipäivän kuluessa ja 
kiireellisissä tapauksissa ilman aiheetonta viivytystä. 

• Hoito- ja palvelusuunnitelma sekä toimintakykyarvio (RAI) tehdään yhdessä 
asiakkaan kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma perustuu toimintakykyarvioon (RAI) ja 
asiakkaan näkemys ja yhdessä asetetut tavoitteet on kirjattu siihen selkeästi. Hoito- ja 
palvelusuunnitelmasta käy ilmi palveluiden kokonaisuus, jolla tuetaan asiakkaan 
itsenäistä arjessa suoriutumista. 

• Hoito toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti ajallisesti ja sisällöllisesti. 
Työote on kuntouttava, jonka perusta on asiakkaan ja työntekijän yhdessä toimiminen 
arjessa. Asiakas käyttää omia voimavarojaan työntekijän avustaessa häntä vain 
tarvittaessa. 

• Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan välittömästi, kun asiakkaan 
toimintakyvyssä tapahtuu palvelutarpeeseen vaikuttavia muutoksia, kuitenkin 
vähintään puolivuosittain. 

https://espoo.oncloudos.com/kokous/2020169-4-10022.PDF
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Matinkylä Olarin kotihoidossa uudelle asiakkaalle nimetään omahoitaja heti palvelujakson 
alettua.  Hän pitää huolen asiakkaan toimintakyvyn muutoksiin liittyvien asioiden viestinnästä 
lääkärille, tiimille ja omaisille sekä päivittää säännöllisesti hoitosuunnitelman yhdessä 
asiakkaan kanssa. Uudet asiakkaat esitellään maanantain sairaanhoitaja tiimissä ja heidän 
palvelunsa tarkistetaan kuukauden kuluttua palveluiden alkamisesta. Toiminnan 
kehittämisessä hyödynnetään henkilöstön ja asiakkaiden palautteita, käsiteltyjä 
haittatapahtumia sekä viikoittain saatavia mittaritietoja, jotka ovat kaikkien nähtävillä 
johtamisen taululla.  
 

 

 Ammattieettiset ohjeet 
 

Espoon kaupungin työntekijät noudattavat työssään kaupungin eettisiä ja käytännön 
toimintatapoja (nk. Code of Conduct), jotka on koottu Espoo-tarinasta, kaupunkikonsernin 
ohjeista sekä laeista ja asetuksista. Lisäksi toimintaa ohjaavat eri ammattiryhmien eettiset 
ohjeet:  
 

• Lääkärin eettiset ohjeet  

• Sairaanhoitajan eettiset ohjeet 

• Lähihoitajan eettiset ohjeet  
 

4 Johtamisjärjestelmä 
 

Kokonaisvastuu laadusta ja potilasturvallisuudesta on hyvinvoinnin ja terveyden toimialan 
johdolla. Kuitenkin jokainen työtekijä vastaa laadusta ja turvallisuudesta omassa työssään. 
Johto ja esimiehet seuraavat säännöllisesti toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta ja ottavat 
ne huomioon päätöksenteossa.   
 
Kokonaisvastuu kotihoidon laadusta on kotihoidon päälliköllä, aluevastaavilla, 
palveluesihenkilöillä, kotihoidon ohjaajilla, palveluvastaavilla, palvelupäälliköllä ja 
asiantuntijalla. Esihenkilöt vastaavat avoimen ja syyllistämättömän kulttuurin edistämisessä, 
laadunhallinnasta ja sen kehittämisestä toimialan linjausten mukaisesti. Esihenkilö vastaa 
siitä, että resurssit kohdistetaan asianmukaisesti ja he hyödyntävät yksiköiden 
omavalvontasuunnitelmia toiminnan laadun seurannan ja kehittämisen työvälineenä.  
 
Kotihoidon aluevastaava vastaa laadusta ja potilasturvallisuudesta. Työyksikön esihenkilöt 
ottavat aktiivisesti esille laadunhallintaan ja potilasturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kaikilla 
työntekijöillä on vastuu huolehtia asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja osallistua sen 
kehittämiseen. 
 
Kerroksittaisen johtamisen malli toteutuu Matinkylä Olarin kotihoidossa viikoittaisen 
suunnitelman mukaisesti. Maanantaisin pidetään sairaanhoitajien ja esimiesten 
viikkokokous, jossa käsitellään mm. 

• päivystyskäynnit ja kaatumiset sekä niihin liittyvät toimenpiteet 

• annosjakelu määrä 

• etäkotihoitoon ja lääkeautomaattiin suunnitellut asiakkaat ja toiminnan 
toteutuminen 

• hoitosuunnitelmien ja Rai päivitysten tilanne 
 
Sairaanhoitajien toteuttamia vuosikäyntejä seurataan edelleen, ja päivitetyssä riskiasiakkaan 
prosessissa kehotetaan tekemään vuosikäynti mm. kipu asiakkaille ja asiakkaille, joiden 
ravitsemustilanne on heikentynyt.  

https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/
https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Sairaanhoitajien-eettiset-ohjeet.pdf
https://www.superliitto.fi/site/assets/files/4599/superliitto-lahihoitajan-eettiset-ohjeet-2019.pdf
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Tiistaisin pidetään viikko tiimi, jossa käsitellään tiedotus ja johtoryhmä asioiden lisäksi haipro 
(haittatapahtuma) ilmoitukset. Haipro käsittely yhdessä auttaa ymmärtämään erilaiset syyt 
tapahtumiin ja jalostaa kehittämistoimenpiteiden syntymisiä. Asiakastiimeissä viikottain 
omahoitajat kertovat asiakkaittensa voinnin muutokset ja keskustellaan teknologian 
mahdollisuudesta asiakkaan hoidon toteuttamisen tukena. 

5 Laadunhallinta 

 
Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa. Valtakunnallisessa 
potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiassa 2017—2021 todetaan, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon laadulla on monta ulottuvuutta eikä yhtä, kaikkien hyväksymää 
määritelmää laadulle ole. Laatuun kuuluvat asiakas- ja potilaskeskeisyys, yhdenvertaisuus, 
saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus ja vaikuttavien 
menetelmien käyttö.   
  
Potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että henkilön saamat palvelut, huolenpito ja vaikuttava 
hoito edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja näistä aiheutuu 
mahdollisimman vähän haittaa. Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden 
tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata 
asiakaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, 
hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Potilas- ja 
asiakasturvallisuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiva osaava henkilökunta, 
tilojen ja välineiden asianmukaisuus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamiseen liittyvän 
dokumentoinnin ja tiedonkulun turvallisuus.  
  

• Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021  

• Strategian toimeenpanosuunnitelma  

• Laadun ja oman palvelutuotannon omavalvontakatsaus 2020    
  
Toimintaa kehitetään linjaorganisaation, asiantuntijoiden ja työryhmien yhteistyönä. 
Päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa hyödynnetään sekä laadun että asiakas- ja 
potilasturvallisuuden asiantuntijoiden ja työryhmien suosituksia:  

• Käypä hoito -suositukset  ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia 
hoitosuosituksia.  

• STM: Kooste suosituksia ja ohjeita terveydenhuollon ammattihenkilöstölle  

 
Palvelukohtaiset laatusuositukset:   

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
2020—2023 STM    

• Apuvälinepalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:7  

• Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit, THL (Stakes) 2006  

• Päihdepalvelujen laatusuositukset, STM oppaita 2002:3  

• THL potilasturvallisuusopas  ja THL Palvelujen laatu ja vaikuttavuus  
  

Asiakas- ja potilasturvallisuus on osa laatua  
 
Asiakas- ja potilasturvallisuus on keskeinen laadun ulottuvuus. Se näkyy kotihoidon 
strategiassa, päivittäisessä toiminnassa, päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden 
suunnittelussa. Turvallisuus koostuu turvallisuusriskien tunnistamisesta, ennakoivasta 
riskienhallinnasta ja turvallisuutta varmistavista menetelmistä.   
 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162019/STM_2020_1_j.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://espoo365.sharepoint.com/sites/hyvinvointijaterveys-esikunta/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fhyvinvointijaterveys%2Desikunta%2FSiteAssets%2FSitePages%2FOmavalvonta%2D%2DSotet%2D%2F2020%2DSOTET%2Dlaatu%2Dja%2Domavalvontaatsaus%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fhyvinvointijaterveys%2Desikunta%2FSiteAssets%2FSitePages%2FOmavalvonta%2D%2DSotet%2D
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset
https://stm.fi/suosituksia-ohjeita/terveyspalvelut
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162455
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162455
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/69969/opas03_7.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/handle/10024/75223
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/69996
https://thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2015.pdf
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimintamalleja-ja-menetelmia-tyon-tueksi/palvelujen-laatu-ja-vaikuttavuus
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Asiakas- ja potilasturvallisuus kuuluu jokaiselle työntekijälle. Se on johdettua toimintaa, ja 
päävastuu on toimialan johdolla. Esihenkilöt ovat avainasemassa avointa, luottamukseen 
perustuvaa toimintakulttuuria rakennettaessa. Tällaisessa kulttuurissa ei syyllistetä 
inhimillisistä virheistä eikä kyseenalaisteta turvallisuuden edistämiseksi tehtyjä valintoja. 
Hyvässä työilmapiirissä pystytään käsittelemään rakentavasti palautteita, poikkeavia ja läheltä 
piti tilanteita sekä haittatapahtumia.   
 
Toiminnan laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta pidetään näkyvästi esillä. 
Toimintayksiköissä, palvelualueilla ja tulosyksiköissä on määritelty keskeiset toiminnan 
laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit, joita seurataan säännöllisesti johtamisen 
visuaalisilla tauluilla. Toimialatasoinen raportti tehdään vuosittain. Lisäksi kotihoidon 
tulostauluilla seurataan erikseen määriteltyjä mittareita sovitun frekvenssin 
mukaisesti.  Vuoden 2022 kotihoidon laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit 
ovat: 
 

▪ Henkilöstön hyvinvointi:  

• Henkilöstöön kohdistuvat työtapaturmat, tavoite: tapaturmia ei ole. 
▪ Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus  

• Asiakkaiden kaatumiset vähenevät, tavoite < 3,5 %  

• Päivystyskäyntien määrä vähenee, tavoite < 3 % 

• Asiakkaalla ei ole kovaa päivittäistä kipua, tavoite < 15 % 

• Asiakkaan ja omaisen kanssa on sovittu kuntoutustavoite, tavoite > 90—100 

% 

• Haipro ilmoitusten määrä kasvaa, vuositavoite ≥ 750/vuosi kotihoidon tasolla 

• Lääkehoitoluvat ovat ajantasalla, tavoite 100 % 

• Laitepassit ovat ajantasalla, tavoite 100 % 
▪ Asiakkaan palvelukokemus ja osallisuus 

• Asiakas kohtaa itselle tutuimman hoitajan, tavoite ≥ 55 % 
 

Matinkylä Olarin kotihoidossa halutaan että, Haipro käsittely säännöllisesti tiimeissä on osa 
virheistä oppimista. Asiakkaiden turvallisuutta tehostetaan teknologian avulla ja tässä 
kotihoitoa auttaa Nestori. Päivystys ja kaatumis- tapausten analysointi auttaa ennakoinnissa 
ja palveluiden suunnittelussa. Esihenkilöt ottavat käyttöön Gillien palvelualustan ja saatujen 
herätteiden, kuten jatkuvat kaatumiset, tiedotetaan välittömästi omahoitajille. 
Asiakkaiden päivystykseen joutumisen syitä ja konsultaatio sisältöjä aletaan tarkemmin 
tilastoimaan uuden äkillisten tilanteiden tunnistamisen mallin mukaisesti.  Kotihoidolle on 
järjestetty kaksi koulutustilaisuutta, johon tiimin ovat osallistuneet. Liisaa, liikkuvaa sairaalaa, 
hyödynnetään aktiivisesti päivystyskäyntien välttämiseksi. Kotihoidossa laatua ja 
asiakasturvallisuutta parannetaan myös vastuualueita jakamalla. Kehityskeskusteluissa 
selviää erityisosaaminen ja kiinnostus, jota arjessa pyritään hyödyntämään. Vastuuhenkilöt 
jakavat tiimeissä saamaansa tietoa, joka kasvattaa yhteisöllistä osaamista.  
 
 
Taulukko 1  Matinkylä Olarin kotihoidon laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen 
vastuuhenkilöt 

Vastuualue Nimi 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaava Buket Tunc Yigitler 

Hygieniavastaava Satu Satukangas 

RAI-vastaava Tiina Hovila 
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Vastuualue Nimi 

Ravitsemusvastaava Katariina Salokoski, Jaana Valkama, 
Johanna Vilenius, Tiina Hovila 

Kirjaamisen vastaava Katri Piispanen, Tiina Hovila 

”Äkillisten tilanteiden agentti” Karoliina Koskinen, Buket Tunc 
Yigitler 

Kuntouttava lähihoitaja Laura Vuolle 

 

6 Riskien hallinta 

 
Riskinhallinnan työnjako 

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia 
epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta. 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne 
kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen 
on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja 
todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien 
kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Riskinhallinnan 
luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan linjajohdolla on vastuu riskienhallinnasta ja turvallisuuden 
järjestämisestä. Johto vastaa strategisen tason ohjauksesta ja turvallisen toiminnan 
mahdollistamisesta. Johdon tehtävänä on huolehtia turvallisuuden ohjeistamisesta ja 
järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto 
vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja 
turvallisuuskysymysten käsittelylle.   
  
Päivittäisestä riskienhallinnasta vastaa toimintayksikön esihenkilö ja jokainen työntekijä 
soveltaa riskien hallinnan periaatteita omassa työssään. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia 
koko henkilökunnalta. Henkilökunta tuo esille havaitsemansa laatupoikkeamat, epäkohdat ja 
tunnistamansa riskit. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, 
omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden 
toteuttamiseen.   
 
Riskinhallintaan kuuluu myös toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, 
raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Riskienhallintaan sisältyy viisi vaihetta:    

• Vaaratilanteen tunnistaminen    

• Ilmoittaminen    

• Ilmoituksen vastaanotto, luokittelu ja analysointi    

• Päätöksenteko jatkotoimista    

• Seuranta ja arviointi    
 

Riskien tunnistaminen 
 
Riskinhallinta kohdistetaan kotihoidossa kaikille osa-alueille. Yksikkötasoilla laatua ja 
turvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle 
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Tunnistamisen jälkeen 
arvioidaan, onko riskin olemassaolo hyväksyttävissä. Jos ei ole, riskin aiheuttaja poistetaan. 
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Jos tietynlainen riski on hyväksyttävissä, määritellään rajat sille, miten suuri vaihtelu 
(poikkeama) on mahdollinen.   
 
Kotihoidossa riskit tunnistetaan seuraavin menetelmin: 

• Kotihoidon asiakkaiden kotien fyysisen ympäristön riskejä ja kotien turvallisuutta 
kartoitetaan kotihoidon palveluntarpeen arvioinnin yhteydessä ja riskejä päivitetään 
asiakkaan vointia seuraamalla (esim. RAI-arviointilomake). Tarvittaessa 
konsultoidaan/tehdään kotikäynti asiantuntijan kanssa. 

• Asiakkaita koskevista potilasturvallisuuspoikkeamista, vaaratapahtumista ja läheltä piti 
tilanteista sekä sosiaalihuollon epäkohdista, tehdään ilmoitus joko Haipro- tai Spro-
järjestelmään. Haipro-järjestelmään ilmoitetaan tyypillisesti lääkehoitoon, tiedonkulkuun ja 
terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät riskitapahtumat. Spro-järjestelmään 
ilmoitetaan asiakkaan sosiaalihuollon toteutuksessa tapahtuneet poikkeamat. 

• Henkilöstön työturvallisuusriskit tunnistetaan työsuojelun ohjeistaman vuosittaisen 
riskienarvioinnin avulla sekä uhka- ja vaaratilanteiden raportointina Hessu-järjestelmässä. 

• Asiakaspalautteiden, muistutusten ja kanteluiden avulla tunnistetaan erityisesti hoidon 
laatuun liittyviä riskejä ja puutteita. 

• Lääkehoidon prosessiin liittyvät riskit tunnistetaan Haipro-ilmoitusten lisäksi lääkehoidon 
sisäinen auditoinnin avulla, joka toteutetaan kotihoidossa kahden vuoden välein 
vertaisalueella ja vuosittain itsearviointina. 

• Kirjaamisen prosessiin liittyvät riskit tunnistetaan kirjaamisen sisäisen auditoinnin 
avulla, joka toteutetaan kotihoidossa kerran vuodessa sekä vertaisalueelle että 
itsearviointina.  

 
 
Matinkylä Olarin kotihoidossa kiinnitetään huomiota kotikäyntien kirjaamiseen ja asiakkaiden 
voinnin kuvaamiseen omaisten sekä tiimin jäsenten palautteiden ansiosta. Parannuskeinona 
on käytetty perehdyttämisen lisäksi vieriopetusta. Esihenkilöt tekevät viikoittani omaa 
kirjaamisen sisäistä auditointia.  
Haittatapahtumia viimeisen vuoden aikana on tehty 65. Jokaisessa tapauksessa mietitään 
yleistettävää kehittämistoimenpidettä. Esimerkkeinä etäasiakkaalle hankittiin sähkölukko, 
jotta akuuteissa iltakäynneissä hoitaja pääsee sujuvasti sisälle. Lääkkeenjako on aiheuttanut 
useita haipro ilmoituksia ja kehittämistoimena pyritään lääkkeenjaot suunnittelemaan omalle 
tutulle henkilökunnalle. Asiakkaan kodin kuntoon aiheuttanut yhteydenotot työsuojeluun 
yhteisen kotikäynnin saamiseksi. Palvelusta kieltäytyvien kohdalla toimitaan kuten 
riskiasiakkaan ohjeessa, eli viedään monialaiseen työryhmään. Uuden hoitajan 
perehdytyksessä kerrotaan ohjeiden julkaisupaikka. 
 

 
 
Riskien käsitteleminen 
 
Riskin suuruuden määrittelemisen jälkeen on päätettävä riskin merkittävyydestä. Riskin 
merkittävyydestä päättäminen tarkoittaa käytännössä rajanvetoa sille, pienennetäänkö riskiä 
vai ei. Kaikkien riskien poistaminen ei aina ole mahdollista, mutta tavoitteena tulee olla aina 
kaikkien tunnistettujen riskien pienentäminen hyväksyttävälle tasolle.   
 
Riskit käsitellään kotihoidossa riskin merkittävyydestä riippuen joko asiakastasolla, 
yksikkötasolla tai koko kotihoitoa koskevalla tasolla.  

• Asiakastasolla käsitellään tyypillisesti riskit, jotka ovat liittyneet yksittäisen asiakkaan 
potilasturvallisuuteen tai hoidon laatuun. 

• Yksikkötasolla käsiteltäviä riskejä ovat poikkeamat, jotka liittyvät yksikön toiminnan 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja organisointiin. 
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• Kotihoidon tasolla käsiteltävät riskit liittyvät ilmiöihin, jotka koskettavat koko kotihoitoa. 
Nämä johtavat tyypillisesti ohjeistojen, osaamisen ja koulutusten tarkistamiseen sekä 
prosessien tarkistamiseen.  

  
Suositeltavia julkaisuja:  
▪ Potilasturvallisuus ja riskien hallinta 2015  
▪ Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu 2011   
▪ Johdon potilasturvallisuuskävelyt  

 
6.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja ilmoittaminen 

 
Potilasturvallisuuspoikkeama, ”läheltä piti” ja ”tapahtui potilaalle”   
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden 
täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011) velvoittaa sopimaan 
menettelytavan, jonka avulla tunnistetaan, ilmoitetaan ja tehdään korjaavat toimenpiteet 
potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien kohdalla. Espoon hytetin käytössä on potilas / 
asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja siihen liittyvä tekninen 
työkalu HaiPro, jonka menettelytavat on kuvattu tarkemmin ohjeissa ja videolla, jotka ovat 
HaiPro potilasturvallisuusilmoitus -työkalun sivulla.  
 
Kotihoidossa kaikista potilasturvallisuuteen liittyvistä vaaratapahtumista tehdään ilmoitus 
HaiPro-järjestelmää. Ilmoitusten teko on ohjeistettu HaiPro kotisivuilla. Näin saadaan 
kattavasti tietoa vaaratapahtumista, varautumisen riittävyydestä ja toimenpiteiden 
vaikutuksista. Ilmoitus on tehtävä kaikista hoitoon ja palveluun liittyvistä tapahtumista, jotka 
aiheuttivat tai jotka olisivat voineet aiheuttaa haittaa potilaalle tai asiakkaalle. Ilmoitus tulee 
tehdä HaiPro-järjestelmään siinäkin tapauksessa, että tapahtumasta raportoidaan 
lakisääteisiä ilmoittamismenettelyjä käyttäen.   
   
Kotihoidossa tapahtumayksikön käsittelijä luokittelee vaaratapahtumailmoituksen antamat 
tiedot.  Kotihoidossa seuraavat henkilöt käsittelevät HaiPro-ilmoituksia: Tiina Hovila, Katri 
Piispanen ja Päivi Hynynen-Ellenberg. 
Työnjako on sovittu siten, että tieto kulkee yksikössä. Vaaratapahtumien raportoinnin 
vastuuhenkilöiden roolit ja oikeudet on kuvattu HaiPro -kotisivuilla. 
   
Yksittäisen ilmoituksen prosessi ja käsittely on kuvattu yksityiskohtaisesti HaiPro-kotisivuilla. 
Ilmoituksen käsittely aloitetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluttua 
ilmoituksen saapumisesta. Käsittelijä voi tarvittaessa pyytää lisätietoja ilmoituksen tehneeltä 
henkilöltä. Jos lisätietoja ei saada viikon sisällä, niin käsittelijä käsittelee ilmoituksen siitä 
huolimatta. Käsittelijä voi siirtää ilmoituksen ylemmälle käsittelijälle käsiteltäväksi silloin, kun 
kysymyksessä on (a) vakava tai usein toistuva ongelma, esim. todellinen uhka- ja 
vaaratilanne, joka on toteutunut tai ei ole toteutunut; selkeät systeemivirheet, jotka on syytä 
käsitellä ylemmällä taholla; (b) kun käsittelyyn tarvitaan tukea; (c) muuten poikkeava 
tilanne.  Ilmoitukset käsitellään ryhminä 4 kertaa vuodessa, Laatu- ja potilasturvallisuus 
selvityksen valmistumisen yhteydessä työpaikoilla.    
   
Asiakkaille tapahtuneiden vaaratilanteiden (HaiPro) käsittely etenee yhteisesti määritellyn 
käytännön mukaisesti. Lievät vaaratapahtumailmoitukset käsitellään yksiköiden omissa 
viikkokokouksissa ja niiden käsittelystä vastaa yksikön esihenkilö. Toimenpiteitä aiheuttavien 
ja vakavien vaaratapahtumien käsittelyyn osallistuu yksikön esihenkilö ja sairaanhoitaja. 
Vakavien vaaratapahtumien (riskiluokat 4 ja 5) yksikön esihenkilö tiedottaa kotihoidon 
päällikölle. Lisäksi tieto menee joka palvelualueen aluevastaavalle.  Riskiluokka 4 ja 5 

http://spty.fi/wp-content/uploads/2015/08/RH-opas_nettiin_korjattu.pdf-02112015.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
http://spty.fi/wp-content/uploads/2017/05/SPTY-JohdonKavelyt_nettiin.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341
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ilmoitukset käsitellään viikoittain johtoryhmässä. Ilmoitukset käsitellään tarvittaessa myös 
ilmoitusta koskevan asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Jos tapahtuu vakava, 
korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 
korvausten hakemisesta.  
 
HaiPro-ohjeistot: 

▪ Potilasturvallisuusilmoitus HaiPro (katsottu 10.1.2022).   
▪ HaiPro ilmoittajan ohje     
▪ Vaaratapahtumien raportoinnin vastuuhenkilöiden roolit ja oikeudet 
▪ Yksittäisen ilmoituksen käsittely HaiPro-järjestelmässä 
▪ Potilasturvallisuuden käsittely 

 

  
Ilmoitus epäkohdasta tai epäkohdan uhasta sosiaalihuollossa   
 
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai 
itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle 
annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Jos hän tehtävissään huomaa tai saa 
tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon 
toteuttamisessa, on henkilön ilmoitettava siitä viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle. 
(Sosiaalihuoltolaki 48§).  

 

Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella SPro-ohjelman kautta. Ilmoitus menee toiminnasta 
vastaavan henkilön eli yksikön esimiehen käsiteltäväksi, ja tieto ilmoituksesta menee 
organisaatiossa ylöspäin aina tulosyksikön johtajalle asti. SPro-järjestelmästä löytyy 
tarkempia ohjeita ilmoituksen tekemiseen. Spro menettelytavat on kuvattu tarkemmin 
ohjeessa ja videoissa, jotka ovat Spro sosiaalihuollon epäkohtailmoitus -työkalun sivulla. 
 
Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan 
kaltoin kohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös 
epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen, tulee ilmoittaa. Niihin epäkohtiin, jotka liittyvät 
toimintayksikön kulttuuriin, eivätkä ole suoranaisesti asiakkaalle vahingollista, pitäisi vaikuttaa 
ensisijaisesti omavalvonnan kautta.  

 
Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua 
kaltoin kohtelua. Lähisuhdeväkivalta ei ole vain fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa tai 
seksuaalista hyväksikäyttöä. Se voi olla myös taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun 
laiminlyömistä, muuta oikeuksien rajoittamista, loukkaavaa ja ihmisarvoa alentavaa kohtelua. 
Väkivallan tekijänä voi olla perheenjäsen tai muu tuttu ihminen kotona tai laitoksessa. On 
tärkeää, että hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimijat levittävät tietoa lähisuhdeväkivallan 
tunnistamisesta ja uhrien tukemisesta.  
 
Keskeiset linkit: 

▪ Spro, sosiaalihuollon epäkohtailmoitus  
▪ Sosiaalihuoltolain soveltamisopas  
▪ THL Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen  

 

 

Asiakas- ja potilasturvallisuustutkinta   

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa vaaratapahtumat ovat mahdollisia, vaikka henkilökunta on 
ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta ja toiminta varsin säädeltyä. Vakavassa 
vaaratapahtumassa asiakkaalle/potilaalle on aiheutunut tai olisi voinut aiheutua merkittävää, 
vakavaa tai huomattavaa pysyvää haittaa, taikka hänen henkeensä tai turvallisuuteensa 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/Potilasturvallisuusilmoitus-HaiPro.aspx
https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_ilmoittajan_ohje.pdf
https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_roolit.pdf
https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_prosessi.pdf
https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_kasittelijan_ohje.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/SPro,-sosiaalihuollon-ep%C3%A4kohtailmoitus.aspx
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/SPro,-sosiaalihuollon-ep%C3%A4kohtailmoitus.aspx
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf?sequence=1
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/hyvinvointia-vanhuuteen/lahisuhdevakivallan-tunnistaminen
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kohdistuu vakava vaara. Vakava vaaratapahtuma on myös tilanne, jossa uhka kohdistuu 
suureen joukkoon asiakkaita/potilaita.    
  
Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on käytössä kaksitasoinen 
menettelytapa: tutkinnan rinnalle astetta kevyempi selvitys. Tutkintamenettelyä käytetään 
silloin, kun (1) tapahtumaan liittyy monta toimijaa ja prosessi on monimutkainen, 
(2) henkilöstölle on aiheutunut suuri kuormitus, esim. jokin tapahtunut vaaratilanne 
lamaannuttaa henkilökunnan, (3) palveluprosessissa on ollut monta poikkeamaa pitkähkön 
ajan sisällä ja ne huomattiin sattumalta ja /(4) poikkeama liittyy laajasti käytössä olevaan 
järjestelmään tai laajasti käytössä olevaan toimintatapaan. Selvitysmenettelyä sovelletaan 
silloin, kun on kyseessä paikallinen ongelma, esim. yhden tiimin / työyksikön toiminta 
aiheuttaa vaaratapahtuman. Tämä on osoittautunut hyväksi ja resurssitehokkaaksi 
ratkaisuksi.  
  

  
Työturvallisuusriskit  
 
Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää, että työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä 
ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat 
haitta- ja vaaratekijät. Jokaisella työpaikalla on oltava ajantasainen suunnitelma riskien 
poistamiseksi tai vähentämiseksi. Työturvallisuusriskit ovat henkilöstölle aiheutuvia riskejä ja 
ne arvioidaan omana prosessinaan. Osa näistä riskeistä on samoja kuin 
asiakasturvallisuudessa, joten niiltä osin niiden arvioinnissa ja kirjaamisessa voidaan 
hyödyntää jommankumman prosessin tuottamaa tietoa.    
  
Työpaikan vaarojen arviointi tehdään kotihoidossa yhteistoiminnallisesti Hessu-
työturvallisuusriskien hallintajärjestelmässä. Työturvallisuusriskitilanne päivitetään kerran 
vuodessa ja aina kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Lisäksi työterveyshuollon 
lakisääteisissä työpaikkaselvityksissä kartoitetaan työpaikan olosuhteet ja arvioidaan niiden 
terveydellinen merkitys. Selvityksiä tehdään uuden yksikön aloittaessa toimintansa tai 
toiminnan muuttuessa erillisen toimintasuunnitelman mukaan.  

 

Hessu-järjestelmässä tehdään työturvallisuuslain edellyttämät ilmoitukset työntekijän 
kohtaamista uhka- ja väkivaltatilanteista. Hessuun voi myös kirjata positiivisia 
turvallisuushavaintoja. Tapaturmailmoitukset tehdään myös Hessuun. Järjestelmä viestittää 
esihenkilöille kaikki hänen vastuualueellaan tehdyt ilmoitukset. Esihenkilö käsittelee 
ilmoitukset ja tekee niistä tarvittaessa tutkinnan. Työsuojelu on mukana vakavien vahinkojen 
tutkinnassa.  

 

Kaupungin kaikilla työpaikoilla on otettu käyttöön Turvavartti, joka toteutetaan kaksi kertaa 
vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kulloinenkin Turvavartin aihe on yhteinen kaikille ja siitä 
käytävien keskustelujen on tarkoitus vahvistaa työpaikan omaa ennakoivaa 
turvallisuuskulttuuria.  
 
Keskeiset linkit: 

▪ Työturvallisuuslaki 738/2002  
▪ Työsuojelun tietopankki  

 

  
Tietoturvapoikkeamat   
 
Espoon kaupungissa tietoturvallisuudella tarkoitetaan hallinnollisia, teknisiä ja muita keinoja, 
joilla suojataan kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa tietoa sekä normaalitilanteissa, 
normaaliolojen häiriötilanteissa, että poikkeusoloissa.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/Hessu-ty%C3%B6turvallisuusj%C3%A4rjestelm%C3%A4.aspx?web=1
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/Hessu-ty%C3%B6turvallisuusj%C3%A4rjestelm%C3%A4.aspx?web=1
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Henkilosto/SitePages/Ty%C3%B6suojelu.aspx
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Erilaiset tietojärjestelmien ja sovellusten häiriöt ja poikkeamat voivat johtua käyttäjän 
inhimillisestä virheestä, tietojärjestelmän virheestä tai tahallisesta teosta. Jos kohtaat häiriön 
tai poikkeaman, tai epäilet joutuneesi ulkopuolisen hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi 
ilmoittaa asiasta. Tiedota asiasta myös esimiestäsi. Ilmoitus tehdään kaikissa tapauksissa 
Elisa HelpDeskiin puh. 09 816 50501 tai ictpalvelut@espoo.fi. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tietoturvauhkista ja -loukkauksista tulee ilmoittaa 
Valviraan. Lue lisää tästä linkistä. 
  
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon Hoitoilmoitustietokanta (Hilmo)   
 
Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo) on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon 
tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä. Se koostuu kolmesta eri osasta: sosiaalihuollon 
hoitoilmoitusrekisteristä (sosiaali-Hilmo), terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä (terveys-
Hilmo) ja perusterveydenhuollon avohoidon, mukaan lukien työterveyshuolto ja kotihoito, 
hoitoilmoitusrekisteristä (Avohilmo). Sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon 
hoitoilmoitusten keruu perustuvat lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) 
sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 
(lähde: THL).  
 
Keskeiset linkit: 

▪ Hilmo (Hoitoilmoitusjärjestelmä)  
▪ Hilmo opas  

 

  

 

Lääkkeiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitukset  
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ylläpitää valtakunnallista lääkkeiden 
haittavaikutusrekisteriä. Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutettuja henkilöitä 
kehotetaan ilmoittamaan Fimealle toteamansa tai epäilemänsä lääkkeiden käyttöön liittyneet 
haittavaikutukset, erityisesti vakavat ja/tai odottamattomat, sekä kaikki uusien lääkkeiden 
haitat.   
  
Rokotuksia koskevat haittavaikutukset ilmoitetaan Fimealle lomakkeella "Ilmoitus epäillystä 
rokotuksen haittavaikutuksesta".   
  
Keskeiset linkit: 

▪ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)  
▪ Fimea: Ilmoitus epällystä lääkkeen/rokotteen haittavaikututuksesta -lomake (katsottu 

10.1.2022)  
▪ Lääkelaki (395/1987)  / Asetus (774/1989)  
▪ Fimea haittavaikutukset  

 

 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoitukset  
 
Lääkinnällisten laitteiden, alan toimijoiden ja laitetutkimusten valvonta siirtyi Valvirasta 
Fimeaan 1.1.2020. 
  
Ilmoitus tehdään Fimealle terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta 
vaaratilanteesta. Ammattimaisen käyttäjän on TLT-lain (629/2010)  25 §:n mukaan 

mailto:ictpalvelut@espoo.fi
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietojarjestelmat/verkko-ja-tietoturvadirektiivin-nis-valvonta
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
https://www.julkari.fi/handle/10024/138288
http://www.fimea.fi/
http://www.fimea.fi/
http://www.fimea.fi/documents/160140/764068/16911_lomakkeet_LL720s.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1989/19890774
http://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutukset
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629
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ilmoitettava terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta, joka 
johtuu laitteen tai tarvikkeen:  

• ominaisuuksista,  
• suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä,  
• riittämättömästä merkinnästä,  
• riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta taikka  
• käytöstä.  

  
Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun laitteen tai tarvikkeen osuus tapahtumaan on epäselvä. 
Tapahtumasta on ilmoitettava myös valmistajalle tai tämän edustajalle, koska valmistajalla 
on ensisijainen vastuu tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Ilmoituksen tekemättä 
jättäminen on säädetty rangaistavaksi.  
  
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen menettelytapa on 
kuvattu tarkemmin ohjeessa.   
  
Valviran määräys 4/2010: Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä 
ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus  
  
Ilmoitettavat taudit ja mikrobit   
Tartuntataudit ja niitä aiheuttavat mikrobilöydökset on jaettu tartuntatautien ilmoittamista ja 
torjuntaa varten tartuntatautiasetuksessa kolmeen luokkaan: 1. Yleisvaaralliset tartuntataudit 
2. Valvottavat tartuntataudit ja 3. muut ilmoitettavat mikrobilöydökset. Tartuntatautiluokitus 
mahdollistaa yleisvaarallisten tartuntatautien kohdalla tahdonvastaisen hoidon toteuttamisen 
sekä vaikuttaa yleisvaarallisten ja valvottavien tartuntatautien kohdalla hoidon 
maksullisuuteen potilaalle. Lisätietoa  THL.  sekä tartuntatautilaki (1227/2016). 

  
 
Ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden ilmoittaminen  
Epidemioiden selvitystyöryhmä selvittää elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviä 
epidemioita. Espoon ryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa 
tilanteen vaatimalla kokoonpanolla. Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden 
epäilyilmoitukset tehdään ruokamyrkytysepidemiajärjestelmään (RYMY), joka on THL:n ja 
Eviran yhteinen raportointijärjestelmä.   
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden 
selvittämisestä (1365/2011)  
  
Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä  
Ilmoitusvelvollisuus, pelastuslaki (2011/379) 42 § (Katsottu 10.1.2022). 
Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää 
rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun 
onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa 
asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta 
julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä pelastuslain 18 §:n 2 
momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä 
huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.  
Kiireellisessä hätätilanteessa ilmoitus tehdään aina yleiseen hätänumeroon 112.  
Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä   

 

https://espoo365.sharepoint.com/:b:/r/sites/yhteiset_sotet-sotet/Ohjeet/OHJE%20VAARATILANNEILMOITUS%20versio%203.2.pdf?csf=1&web=1&e=2SurDF
https://www.fimea.fi/documents/160140/764653/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf/7f0f9235-35bc-734c-f6e1-8caf140fae7c?t=1578987212689
https://www.fimea.fi/documents/160140/764653/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf/7f0f9235-35bc-734c-f6e1-8caf140fae7c?t=1578987212689
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/ilmoitettavat-taudit-ja-mikrobit#Yleisvaaralliset%20tartuntataudit
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111365
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379#L6P42
http://apps.pelastuslaitokset.fi/vaarailmoitus/
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Taulukko 2 Ilmoitettavat poikkeamat, riskit ja epäkohdat 

Poikkeama, riski, epäkohta, 
muu ilmoitusvelvollisuus  

Ilmoittamistapa  Espoon 
hytet:n 
sisäinen 
ilmoitus  

Ilmoitus 
viranomaiselle  

Potilasturvallisuuspoikkeama  HaiPro järjestelmä  Espoo hytet    

Ilmoitus sosiaalihuollon 
epäkohdasta  

Spro -järjestelmä  Espoo hytet   Tarvittaessa 
AVI  

Asiakas- ja 
potilasturvallisuustutkinta  

HaiPro vakavien 
käsittely   

Espoo hytet    

Sairaalainfektioiden seuranta  SAI järjestelmä  Espoo hytet    

Työturvallisuusriskit  Hessu järjestelmä  Espoo hytet     

Tietoturvapoikkeamat  Sovittu 
menettelytapa  

Espoo hytet  Tarvittaessa 
valvova 
viranomainen 
(mm. Valvira, 
poliisi)  

Tietosuojapoikkeamat  Sovittu 
menettelytapa  

Espoo hytet  Tarvittaessa 
valvova 
viranomainen 
(mm. Valvira, 
poliisi)  

Terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon 
hoitoilmoitustietokanta HILMO  

Sovittu 
menettelytapa  

  THL  

Lääkkeiden ja rokotusten 
haittavaikutusilmoitukset  

Sovittu 
menettelytapa  

  Fimea  

Terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden 
vaaratilanneilmoitukset  

HaiPro -järjestelmä    Fimea  

Säteilyvaarailmoitukset  Sovittu 
menettelytapa  

  STUK  

Ilmoitettavat taudit ja mikrobit  Sovittu 
menettelytapa  

  THL  

Ruoka- ja vesivälitteisten 
epidemioiden ilmoittaminen  

RYMY    THL, Evira  

Ilmoitus ilmeisestä 
palovaarasta tai muusta 
onnettomuusriskistä 
(Pelastuslaki 42§)  

pelastuslaitokset.fi -
sivu  

  LUP  

 

 

6.2 Viestintä 

Hyvä tiedonkulku toimintayksikön sisällä ja toimintayksikköjen välillä edistää laatua ja 
turvallisuutta, parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä vähentää ”hukkaa”. Varmistamme, että 
henkilöstö saa jatkuvasti tietoa laadun ja turvallisuuden kehittymisestä ja muutoksista. 
Esihenkilöt vastaavat toiminnan toteutumisesta ja sitä tukevasta riittävästä ja ajantasaisesta 
ohjeistuksesta sekä tiedottavat tarvittavista muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai 
toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille. 
Kaupungin yhteistä kriisiviestintäohjeistusta on täydennetty yksityiskohtaisemmilla, 
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hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esimiehille tarkoitetulla toimintaohjeilla. 
Tutustu toimintaohjeeseen ja varaudu poikkeaviin tilanteisiin jo ennakolta.  

 
Ulkoisille nettisivuilla jaettavat tiedostot (pdf, word, excel, ppt, jne.) tehdään saavutettaviksi. 
Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ruudunlukulaitetta käyttävä näkövammainen löytää 
tiedostot helposti, saa ne auki ja pystyy selaamaan niitä sujuvasti. Saavutettavuus auttaa 
myös muita verkkopalvelun käyttäjiä, joilla on vaikkapa lukihäiriön tai värisokeuden takia 
vaikeuksia palvelun käytössä.  
  
Henkilöstön kokoukset  
Esihenkilöt kannustavat henkilöstöä kehittämään toiminnan laatua ja turvallisuutta. 
Esihenkilöt myös varmistavat, että työpaikkakokouksissa käsitellään säännöllisesti laadun ja 
turvallisuuden kehittymistä, tunnistetaan riskejä ja varaudutaan niihin.  
 
Sähköinen viestintä  
Ajankohtaisista turvallisuusuutisia Espoon kaupungin henkilöstölle löytyy Essi-intranetistä, 
SOSTER nyt! ja VOU-uutiskirjeistä sekä sähköpostitse jaettavista tiedotteista. Nopeita 
tilanteita varten voidaan käyttää pikaviestimiä (Teams, Yammer). Viestien sisällöstä vastaa 
se, joka vastaa tiedotettavasta asiasta. Viestintäryhmä auttaa viestin muotoilussa ja 
viestintäkanavien valinnassa.   
  
Hytetin yhteiset sekä yksikköjen omat työtilat on tehty Microsoftin SharePoint-alustalle. 
Potilasturvallisuutta tukee ja edistää, että yksiköiden eri toimintaohjeet ovat yhtenäiset, 
selkeät, ajantasaiset ja kaikkien saatavilla.  

 

7 Asiakkaan/Potilaan asema, oikeudet ja oikeusturva 

 
Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. 
Kunnallisen sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen tekemään 
päätökseen. Hallintolaki ohjaa päätöksentekoa ja sosiaalihuoltolaki muutoksenhakua.   
    
Laeissa määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon 
asiakkaita on kohdeltava. Asiakkaalla / Potilaalla on oikeus saada asianmukaista ja 
laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa, terveydenhoitoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Heitä 
on kohdeltava siten, että heidän vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan eikä heidän 
ihmisarvoaan loukata.   

  
Palvelut toteutetaan niin, että ne tukevat henkilön osallisuutta. Asiakkaat ovat oman 
elämänsä asiantuntijoita, eikä heitä voi siitä roolista sivuuttaa. Hoidon tai toimenpiteiden 
vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi. Apua tarvitsevalla on oikeus 
saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa. 
Sosiaalipalvelujen järjestämisestä annetaan kirjallinen päätös. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilaalla ja sosiaalihuollon 
asiakkaalla on oikeus tietää, mihin hänen tietojaan käytetään.  
 
Keskeiset linkit: 

▪ Hallintolaki 2003/434  
▪ Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785  
▪ Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812  

 

 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/Essi
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
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7.1 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät 
läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus 
suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja 
itsemääräämisoikeuttaan.   
 
Kotihoidon työntekijöiden tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Palveluja toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja 
mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on 
annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Sama koskee hänen palveluihinsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on 
käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. 
Asiakasta on kuultava ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä.  
 
Asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja 
yhteisymmärrykseen. Palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön 
itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja 
sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan 
tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta 
rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset voimassa olevan 
ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän 
rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.  
 
Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa vain erityisissä tilanteissa ja oikeus perustuu 
lainsäädäntöön: Mielenterveyslaki (1990/1116 katsottu 10.1.2022), Laki kehitysvammaisten 
erityishuollosta (1977/519, katsottu 10.1.2022)Tartuntatautilaki (1227/2016 katsottu 
10.1.2022) ja Päihdehuoltolaki (1986/41 katsottu 10.1.2022). 

 

7.2 Kielelliset oikeudet 

 
Jokaisella potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa valitsemalla kielellä – suomeksi tai 
ruotsiksi. 
  
Kaksikielisessä kunnassa asiakkaalla / potilaalla on oikeus saada palvelua suomeksi ja 
ruotsiksi. Kieli ja potilaan tarve tulla ymmärretyksi ovat osa hyvää hoitoa, 
itsemääräämisoikeutta ja potilasturvallisuutta. Palvelut tulee toiminnassaan osoittaa 
käyttävänsä molempia kieliä, ja potilas tulee itse saada valita saako hän palvelua suomeksi 
vai ruotsiksi.   

 

7.3 Neuvonta ja ohjaus 

Neuvontaa ja ohjausta annetaan verkossa, toimipisteissä ja eri palvelujen 
palvelunumeroissa. Vanhusten palveluiden neuvontaa – ja ohjausta antaa Seniorineuvonta 
ja palveluohjaus Nestori 09-816 33 333. Kotihoidon asiakas saa omaan hoitoonsa liittyvää 
ohjausta ja neuvontaa kotikäyntien yhteydessä sekä ottamalla yhteyttä omaan kotihoidon 
yksikköönsä:  Kotihoidon yhteystiedot  
 
Lisäksi on kaupunkitasoisia neuvonta- ja ohjauspalveluita: 

• Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041
https://stm.fi/documents/1271139/1376272/Jokaisella+potilaalla+on+oikeus+saada+hyv%C3%A4%C3%A4+hoitoa-+suomeksi+tai+ruotsiksi.pdf/35d962f2-c3ce-40cd-bd11-625690569ea0/Jokaisella+potilaalla+on+oikeus+saada+hyv%C3%A4%C3%A4+hoitoa-+suomeksi+tai+ruotsiksi.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/1376272/Jokaisella+potilaalla+on+oikeus+saada+hyv%C3%A4%C3%A4+hoitoa-+suomeksi+tai+ruotsiksi.pdf/35d962f2-c3ce-40cd-bd11-625690569ea0/Jokaisella+potilaalla+on+oikeus+saada+hyv%C3%A4%C3%A4+hoitoa-+suomeksi+tai+ruotsiksi.pdf
https://www.espoo.fi/fi/kotihoidon-yhteystiedot
https://www.espoo.fi/fi/toimipisteet/62024
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• Päivystysapu iltaisin ja viikonloppuisin  

 
7.4 Palvelutarpeen / Hoidon tarpeen arviointi 

 
Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa 
tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä. Palvelutarpeen arviointia säädellään mm. 
vanhuspalvelulaissa ja sosiaalihuoltolaissa.   
 
Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen osa potilaan hoitoa. Hoidon tarpeen arvioinnista 
säädetään terveydenhuoltolaissa ja ns. päivystysasetuksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin ja 
siihen liittyvän ohjauksen voi päivystysyksikössä tehdä laillistettu terveydenhuollon 
ammattihenkilö. 
   
Palvelutarpeen / Hoidon tarpeen arviointi tehdään yhdessä palvelun käyttäjän ja/tai hänen 
läheisensä kanssa. Asianosaisen osallistumista tuetaan hänen elämäntilanteensa, iän ja 
toimintakyvyn edellyttämällä tavalla. Arvioinnissa huomioidaan myös asiakkaan kielelliset 
oikeudet, joista säädetään mm. perustuslaissa ja kielilaissa ja joiden nojalla asiakkaalla on 
oikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluja suomen tai ruotsin kielellä.  
  
Omaolo-palvelu  
Espoon verkkosivuilta pääsee kansalliseen Omaolo-palveluun, jossa henkilö voi tehdä 
itsenäisesti suuntaa antavan palvelutarpeen arvion kaikkina vuorokauden aikoina. 
 Palvelukokonaisuudessa käytettävissä olevat palvelutarpeen arviot ovat arvio omaishoidon 
tuesta, arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella sekä arvio henkilökohtaisesta avusta.   
 
Käyttäjä vastaa palvelun kysymyksiin ja saa vastaustensa perusteella suosituksen, miten 
jatkaa asian hoitamista, miten voi hakea tukea ja sekä yhteystiedot Espoon palveluihin. 
Suositus ei ole päätös vaan se ohjaa käyttäjää.   

 
7.5 Asiakas- tai hoitosuunnitelma 

 
Sekä säännöllisen että tilapäisen kotihoidon asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma.  
Säännöllistä kotihoitoa saavan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma perustuu RAI-
toimintakykyarviointiin, jonka mittarituloksia hyödynnetään hoidon suunnittelussa ja 
arvioinnissa. Hoito- ja palvelusuunnitelma ja RAI-arviointi laaditaan yhdessä ja asiakkaan ja 
tarvittaessa hänen omaisensa kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa tulee ilmetä asiakkaan 
oma näkemys palvelun tarpeestaan sekä tarvittavista tukitoimista, asiakkaan voimavarat ja 
avuntarpeet sekä palveluiden kokonaisuus, jolla turvallista kotona asumista tuetaan. Myös 
omaisen näkemykset huomioidaan. Mikäli omainen on pääasiallinen hoidosta vastaava 
henkilö, kirjataan tarpeen mukaan lisäksi ennakollinen hoitosuunnitelma, joka turvaa 
asiakkaan hoidon tilanteessa, joissa hoitava omainen on estynyt. Asiakas hyväksyy 
suunnitelman allekirjoituksellaan. Asiakkaan ajantasainen hoito- ja palvelusuunnitelma 
säilytetään asiakkaan kotona kotihoitokansiossa. 
 
Vastuuhoitaja ja sairaanhoitaja vastaavat siitä, että hoito - ja palvelusuunnitelma päivitetään 
aina, kun asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuu palveluntarpeeseen oleellisesti vaikuttava 
muutos, kuitenkin vähintään puolivuosittain. Hoito- ja palvelusuunnitelman tulee vastata 
asiakkaan tosiasiallista tilannetta.  
Matinkylä Olarin kotihoidossa omahoitaja päivittää hoito- ja palvelusuunnitelman ja mikäli 
asiakkaan hoidossa on omainen mukana, tehdään myös ennakollinen suunnitelma 

https://www.espoo.fi/fi/paivystys-iltaisin-ja-viikonloppuisin
https://www.omaolo.fi/


 
 

24 

tilanteeseen, jos omainen jää äkillisesti pois hoitoringistä. Valmis hoito- ja palvelusuunnitelma 
tulostetaan ja säilytään asiakkaan kotikansiossa asiakastietojärjestelmän lisäksi. 
 
Kotihoidon palvelusta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuva palvelupäätös 
Seniorineuvonta Nestorissa ja maksupäätös asiakasmaksuyksikössä.  

 
7.6 Asiakas- ja potilaspalautejärjestelmä 

 
Kotihoito kerää jatkuvasti asiakas- ja potilaspalautetta useita kanavia käyttäen ja hyödyntää 
saamaansa palautetta omavalvonnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. 
Asiakaspalautetta seurataan yksiköissä ja johtoryhmissä säännöllisesti. Toimialatasoinen 
yhteenveto tehdään vuosittain.   
 
Käytössämme on:   

• ”Anna palautetta” -linkki kuntalaisten nettisivuilla, vastaus viiden työpäivän sisällä   

• Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely kahdesti vuodessa 

• Henkilökohtainen palaute kotikäynnillä, puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse. 

• Kansalliset asiakaspalautekyselyt, jotka toteutetaan tavallisesti joka toinen vuosi  
 

Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun  
Jos asiakkaalla/potilaalla on palvelun tai hoidon suhteen jotain epäselvää, niin hänen 
kannattaa keskustella siitä palvelu- tai hoitoyksikössä asiaa hoitaneen henkilön tai hoitavan 
lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa.  
 
Jos asiakas/potilas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi 
tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun valvovalle viranomaiselle. 
Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. 
Potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.   
 
Oikaisuvaatimus; sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksen muuttaminen  
Sosiaalipalvelujen järjestämiseen liittyvään kirjalliseen päätökseen saa vaatia oikaisua 
kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä. Tästä päätöksestä voi valittaa 
hallinto-oikeuteen.  
 
Muistutus  
Terveydenhuollossa hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön voi tehdä 
muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.  
Sosiaalihuollossa kohteluunsa tyytymätön voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon 
toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 
  
Kantelu  
Potilas tai sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon. Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää 
kantelun käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan 
(esimerkiksi vakavat hoitovirheet, valtakunnalliset tai periaatteellisesti tärkeät asiat). Valvira 
tai aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä 
toimintayksikössä, jota kantelu koskee.  
 
Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä  
Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt 
velvollisuuksiaan, voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.  
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Potilasvahinko 
Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa 
voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Jos potilaalle aiheutuu terveyden- tai 
sairaanhoidon yhteydessä henkilövahinkoja, niihin voi hakea korvausta. Korvausta haetaan 
Potilasvakuutuskeskuksesta. Lisätietoja on saatavissa potilasvakuutuskeskuksen sivuilta tai 
potilas- ja sosiaaliasiamieheltä.  (Potilasvakuutuslaki 2019/948)  
 
 

 

7.7 Potilas- ja sosiaaliasiamies 

Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo espoolaisia heidän oikeuksistaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaana. Sosiaaliasiamiestehtävä ja potilasasiamiestehtävä on 
Espoossa yhdistetty. Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo niissä sosiaali- ja terveyspalveluita 
koskevissa asioissa, jotka ovat Espoon kaupungin järjestämiä. Espoon sosiaali- ja 
potilasasiamies     
 

Eva Peltola 
Puh. 09 8165 1032 
Neuvontaa puhelimitse. 
Henkilökohtainen käynti ajanvarauksella. 
Sähköposti: eva.peltola@espoo.fi 
 

8 Palvelun sisällön omavalvonta 

Kotihoidon toimintatapoja yhdenmukaistetaan, koska sillä varmistetaan sekä turvallisuus että 
työn sujuvuus. Jokainen ammattihenkilö on velvollinen soveltamaan sovittuja toimintatapoja 
työssään. Esihenkilön tehtävä on huolehtia siitä, että turvallisuuden riskienhallintaan liittyvät 
käytännöt on selkeästi kuvattu ja että henkilöstöllä on riittävät edellytykset niiden 
soveltamiseen. Työprosessien tulee olla helposti hahmotettavia ja tarvittava tieto päivittäiseen 
tekemiseen helposti saatavilla.  
 

8.1 Palvelun saatavuuden määräajat 

 
Sosiaalipalveluja myönnetään kunnan asukkaille yksilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin 
perusteella. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman 
aiheetonta viivytystä. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi. Kiireellisissä 
tapauksissa palveluja on järjestettävä myös tilapäisesti kunnassa oleskelevalle. Erikseen on 
säädetty aikarajat:  
 

• ikäihmisten (75 +) palvelujen tarpeen arvioinnille (aloitus 7 arkipäivän sisällä),   

• vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvittämiselle (aloitus 7 arkipäivän sisällä),   

• lastensuojelun tarpeen arvioinnille (kiireellisessä tapauksessa välittömästi, muuten 7 
arkipäivän sisällä) ja selvityksen tekemiselle (3 kuukauden kuluessa ilmoituksesta),   

• toimeentulotukipäätöksen tekemiselle (kiireellisissä tapauksissa samana tai 
seuraavana arkipäivänä, muuten 7 arkipäivän sisällä),  

• toimeentulotukiasiakkaan pääsy keskusteluun sosiaalityöntekijän tai 
sosiaaliohjaajan/sosionomin kanssa (viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä).  

 
Hoitoon pääsystä (hoitotakuu) säädetään terveydenhuoltolaissa. Ensiapuun ja kiireelliseen 
hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten 

http://www.pvk.fi/
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190948
https://www.espoo.fi/fi/terveys/sosiaali-ja-potilasasiamies
https://www.espoo.fi/fi/terveys/sosiaali-ja-potilasasiamies
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terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot. Kiireetöntä hoitoa tarjotaan 
kunnan asukkaille terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat. Jos 
terveyskeskus tai sairaala ei voi tarjota hoitoa säädetyssä ajassa, niiden on hankittava se 
muualta.  Tarkemmin määräajat on kuvattu STM:n sivulla: Hoitoon pääsy. / Espoo hoito- ja 
palvelutakuu.  
 
Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut 
ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta 
(omaishoidon tuen keskimääräinen odotusaika hakemuksesta päätökseen, säännöllisen 
kotihoito keskimääräinen odotusaika päätöksestä palvelujen alkamiseen, hoivapalvelujen 
keskimääräinen odotusaika hoiva-asumisen päätöksestä palvelun alkamiseen).   

 

8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta 

Terveyden- ja sairaanhoito  

Kokonaisvastuu kotihoidon asiakkaan terveyden- ja sairaanhoidon lääketieteellisistä 
päätöksistä on asiakasta hoitavalla lääkärillä. Hoitava lääkäri voi olla kotihoidossa, 
terveysasemalla tai yksityinen lääkäri. Kotihoidon lääkärit vastaavat sovittujen kriteerien 
mukaisesti vastuuasiakkaakseen kirjattujen asiakkaiden lääketieteellisistä hoitoratkaisuista. 
Viime kädessä kotihoidon lääketieteellisestä kokonaisuudesta on vastuussa Polikliinisten ja 
kotiin vietävien palveluiden kotihoidon ylilääkäri. 
 
Kotihoidon sairaanhoitajat vastaavat terveyden- ja sairaanhoidon kokonaisvaltaisesta 
suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Suunnitelma 
kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja siihen perustuva terveyden ja sairaanhoito 
varmistetaan ja ohjeistetaan kotihoidon hoitajakäynneillä ja muussa kotihoidon 
palvelutoiminnassa. Vastuuhoitaja vastaa yksittäisen asiakkaan terveyden- ja sairaanhoidon 
toteuttamisesta ja arvioinnista yhteistyössä lääkärin ja sairaanhoitajan kanssa.   
  
Säännölliset terveystarkastukset toteutuvat kotihoidossa vuosikäyntinä. Kotihoidon 
sairaanhoitaja on aloitteellinen vuosikäynnin järjestämisessä ja vuosikäynti tehdään 
sairaanhoitajan käyntinä ja kotihoidon lääkärin asiakkaille lisäksi sairaanhoitajan tai 
vastuuhoitajan ja lääkärin yhteiskäyntinä. Vuosikäyntiin sisältyy pitkäaikaissairauksien 
seuranta, ikäseulat ja lääkehoidon tarkistaminen. Asiakkaat, joiden lääkäripalvelu kuuluu 
terveysasemalle, huolehtivat itse vuosikontrolleista oman terveysasemansa 
kanssa.  Asiakkaiden hammashoito toteutuu terveyspalveluissa. 

  

Äkillisissä terveydentilan muutoksissa konsultoidaan kotihoidon tiimin sairaanhoitajaa tai 

arkisin virka-aikana hoitavaa lääkäriä kotihoidossa tai terveysasemalla. Iltaisin ja 
viikonloppuisin konsultoidaan liikkuva sairaala Liisaa.  

  
Kuolemantapauksissa noudatetaan erillistä ohjetta. 

 

Lääkehoito 

Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen  on julkaistu helmikuussa 
2021. Espoon Hytetin lääkehoitosuunnitelma on koko toimialan lääkehoidon 
puitesuunnitelma, jonka pohjalta palvelualueet tekevät tarkemmat omat suunnitelmansa. 
Lääketyöryhmän tehtävänä on tarkistaa puitesuunnitelma vuosittain sekä vastata sen 
päivittämisestä. Puitesuunnitelma on päivitettävä vuosittain. Lisätietoja on myös saatavilla 
Fimea lääkehoidon tietopaketeista. 
 

http://stm.fi/hoitotakuu
https://www.espoo.fi/fi/terveys/hoito-ja-palvelutakuu
https://www.espoo.fi/fi/terveys/hoito-ja-palvelutakuu
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162847
https://www.fimea.fi/kehittaminen_ja_hta/jarkeva-laakehoito/laakehoidon-tietopaketit
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Kotihoidon lääkehoitosuunnitelma  perustuu Espoon Hytetin lääkehoitosuunnitelmaan. 
Nimetty lääketyöryhmä tarkistaa ja päivittää vuosittain kotihoidon lääkehoitosuunnitelman 
Hytetin lääkehoitosuunnitelman julkaisemisen jälkeen kolmen kuukauden sisällä. Kotihoidon 
yksiköiden esihenkilöt ohjeistavat suunnitelman mukaiseen toimintaan. 
Lääkehoitosuunnitelman mukaista toimintaa seurataan kotihoidossa:  

• vuosittain lääkehoidon itsearvioinnilla ja kahden vuoden välein vertaisalueen 
lääkehoidon auditoinnilla 

• lääkehoitosuunnitelman lukukuitanneiden työntekijöiden osuutta kaikista 
työntekijöistä alueittain 

• lääkehoidon vaaratapahtumien perusteella tehtyjen lääketurvallisuutta parantavien 
kehittämistoimenpiteiden lkm/vuosi 

• lääkehoitolupien ja osaamisen tilanne 3kk välein kotihoidon tasolla. 
 

Kotihoidon lääkehoitosuunnitelmassa on kuvattu lääkehoidon prosessi kokonaisuudessaan: 
lääkelupaprosessi, lääkehoidon riskitekijät sekä kuinka lääkehoito toteutetaan kotihoidossa 
turvallisesti. Suunnitelmassa kuvataan myös, miten toimitaan lääkehoidon 
poikkeamatilanteissa, kuinka käsitellään asiakkailta palautuneiden ja käyttämättä jääneitä 
lääkkeitä sekä kuinka lääkityksen kulutusta seurantaan. 
 
Matinkylä Olarin kotihoidossa otettiin toukokuussa 2022 käyttöön lääkeautomaatti niille 
asiakkaille, joilla lääkkeenotto onnistuu automaatista laitteen kehotuksesta. Automaatin 
ansiosta hoitajan käynti voidaan siirtää pois käyntien ruuhkahuipusta ja osalta asiakkaista on 
voitu vähentää hoitaja käyntejä. 

  

Hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta 

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä 
hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista 
siinä ympäristössä, jossa hän elää. Toimintakyvyllä on monta ulottuvuutta: fyysinen, 
psyykkinen, kognitiivinen (usein luetaan kuuluvaksi psyykkiseen ulottuvuuteen) ja 
sosiaalinen toimintakyky. Toiminnan laadun kannalta on keskeistä määritellä yksikössä 
käytössä olevat keinot ja mittarit asukkaan toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden 
edistämiseen. THL toimintakyky / TOIMIA-tietokanta  toimintakyvyn mittaamisesta ja 
arvioinnista.  
 

Kotihoidossa asiakkaan toimintakyky arvioidaan RAI-HC -järjestelmän (Resident 
Assessment Instrument - Home Care) avulla. Lisäksi toimintakykyä arvioidaan seuraavin 
mittarein: 

• FRATT, lyhyt kaatumisvaaran arvioiti 

• MMSE, mini-mental state examination -muistitesti 

• GDS-15, myöhäisiän masennusseula 

• Audit tai AUDIT-kysely yli 65-vuotiaille (alkoholinkäyttö) 
 

Ensimmäinen RAI-arviointi tehdään asiakkaan tullessa säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi. 
Ensimmäinen RAI-arviointi tehdään joko palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä Nestorissa tai 
kotikuntoutuksen jakson päättyessä. Kotihoidossa RAI-arvio päivitetään aina toimintakyvyn 
muuttuessa ja vähintään puolivuosittain. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään sekä asiakkaan 
hoidon- ja palvelun suunnitteluun ja arviointiin että yksikkötasolla palvelun laadun 
seurantamittareina. Kotihoidossa seurattavat toimintakykyyn vaikuttavat mittarit on kuvattu 
taulukossa 3. 
 

https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kotihoito-sotet/LKEHOITO/KOTIHOIDON%20L%C3%84%C3%84KEHOITOSUUNNITELMA_29.12.2021.docx?d=w12f1b1495c6e4af59b3c37fcaea183fa&csf=1&web=1&e=O0xXMb
https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/
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Taulukko 3 Kotihoidossa seurattavat toimintakykyyn vaikuttavat mittarit 

Kotihoidossa seurattavat toimintakyvyn mittarit 

1. RAI-kysymys A9: Asiakkaan kuntoutus tavoite, joka kirjataan 
hoitosuunnitelmaan 

2. Riittämättömät ateriat:  
Kaikista asiakkaista niiden osuus (%), jotka söivät yhden ateriat päivässä tai 
vähemmän kahtena kolmesta viimeksi kuluneesta vuorokaudesta (L2a=1) 

3. Ennakollinen hoitosuunnitelma lkm/kk: suunnitelma asiakkaasta, kun 
omainen ei pysty vastaamaan hoidosta, jatkosuunnitelma. 

4. Kaatuminen 
Asiakkaista, jotka eivät ole täysin autettavia vuoteessa liikkumisessa 
(H2a=0,1,2,3,4,5), viimeisen 90 vuorokauden aikana kaatuneiden 
asiakkaiden (K5>0) osuus (%) 

5. Yksinäisyyden kokeminen % 
Kaikista asiakkaista niiden osuus (%), jotka ilmaisevat tuntevansa itsensä 
yksinäiseksi (F3b=1) 

6. Kova tai sietämätön päivittäinen kipu 
Kaikista asiakkaista niiden osuus (%), joilla on päivittäistä (K4a=2,3) kovaa 
tai ajoittain sietämätöntä kipua (K4b=3,4) TAI sellaista kipua, jonka 
voimakkuus häiritsee päivittäisiä toimintoja (K4c=1) 

7. Päivystyskäyntien määrä 
Käynti päivystyksessä 90 vrk aikana (%). Päivystyspoliklinikalla 90 
vuorokauden aikana käyneiden asiakkaiden osuus (%). Käynti ei ole 
kestänyt yön yli (P4b=1). 

 

Ravitsemus 

 
Asiakkaiden riittävä ravinto ja nesteen saanti sekä ravitsemuksen taso on tärkeätä ja niitä 
tulee seurata ja arvioida. Hyvä ravitsemus on toimintakyvyn edellytys, joka turvaa 
päivittäisen elämän sujumisen ja parantaa elämänlaatua. Asiakkaiden ravitsemuksessa 
noudatetaan suosituksia ja oppaita huomioiden yksikölliset tarpeet.  
 
Kotihoidon asiakkaiden monipuolinen ravitsemus turvataan avustamalla asiakkaita 
kauppatilauksessa ja tarpeen mukaan tilataan ateria kotiin joko yksityiseltä 
ateriapalvelutuottajalta tai Espoo Cateringista. Tilanteissa, joissa asiakas ei pysty 
ruokailemaan itsenäisesti, turvataan ravitsemus kotihoidon käynneillä. Tarpeen mukaan 
ruokailutilanne valvotaan alusta loppuun. Suun terveys huomioidaan aina ravitsemustilaa 
arvioitaessa. Kipu suussa, nielemisvaikeudet tai esimerkiksi kuivan suun ongelma saattavat 
olla heikentyneen ravitsemustilan taustalla. 
 
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilaa seurataan säännöllisin punnituksin, RAI-arvioinnein 
sekä Mini Nutritional Assessment (MNA) -mittarin avulla. Tavoitteena on tunnistaa 
ravitsemustilan muutokset ajoissa ja ehkäistä painon laskua. Seurannassa keskeisiä 
mittareita ovat tahaton painon lasku, painoindeksi alle 24 ja paino laskee sekä asiakkaan 
ilmaisema huono ruokahalu. Ravitsemustilan ollessa oleellisesti heikentynyt voidaan 
konsultoida ravitsemusterapeuttia, joka ohjeistaa tarvittavissa lisäravinteissa ja tehostetussa 
ruokavaliossa. Kotihoidon alueilla nimetty ravitsemusvastaava vahvistaa kotihoitoalueen 
osaamista ravitsemusasioissa. 
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Kotihoidossa hyödynnetään seuraavia ravitsemusohjeistuksia: 

• THL ravitsemussuositukset .  

• Ikääntyneiden ravitsemussuositukset on päivitetty vuonna 2020 (Valtion 
ravitsemusneuvottelukunta) Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus 
4/2020  
 

Matinkylä Olarin kotihoidossa on neljä ravitsemusvastaavaa, jotka osallistuvat Nestorin 
ravitsemusterapeutin järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Asiakkaan hoidossa varataan aikaa 
tarvittaessa valvottuun ruokailuun, jossa ruokailuhetki järjestetään asiakaskohtaisesti niin, että 
ruokailu sujuu mahdollisimman sujuvasti. Kauppatilausten suunnitteluun on saatu erillinen 
ohje ravitsemusterapeutilta, ja tästä on apua erityisesti vähävaraisten kauppalistaa 
suunniteltaessa. 

 

Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy 

Kotihoidossa noudatetaan valtakunnallisia hygieniakäytäntöihin liittyviä säädöksiä, 
suosituksia ja ohjeita. Toimintayksikköjen toiminnan luonne määrittelee vaadittavaa 
hygieniatasoa ja sen ylläpitämiseksi laadittavia laadullisia tavoitteita. THL infektiotaudit ja 
rokotukset   
   
Infektioiden ennaltaehkäisy muodostuu monesta eri osatekijästä, joita ovat mm. hyvä 
käsihygienia, suojainten oikea käyttö ja hoitokäytännöt sekä henkilökunnan jatkuva koulutus. 
Ennaltaehkäisyä tukevat jatkuva seuraaminen sekä havaintojen kirjaaminen että infektioiden 
rekisteröinti.  
 
Kotihoidossa hygieniaohjeison ajantasaisuudesta vastaa hygieniayhdyshenkilö yhteistyössä 
Espoon hygieniahoitajan ja tartuntatautiyksikön kanssa. Ohjeissa otetaan kantaa 
käsihygienian toteuttamiseen, suojavarusteiden oikeaoppiseen käyttöön sekä rajoitusten 
noudattamiseen.  
 
Koronavirus  
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. 
Lisätietoa tarttumistavoista: Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika  
   
Koronarokotukset auttavat meitä matkalla normaalimpaan elämään ja toistemme luokse. 
Rokotettuna saat suojaa vakavalta koronavirustaudilta. THL Rokotteet ja koronavirus  
 
Laki tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta  tuli voimaan 22.2.2021, 
suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka. Lakimuutos vahvistaa paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia 
koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lain mukaan viranomainen voi asettaa alueellisia 
rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian 
leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja rajoitukset perustuvat ihmisten välisten fyysisten 
kontaktien välttämiseen.  

 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö 

Terveydenhuollon laitteiden ammattimaisen käytön varmistamiseksi Espoon hyvinvoinnin ja 
terveyden toimialalla on luotu vastuuorganisaatio, jossa on määritelty tehtävät 
asiantuntijaryhmälle, koordinaattoreille ja laitevastaaville.   
  
Espoon lääkintälaitteet on HUS Lääkintätekniikan omistuksessa (ei koske suun 
terveydenhuoltoa) ja apuvälineet HUS Apuvälinekeskuksen omistuksessa.  

https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/suositukset-ja-toimenpideohjelmat
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/THL_OHJ_4_2020_Vireytt%c3%a4%20seniorivuosiin_verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/THL_OHJ_4_2020_Vireytt%c3%a4%20seniorivuosiin_verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus
https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/tartuntatautilain-muutos-on-vahvistettu-alueiden-viranomaiset-saavat-lisaa-keinoja-koronavirustilanteen-hillitsemiseksi
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Lääkintälaitteet rekisteröidään laiterekisteriin (Mequsoft), jota HUS ylläpitää. 
Apuvälineet rekisteröidään Effector-laiterekisteriin, jota HUS Apuvälineyksikkö ylläpitää. 
Kotiin luovutettavat verensokerimittarit rekisteröidään Espoon Logistiikkapalveluissa, joka 
myös ylläpitää rekisteriä (ei koske sairaalaa, joka tilaa mittarit HUS Logistiikasta->pitää 
rekisteröidä lääkintätekniikassa). Laitteiden sarjanumerot kirjataan exceliin, jota kautta 
laitteet ovat jäljitettävissä.  
  
Tärkeää on, että yksiköissä kaikki laitteita käyttävät henkilöt tietävät, mistä käyttöohjeet 
löytyvät. Laitevastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia, että käyttöohjeet ovat saatavilla, 
hankkia tarvittaessa puuttuvat käyttöohjeet ja tiedottaa henkilöstölle, missä käyttöohjeet 
ovat. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni käyttöohje löytyy jatkossa yhteisestä 
sähköisten käyttöohjeiden kansiosta. Myös Mequsoft-laiterekisteristä löytyy käyttöohjeita.  
  
Espoon kaupungin lääkintälaitteiden huollosta ja viankorjauksista vastaa HUS 
Lääkintätekniikka ja apuvälineiden huollosta ja ylläpidosta HUS Apuvälinekeskus. Espoon 
kaupungin lääkintälaitteet huolletaan suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. HUS 
Lääkintätekniikalla on huoltotiimi, joka koordinoi määräaikaishuollot keskitetysti. 
Lääkintälaitteet inventoidaan vähintään joka toinen vuosi yksiköissä toteutuvien 
määräaikaishuoltojen kanssa samaan aikaan. Apuvälineiden inventaariot hoidetaan 
apuvälineyksikön varastossa.  
  
Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvän tarkistuslistan avulla varmistetaan, että 
terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaisen käytön kriteerit toteutuvat 
yksikössä. Laitevastaavat täyttävät kerran vuodessa sähköisen kyselyn, jossa 
kysytään yksikkökohtaisia asioita laiteturvallisuuteen liittyen. Tarkistuslista toimii myös 
laitevastaavalle muistilistana. Tämän lisäksi Espoon Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla 
ollaan käyttöönottamassa laitekohtaisen osaamisen varmistamisen työkaluna 
laitepassia. Laitepassin avulla dokumentoidaan henkilökunnan osaaminen ja varmistetaan, 
että jokainen terveydenhuollon ammattilainen on saanut perehdytyksen terveydenhuollon 
laitteiden käyttöön.  
  
Turvallisuustiedotteiden vastaanottaminen on keskitetty Espoossa yhteissähköpostiin: 
turvallisuustiedotteet@espoo.fi. Yhteissähköpostia hallinnoi terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä huolehtii, että turvallisuustiedotteet 
käsitellään prosessin mukaisesti, tieto tavoittaa asianomaiset ja varmistetaan vaadittavien 
toimenpiteiden toteutuminen.  
  
Laitevastaaville on julkaistu oma käsikirja, jossa laiteturvallisuudesta löytyy informaatiota 
tarkemmin. Kotihoitoyksikön laitevastaavana toimii Buket Tunc Yigitler 

 

Alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut 

Alihankintana tuotettujen palveluiden tulee vastata niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakas / 
potilasturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Alihankintana tuotettujen palvelujen tuottajien 
kanssa tehdään sopimukset. Palveluntuottajien kanssa käydään säännölliset 
yhteistyöneuvottelut ja palvelujen laatua seurataan. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.  
 
Matinkylä-Olarin kotihoidossa ostopalveluna tuotetaan seuraavat palvelut: 
• Kotihoidonyöpalvelu: Stella  
• Apteekkipalvelut: Yliopiston apteekki 
• Turvapalvelu: Addsecure  
• Ateriapalvelut: Espoo Catering Oy  
• Avustavat palvelut 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/terveydenhuollonlaitteetjatarvikkeet-sotet/Laitteiden%20kyttohjeet/Forms/BySubject.aspx
mailto:turvallisuustiedotteet@espoo.fi
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• Siivouspalvelut 
 

Alueellinen ja verkostoyhteistyö 

 
Länsi-Uudenmaan sote-hanke  
 

Länsi-Uudenmaan kunnat Espoo, Hanko, Inkoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, 
Siuntio sekä perusturvakuntayhtymä Karviainen (Karkkila ja Vihti) suunnittelevat yhteistä sote-
keskusta, joka tarjoaa asukkaille laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut. Samalla 
perustetaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Hankkeella tavoitellaan uudenlaista sote-
keskusta, kattavia digipalveluita ja yhteistä organisaatiota.  

  
Kuvio 3: Länsi-Uusimaa  

  
Luen lisää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sivuilta (katsottu 16.4.2021).  
  
Muu alueellinen yhteistyö  
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnan ja asiakas/potilasturvallisuuden osalta on paljon 
alueellista yhteistyötä ja erilaisia verkostoja. Esimerkiksi käytämme HUS:in tuottamina 
palveluja, kuten: HUSLAB, HUSKuvantaminen, HUSLaiterekisteripalvelu, 
HUSApuvälinepalvelu, HUSVälinehuolto, HUSLogistiikkapalvelut. Alueella on yhteiset 
lääkehoidon lupakäytännöt ja yhteinen   
lääkehoidon verkkokoulutus. HaiPro-ilmoituksia voi tehdä yli organisaatiorajojen. 
Pääkaupunkiseudulla on viikoittaiset yhteistyötapaamiset infektioasemien kesken.  
  
Pääkaupunkiseudulla on tiivistetty yhteistyötä lastensuojelun ja vammaispalvelujen 
asumispalvelujen valvonnassa. Spro:n käyttöä kehitetään yhteistyössä Helsingin ja Vantaan 
kanssa. Pääkaupunkiseudulla on sekä RAI että socca yhteistyöverkostot.  

https://espoo365.sharepoint.com/sites/Lansi-Uudenmaan-sote
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9 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset 

Espoo-tarinan arvojen mukaisesti toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, 
yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti. Kaikilla ihmisillä on lakiin perustuva oikeus 
yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Espoo-tarinan hengen mukaisesti reilu 
meininki työssä merkitsee arvostavaa vuorovaikutusta ja positiivista ihmiskäsitystä. Me 
kaikki haluamme tulla kohdatuiksi arvostavasti ja hyväksyvästi. Kun rakennamme 
osallisuutta, rakennamme myös kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta, josta syntyy 
vahva luottamus ja reilu meininki työyhteisöön. 
  
Näin me toimimme -pelisäännöt tukevat vuorovaikutusta ja tarjoavat konkreettisen välineen 
hyvän työilmapiirin, työn ilon, turvallisuuden ja yhteistyön rakentamiseen. Tavoitteena on, 
ettei työyhteisöissä ajauduttaisi tilanteisiin, joissa joudutaan käsittelemään häirintää ja 
epäasiallista kohtelua.   

 

9.1 Henkilöstösuunnitelma 

Henkilöstövoimavaroja johdetaan mm. henkilöstösuunnitelman avulla. 
Henkilöstösuunnitelmassa arvioidaan strategian ja toiminnan pohjalta tulevaisuuden 
määrällistä ja laadullista kokonaistarvetta. Henkilöstösuunnittelu on osa oman yksikön 
johtamista ja palvelujen tuottamiseen resursoinnin suunnittelua HYTET:n tavoitteiden 
mukaisesti. Laatu ja turvallisuus tulee ottaa huomioon myös henkilöstösuunnittelussa.  
 
Kotihoidon yksiköiden henkilöstösuunnitelma hyväksytään osana vanhusten palveluiden 
henkilöstösuunnitelmaa ja sen hyväksyy toimialan johto. 
 
Matinkylä Olarin henkilöstömäärä 
1 aluevastaava 
2 kotihoidon ohjaajaa 
6 sairaanhoitajaa 
37 lähihoitajaa 
1 sihteeri 

 

9.2 Rekrytointi 

 
Uutta henkilöstöä rekrytoitaessa (katsottu 19.4.2021) tarkistetaan aina, että henkilö täyttää 
tehtävässä edellytettävät kelpoisuusehdot. Lisäksi tarkistetaan hakijan:  

• Ammatinharjoittamisoikeus Valviran ylläpitämästä rekisteristä JulkiTerhikki ja 
JulkiSuosikki .    

• Ulkomailla suoritettujen tutkintojen todistukset Lue lisää Valviran sivuilta .  

• Täyttölupa haetaan Kuntarekry-järjestelmän kautta aina, ellei ko. ammattiryhmää ole 
määritelty täyttölupamenettelyn ulkopuolelle.  

• Henkilöllä on oltava riittävä kielitaito tehtävien hoitamiseen.  
  
Mikäli on aihetta epäillä esitettyjä todistuksia, tarkistetaan asia Valvirasta. Väärinkäytöksistä 
tehdään kirjallinen ilmoitus Valviraan.  
 
Opiskelijoiden ohjaus  
  
Espoon kaupunki tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa päteviä ja motivoituneita työntekijöitä. Siksi 
harjoittelu- ja oppilaitosyhteistyö on tärkeää. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon opiskelijoille 
nimetään harjoittelu jaksolle ohjaaja, joka on alan ammattihenkilö.  Hän seuraa, ohjaa, arvioi 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/Henkilosto
https://julkiterhikki.valvira.fi/
https://www.valvira.fi/valvira/rekisterit/terveydenhuollon_ammattihenkilot/julkiterhikki
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/ulkomailla-tutkinnon-suorittaneet
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Henkilosto/SitePages/T%C3%A4ytt%C3%B6kieltomenettely.aspx
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ja valvoo opiskelijan työskentelyä ja tarvittaessa puuttuu epäkohtiin, ja tarvittaessa keskeyttää 
toiminnan, jos turvallisuus vaarantuu. Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön 
tehtävässä toimivalle opiskelijalle nimetään ohjaaja, joka on laillistettu terveydenhuollon 
ammattihenkilö.  

 

9.3 Osaamisen kehittäminen ja oppilaitos yhteistyö 

Jatkuva parantaminen ja kehittäminen  
Espoon strategia, arvot, ja toiminta-ajatus ohjaavat toiminnan kehittämistä. Lisäksi saamme 
arvokasta tietoa useista eri lähteistä: asiakaspalautteista, muistutuksista, kanteluista, haitta- 
ja vaaratapahtumien ilmoituksista sekä muista tilastoista.  
 
Kotihoidossa jatkuva parantaminen ja kehittäminen tapahtuu systemaattista Lean 
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kehittämistä toteutetaan kotihoidossa niin päivittäistyössä 
kuin laajempien kokonaisuuksien parantamisessa. Suurempien haasteiden ratkaisemisessa 
hyödynnetään A3-mentelmää, jossa kehittämiskohteen juurisyyt tunnistetaan 
systemaattisesti esimerkiksi kalanruotokaaviota hyödyntämällä tai kysymällä 5 kertaa miksi.  
  
Perehdytys 
Esihenkilö on vastuussa siitä, että uusi työntekijä perehdytetään uuteen työhönsä ja 
työpaikan toimintatapoihin.  Yksikön omavalvontasuunnitelma on keskeinen osa uuden 
työntekijän perehdytystä.  
 
Uusi työntekijä perehdytetään kotihoidossa erillisen kotihoidon perehdytyssuunnitelman    
mukaisesti. Työntekijän perehdytys varmistetaan perehdytyskortin  avulla. Lisäksi uusi 
työntekijä osallistuu kahdelle perehdytysluennoille, jotka järjestetään työsuhteen alussa. 
Perehdytyskortti tukee uutta työntekijää ja perehdyttäjää perehdytyskokonaisuuden 
hallinnassa. Työntekijän osaamisen koonti kirjataan erilliseen koulutuskorttiin.  

 
Henkilöstön osaamisen kehittäminen / koulutukset  
Esihenkilö huolehtii siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi täydennyskoulutuksiin. Sosiaali- 
ja terveysministeriön suositusten mukaan riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhoitoalalla on 
3–10 täydennyskoulutuspäivää/henkilö/vuosi.  
 
Henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät kootusti Essin 
osaamisen kehittäminen ja koulutussivuilta. 

 
Kaupungin sisäinen koulutustarjonta on koottu koulutuskalenteriin johon on koottu kattavasti 
toimialalla järjestettävät koulutukset ja jokainen hoitaja saa ehdottaa omalle esimiehelleen 
tarvitsemaansa koulutusta. Yli neljän tunnin koulutuksista täytetään koulutusanomus.  
 
Kotihoidon omaan koulutuskorttiin on kerätty lähi- ja sairaanhoitajien osaamistarpeet ja 
koulutukset. 
  
Kehityskeskustelut / työstä suoriutumisen arviointi 
Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa, ja niissä käsitellään myös 
potilasturvallisuusosaamista.  
 
 

Henkilöstön asiakas/potilasturvallisuus koulutus  
Potilasturvaportti-palvelu  tarjoaa tietoa ja työkaluja potilasturvallisuuden edistämiseen.  

https://espoo365.sharepoint.com/sites/kotihoito-sotet/Perehdytys/Forms/AllItems.aspx
https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kotihoito-sotet/Perehdytys/PEREHDYTYSMATERIAALIT%20(osaamisen%20kehitt%C3%A4misen%20projekti)/Perehdytyskortti%20uudelle%20ty%C3%B6ntekij%C3%A4lle%20tammikuu%202022.docx?d=w2552a4cdb2a5440ba55dccc404514da5&csf=1&web=1&e=tOJXw9
https://espoo365.sharepoint.com/:u:/r/sites/kotihoito-sotet/Koulutus%20ja%20osaaminen/Kotihoidon%20e-koulutuskortti%20(vain%20tarkasteluoikeudet%20t%C3%A4ll%C3%A4%20hetkell%C3%A4).url?csf=1&web=1&e=kqTWnq
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Ajankohtaista/SitePages/Koulutukset.aspx?web=1
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/Potilasturvaportti.aspx
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• Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti välittömässä 
asiakas- ja potilastyössä toimiville. Koulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön 
toimintatapoja potilasturvallisuuden edistämiseen omalla työpaikalla. (Kesto noin 4 h.)  

• Potilasturvallisuutta taidolla – tukitoiminnot -verkkokoulutus on tarkoitettu ennen kaikkea 
muille kuin välittömässä asiakas- ja potilastyössä oleville sosiaali- ja terveydenhuollon 
työntekijöille. (Kesto noin 2,5 h.)  

• Teemaverkkokurssit ammatillisen osaamisen ylläpitoon (Kesto 15–20 min/kurssi)  
- ISBAR-menetelmä turvalliseen tiedonkulkuun  
- Kotikäyntien turvallisuus  
- Laiteturvallisuus  
- Potilaan tunnistaminen  
- Potilas- ja asiakasturvallisuusriskien hallinta  
- Vaaratapahtumien raportointi  
- Vakavien vaaratapahtumien käsittely ja tutkinta  
- Väsymysriskien hallinta  

 
HaiPro työkalun aloitussivulla  on koulutusvideoita:  

o HaiPro -ilmoituksen käsittely  
o HaiPro raportit  
o HaiPro esittely (Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen koulutusvideo)  

 
Spro -työkalun aloitussivulla  on koulutusvideot  

o Spro - sosiaalihuoltolain mukaisten epäkohtien ilmoitusjärjestelmä  
o Spro ilmoittajan ohje  

  
 

Laitepassi 
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) velvoittaa terveydenhuollon laitteita 
käyttävän henkilön suorittavan laitteiden turvallisen käytön koulutuksen. Myös 
työturvallisuuslaki velvoittaa työantajaa järjestämään riittävän ohjauksen ja opetuksen 
työntekijälle työssä käytettävistä työvälineistä. Espoossa osaamisen varmistamiseksi ja 
laiteturvallisuuden parantamiseksi on otettu käyttöön laitepassi, jonka työntekijä suorittaa. 
Laitepassiin on valittu kotihoidossa käytössä olevia terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita, 
joiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa potilasturvallisuusriskin. Jokaisen kotihoitoyksikköön 
on nimetty laitepassivastaava.  

 
Ensiapukoulutukset  
Espoon kaupunki on solminut sopimuksen ensiapukoulutusten tilaamisesta Omnialta 
6.8.2020. Sopimus koskee toistaiseksi Ensiapu1 (EA1) - ja hätäensiapukoulutuksia.  
  
Lääkehoidon koulutukset (LOVe koulutukset)   
Espoon kaupunki ostaa HUS-Serviseltä LOVe eli Lääkehoidon osaaminen verkossa 
koulutusta sopimuksen mukaisesti. 
 
Duodecim Oppiportti on terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuspalvelu. Se 
tarjoaa ja mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen. Oppiportti ja Potilasturvaportti ovat 
verkkopalveluja, jotka sisältävät useita eri koulutuksia.  
 
Työturvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus   
Turvallisuusriskejä arvioidaan arjen työtä tehden. Kotikäynneillä hoitajat arvioivat 
asiakkaiden kodin turvallisuutta ja tekevät tarvittaessa ilmoituksen pelastuslaitokselle. 
Alkusammutuskoulutuksia järjestetään säännöllisesti. 
 
 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/Potilasturvallisuusilmoitus-HaiPro.aspx
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/SPro,-sosiaalihuollon-ep%C3%A4kohtailmoitus.aspx
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9.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu 

Työssä jaksamisen tukemiseen kiinnitetään monella tavalla huomiota ja siihen on olemassa 
työkaluja. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on käytössä Tyhypuntari, yksinkertainen 
fiilismittari, jolla kartoitetaan työntekijöiden kokemuksia töittensä sujumisesta, omasta 
jaksamisesta ja esimiehen tuesta ja kannustuksesta. Työhyvinvointia seurataan 
Työfiiliskyselyllä toimialatasoisesti 4 kertaa vuodessa.  
  
Esimiesten käyttöön rakennetulla Posetiivi-kyselyllä saa tarkempaa tietoa työyhteisön 
tilanteesta.   
  
Henkilöstön hyvinvointia ja sen muutoksia seurataan myös joka toinen vuosi toteutettavalla 
Työterveyslaitoksen Kunta10-kyselyllä.  

  
Espoossa on käytössä varhaisen tuen malli, joka koostuu työkyvyn ja työturvallisuusriskien 
hallinnan toimenpiteistä sekä työhyvinvoinnin seurannasta ja kehittämisestä.  Työkyvyn 
hallinnan prosessi ja toimenpiteet on kuvattu Työkyvyn arviointi ja tuki -sivustolla. 

  
Espoon kaupungin henkilöstön päihdeohjelman tavoitteena on osaltaan varmistaa 
päihteetön työpaikka ja selkeyttää päihdeongelmien käsittelyä työpaikoilla.  

  
Työyhteisön kehittämis- ja virkistystilaisuudet osallistavat henkilöstön yhteiseen 
kehittämiseen ja toimivat tärkeinä yhteishengen kohottajina. Tavoitteena on, että kukin 
työyhteisö järjestää vuosittain yhden kehittämistilaisuuden.  
  
Työturvallisuusriskien hallinta on osa turvallista työympäristöä ja henkilöstön hyvinvointia. 
Sivustolta on pääsy mm. palo- ja pelastusturvallisuuden verkkokoulutukseen.  

 

9.5 Henkilökunnan rokotukset 

Tartuntatautilain 48 pykälä koskee niitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä, joissa 
hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita 
tai potilaita.  
 
Espoon Työterveyshuolto vastaa kaikkien Espoon kaupungin omien työntekijöiden 
rokottamisesta toimialasta ja kotipaikkakunnasta riippumatta. Ammattinsa kautta rokotettavat 
tulevat saamaan vuorollaan kutsun rokotuksiin esimiestensä kautta. Riskiryhmiin kuuluvien 
tulee varata aika itse suoraan Työterveyshuollosta.  
  
Henkilöstön influenssarokotukset ovat merkittävä osa potilas- ja työturvallisuutta. 
Henkilöstön influenssarokotukset vähentävät huomattavasti potilaiden sairastumisia. 
Sairaaloissa epidemiat vähenevät ja potilaskuolleisuus pienenee merkitsevästi, etenkin 
pitkäaikaislaitoksissa ja vanhainkodeissa. Ilmaiset influenssarokotukset toteutetaan 
työterveyshuollossa Aluehallintoviraston ja THL:n suositusten mukaan.   
  
Keskeiset linkit: 
▪ Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi.  
▪ Tartuntatautilaki 2016/1227  
▪ Koronarokotukset Espoossa.  
▪ Tartuntatautilain tuomat velvollisuudet työnantajalle. Ohje esimiehille tietyissä 

tartuntataudeissa  
▪ THL: Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset  
▪ THL: Lisätietoa influenssarokotteesta  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L5P48
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Ajankohtaista/SitePages/Koronarokotukset-Espoossa.aspx
https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/hr-neuvomo-test-koha/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4A13609B-7E87-41B7-9676-52855F887426%7D&file=Tartuntatautilain%20muutokset%20esimiehen%20ohje%201.3.2018.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote
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▪ Kuntainfo  Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajia huolehtimaan henkilöstönsä 
rokotussuojasta.   

 

10 Toimitilat ja tukipalvelut 

 
10.1 Toimitilat   

Espoon tavoitteena on, että julkiset tilat ovat toimivat, terveelliset ja lainsäädännön 
vaatimukset täyttävät. Toimintaympäristön tulee olla turvallinen sekä asiakkaille että 
työntekijöille:   

• työskentelemme turvallisissa tiloissa: tiloja on riittävästi, ne ovat hygieenisiä ja 
häiriöttömiä   

• ennaltaehkäisemme kaatumis- ja loukkaantumisvaaroja   

• pidämme hoitoon tarvittavat laitteet ja tarvikkeet saatavilla ja käyttökunnossa   

• järjestämme laitteiden huollon valmistajan ohjeiden mukaisesti   

• laitteiden käyttöön liittyvät ohjeet ovat saatavilla   

• työyksikön esimiehet arvioivat laitteiden käyttöön liittyvän perehdytyksen ja 
koulutuksen tarvetta.   

  
Pääkaupunkiseudun palvelukartta  kertoo, mitä julkisia palveluja Helsingissä ja 
pääkaupunkiseudulla on tarjolla ja miten niihin pääsee. Kartta toimii myös matkapuhelimella. 
Toimipisteistä kerrotaan yhteystiedot, liikenneyhteydet, esteettömyystietoja ja 
tapahtumatietoja.  
 
Granlund Manager  on huoltokirjaohjelma, jolla hallitaan kaupungin toimitiloja. 
Huoltokirjaohjelmalla tehdään kiinteistöjä ja toimitiloja koskevia vikailmoituksia ja 
palvelupyyntöjä. Yhteystiedot löytyvät huoltokirjaohjelmasta Granlund Managerista (GM).  

 
10.2 Palo- ja pelastussuunnitelma  

 
Pelastuslaki 379/2011, velvoittaa yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan omasta 
turvallisuudestaan ja laatimaan tarvittaessa pelastussuunnitelman. Espoon 
toimintayksiköiden suunnitelmissa kuvataan mm. miten onnettomuuksia ennaltaehkäistään ja 
vaaratilanteita torjuntaan sekä ohjeistetaan rakennuksen ja tilojen turvallisuusjärjestelyjen 
järjestämisestä.  
  
Työpaikan riskien arvioinnissa arvioidaan säännöllisesti paloturvallisuuteen liittyviä tekijöitä.   

 
 

10.3 Tukipalvelut  

Kotihoidon tukipalvelut ovat seuraavat:    

• Siivouspalvelut: Espoon kaupungin tilapalvelut   

• Laitoshuolto: Espoon kaupungin kiinteistöpalvelut   

• Laboratorio- ja kuvantamispalvelut: HUS laboratorio ja HUS Kuvantaminen   

• Aula- ja turvallisuuspalvelut: Espoon kaupungin tilapalvelut   

• Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, hankinta, käytön ohjaus ja huolto: Laitekohtainen           
tieto laiterekisterikansiossa   

• Apuvälineiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto: HUS Apuvälinekeskus   

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-tartuntatautilaki-velvoittaa-tyonantajia-huolehtimaan-henkilostonsa-rokotussuojasta?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STM*3An+uutiskirje+kunnille+ja+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+toimijoille+8*2F2017&snb_adname=STM*3An+uutiskirje+kunnille+ja+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+toimijoille+8*2F2017%20-%20Lue%20lisaa&emlr=u-2592870-59432584-1480735-6&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STM*n%20uutiskirje%20kunnille%20ja%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20toimijoille%208*2017&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-2592870-59432584-1480735-6
https://palvelukartta.hel.fi/
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/Granlund-Manager,-kiinteist%C3%B6n-palvelupyynn%C3%B6t.aspx
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Tyokalut/Kiinteistopalvelupyynto__Huoltokirja_Granlund_Manager
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379
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11 Dokumentointi, tietoturva ja tietosuoja 

 
 

Yksiköiden yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä ohjaa sosiaalihuollossa sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalain (2015/254) mukaista määrämuotoista kirjaamista toimeenpaneva 
valtakunnallinen Kansa-koulu hanke. Terveydenhuollon kirjaamisessa laatua ohjaa mm. 
rakenteinen kirjaaminen ja fraasit, joiden kautta yhtenäistetään kirjaamisen laatua ja tuetaan 
sitä, että asiakastietoihin tulee kirjattua kaikki oleellinen tieto. Henkilökuntaa koulutetaan 
rakenteiseen kirjaamiseen ja fraasien käyttöön. Potilastietojen käyttö edellyttää myös 
hoitosuhdetta, tai muuta asiallista yhteyttä potilaaseen ja hoitotyön kirjaamista ohjaavat 
erilaiset lainsäädännölliset ja ammattieettiset säännöstöt sekä kansallisesti sovitut periaatteet, 
jotka hoitotyön ammattilaisten on tunnettava kirjaamismallin ja siihen liittyvän käsitteistön 
ohella.   

 
Kotihoidossa asiakastiedot kirjataan Terveys Lifecare -tietojärjestelmään. Päivittäiskirjaaminen 
tulee tapahtua jokaisesta käynnistä ja kirjaamisen tulee kuvata asiakkaan toimintakykyä ja siinä 
tapahtuvia muutoksia. Arviointikirjauksissa käytetään erillisiä fraaseja, joilla taataan 
yhdenmukainen kirjaaminen. Hoito- ja palvelusuunnitelmakirjaamista varten kotihoidossa on 
erillinen ohjeisto, joka perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotihoidon kirjaamisen 
ohjeisto löytyy kokonaisuudessaan kotihoidon omasta SharePoint-työtilasta. 
 
Keskeiset linkit: 

▪ Laki sosiaalihuollon asiakirjoista 2015/254   
▪ Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009).  
▪ Terveydenhuollon kirjaamisohje  

 

 
11.1 Asiakas- ja potilastietojen käsittely  

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on henkilökunnalle tarkoitettu tietoturvaa ja tietosuojaa 

koskeva erillinen ohjeisto, johon on koottu mm. henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet 
ja ohjeet.   
  
Potilasrekisterin osalta rekisterinpitäjä on Terveyspalvelut. Muiden hyvinvoinnin ja terveyden 
toimialan henkilörekistereiden rekisterinpitäjä on hyvinvoinnin ja terveyden lautakaunta. 
Rekisterin vastuuhenkilö on kyseisen rekisterin tulosyksikön johtaja. Tiedot rekisteristä 
luovuttaa palvelualueella luovuttajaksi määritelty henkilö.  
  

Espoon tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaan  on kirjattu vastuut tietosuojan toteuttamisesta ja 

seurannasta. Vastuuta tietosuojan toteuttamisesta ja seurannasta on jaettu 
kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle, toimialajohtajille ja esihenkilöille.  Henkilökunta 
vastaa omalta osaltaan ohjeiden noudattamisesta. Jokaisen vastuulla on lisäksi 
tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvien poikkeamien, uhkien ja riskien ilmoittaminen 
välittömästi tietoturvapäällikölle, tietosuojavastaavalle tai omalle esimiehelleen. Jokaisella on 
vastuu omaan tehtäväänsä liittyvän tietosuojan toteuttamisesta sekä tiedon ja 
tietojärjestelmien asianmukaisesta käytöstä.  
  
Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla käsitellään runsaasti henkilötietoja, kuten potilastietoa, 
sosiaalihuollon asiakastietoa ja työntekijöiden tietoja. Henkilötietoja on käsiteltävä 
lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä asiakkaan ja potilaan kannalta läpinäkyvästi. 
Potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot ovat luonteeltaan salassa pidettäviä ja 
arkaluonteisia, minkä vuoksi on noudatettava erityistä huolellisuutta ja hyvää 
tietojenkäsittelytapaa niiden laatimisessa, käytössä, säilyttämisessä, luovuttamisessa ja 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kirjaaminen/terveydenhuollon-kirjaamisohjeet
https://espoo365.sharepoint.com/sites/tietoturvaryhma-yhteiset/Ohjeet/Forms/BySubject.aspx?id=%2Fsites%2Ftietoturvaryhma%2Dyhteiset%2FOhjeet%2FTietoturva%20ja%20%2Dsuojapolitiikka%2Epdf&parent=%2Fsites%2Ftietoturvaryhma%2Dyhteiset%2FOhjeet
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hävittämisessä. Turvallisen palvelun ja hoidon sekä henkilökunnan ja asiakkaan oikeusturvan 
takaamiseksi asiakirjat on laadittava ymmärrettävästi, virheettömästi ja riittävän täsmällisesti 
huomioiden tiedon tarpeellisuus suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten tietoa käsitellään.   
  
Asiakkaiden ja potilaiden tietoja käsittelevillä työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, ja 
tietojärjestelmien käyttöoikeuksien saaminen edellyttää kirjallista tietoturva- ja 
tietosuojasitoumusta. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen 
jälkeenkin.   
  
Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset   
Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa tai tekoa, jonka seurauksena henkilötietoja 
tuhoutuu, häviää, muuttuu tai niitä luovutetaan luvattomasti tai henkilötietoihin pääsee käsiksi 
taho, jolla ei ole henkilötietoihin oikeutta. Esimerkkejä tietoturvaloukkauksista: 
 

• tietomurto kuntalaisten henkilötietoja sisältävään tietokantaan  

• terveystietojen toimitus paperipostissa väärälle asiakkaalle  

• sensitiivisiä henkilötietoja sisältävän muistitikun katoaminen  

• työntekijän arviointitietojen lähettäminen suojaamattomalla sähköpostilla väärään 
sähköpostiosoitteeseen.  

 
Työntekijän on ilmoitettava välittömästi henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä loukkauksista, 
uhkista ja riskeistä kaupungin tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuoja@espoo.fi. 
Teknisluonteisissa epäilyissä tai toteutuneissa tietomurtotilanteissa ilmoitus on tehtävä 
välittömästi osoitteeseen ict.palvelut@espoo.fi. Epäselvässä tilanteessa ilmoitus on parempi 
tehdä kaiken varalta turhaan kuin jättää kokonaan tekemättä. Kaupungin tietosuojavastaava 
ilmoittaa tarvittaessa tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetun toimistoon sekä harkitsee 
yhdessä esimiesten ja toimialan tietosuojan yhteyshenkilöiden kanssa tarpeen ilmoittaa 
tietoturvaloukkauksesta asiakkaille tai potilaille. 

 
Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen 
Tietosuojaselosteiden tarkoitus on informoida asiakkaita ja potilaita henkilötietojen 
käsittelystä. Tietosuojaselosteet löytyvät Espoon internet-sivuilta. Tietosuojaselosteita 
päivitetään tietojen käsittelyn muuttuessa. 
 
Asiakkaat ja potilaat voivat käyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisia 
oikeuksia (mm. rekisteritietojen tarkastuspyyntö ja tietojen oikaisuvaatimus) henkilökohtaisesti 
käynnin yhteydessä, postitse lähetettävällä pyynnöllä tai käymällä kirjaamossa tai 
asiointipisteessä. Espoon internet-sivuilla  on ohje asiakkaiden ja potilaiden 
tiedonsaantioikeuksista ja tietopyyntölomakkeita, joita asiakkaat ja potilaat voivat käyttää. 
Myös hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tietosuojaselosteista löytyy ohjeistus tietopyyntöjen 
laatimiseen ja lähettämiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on tietosuoja-asetuksen 
mukaisia tietopyyntöjä ja julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä koskevat prosessiohjeet 
henkilökunnalle.  
 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät keräävät lokitietoja. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus 
saada tietoonsa, ketkä ovat käsitelleet häntä koskevia tietoja tai kenelle niitä on luovutettu 
sekä tietojen käytön ja luovutuksen perusteet. Asiakkaalla tai potilaalla ei ole oikeutta saada 
kahta vuotta vanhempia lokitietoja, jollei siihen ole erityistä syytä. Espoon internet-sivuilla 
olevassa ohjeessa  asiakkaiden ja potilaiden tiedonsaantioikeuksista on ohjeistus 
lokitietopyyntöjen tekemiseksi ja lähettämiseksi. Lokitietopyyntölomake, jota asiakkaat ja 
potilaat voivat käyttää, löytyy samasta paikasta. 
  
 
  

mailto:tietosuoja@espoo.fi
mailto:ict.palvelut@espoo.fi
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuoja
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuoja
https://www.espoo.fi/fi/asiakkaan-ja-potilaan-tiedonsaantioikeudet
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Tietoturva  
  
Tietoturvallisuus on osa kaupungin jokapäiväistä toimintaa. Tietoturva-asioissa jokainen 
meistä on avainhenkilö. Tietosuoja on hyvää hallintotapaa ja tietoturvatoimintaa. 
Tietoturvatekniikoilla toteutetaan tietosuojaa. Organisatorisilla ja teknisillä toimilla varmistetaan 
henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja 
lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai 
vahingoittumiselta.  
  
Olennainen kysymys tietoturvassa on tietojen suojaamiseen liittyvät asiat. Suojattavia arvoja 
ovat ihmiset, tieto, omaisuus ja maine. Tietoturvallisuutta hallitaan mm. 
turvallisuusjohtamisella, fyysisellä turvallisuudella, henkilöstöturvallisuudella, toiminnan 
turvallisuudella, tietoteknisellä turvallisuudella ja tietoaineistoturvallisuudella.  
  
Kaupungin tietojärjestelmäympäristössä käytetään Espoo Tietotekniikan hyväksymiä ja 
hallinnoimia tietojärjestelmiä, laitteita ja ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu työtehtävien 
hoitamista varten. Käyttöoikeudet kaupungin omistamaan ja hallinnoimaan tietoon sekä 
tietojärjestelmiin myönnetään työtehtävien hoitoon tarvittavassa laajuudessa.  
  
Potilasturvallisuuden, tietosuojan sekä omavalvontasuunnitelmien vaatimukset on tärkeää 
huomioida kehitettäessä ja hankittaessa IT-palveluita.   
   
 
Tietosuoja- ja tietoturvaosaaminen   
  
Esihenkilö huolehtii uudessa tehtävässä aloittavan työntekijän perehdyttämisestä tietoturva- ja 
tietosuojaohjeisiin sekä työntekijän omissa työtehtävissä tarvittavaan erityisosaamiseen. 
Espoossa on tarjolla tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta henkilökunnalle. Koulutukset löytyvät 
koulutuskalenterista . Lisäksi Espoossa on käytössä verkossa suoritettava Tietoturvan ja -
suojan verkkokoulutus , jossa on oma osionsa terveydenhuollolle ja sosiaalihuollolle. Näiden 
koulutusten lisäksi esimiehet voivat tilata hyvinvoinnin ja terveyden toimialan juristitiimiltä sekä 
kaupungin tietosuojavastaavalta tietosuojakoulutusta yksiköihin.  
  
Henkilökunta sekä asiakkaat ja potilaat voivat olla yhteydessä tietosuojakysymyksissä 
kaupungin tietosuojavastaava Paula Pernilään. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan juristitiimi 
avustaa henkilökuntaa toimialan oikeudellisissa kysymyksissä. Toimintayksikön 
tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava esimies.  
  

 

11.2 Tietosuojaan liittyviä yhteystietoja 

 
Kaupungin tietosuojavastaava Paula Pernilä  
tietosuoja@espoo.fi 
PL 12, 02070 Espoon kaupunki 
 
Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava esimies. 

 
Sosiaali- ja potilasasiamies Eva Peltola,  
puh. 09 816 51032,  
osoite PL 205 02070 Espoon kaupunki 
sähköposti: eva.peltola@espoo.fi 
Neuvontaa puhelimitse. Jätä soittopyyntö ma– ke klo 11–13 välisenä aikana. 
Henkilökohtainen käynti ajanvarauksella. 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/Ajankohtaista/SitePages/Koulutukset.aspx
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/Tietoturvan-ja--suojan-verkkokoulutus.aspx
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/Tietoturvan-ja--suojan-verkkokoulutus.aspx
tel:+358981651032
mailto:eva.peltola@espoo.fi
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12 Yksikön/Palvelualueen kehittämissuunnitelma 

 
Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan strategiatimantti ohjaa toimintayksiköiden toiminnan 
laadun ja turvallisuuden kehittämistä. Toimialan johtoryhmä määrittelee vuosittaiset laadun 
ja turvallisuuden kehittämisen painopisteet. Lisäksi toimintayksiköissä toteutettavassa 
omavalvonnassa havaitut laatupoikkeamat ja epäkohdat ohjaavat yksiköiden toiminnan 
kehittämistä.   
  
Toimintayksiköissä, palvelualueilla ja tulosyksiköissä määritellään vuosittain keskeiset 
toiminnan laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit, joita seurataan 
säännöllisesti johtamisen visuaalisilla tauluilla. Keskeiset toimialan palvelujen laadun, 
omavalvonnan ja turvallisuuden kehittämistoimenpiteet raportoidaan vuosittain.  
 
Kehittämissuunnitelma on yhteenveto riskienkartoituksesta, asiakaspalautteista, 
muistutuksista ja kanteluista tehdyistä analyysistä. Yhteenvedossa on sovittu ehkäisevistä ja 

korjaavista toimenpiteistä ja niiden seurannasta.  
Matinkylä Olarin kehittämiskohteet nousivat asiakastyytyväisyystuloksista sekä 
valvontakäynnistä. Tiimit ovat hyväksyneet ja sitoutuneet seuraaviin kehittämiskohteisiin: 

 

Korjattava asia: Jokaisesta kotikäynnistä kirjataan mobiililaitteella tai toimistolla Life Careen 
khtots lehdelle. 
Toimenpide: Käyntien kirjaamisessa kuvaan asiakkaan vointia ja toimintakykyä. 
Kirjaamisen ohjeistus tulostettu info seinälle. 
Aikataulu ja vastuuhenkilö: 2022-2023 Kaikki hoitajat: sijaiset ja oma henkilöstö, 
esihenkilöt 
Seuranta pvm ja tilanne (valmis/kesken/aloittamatta): Aloitettu. Seuranta kuun 1 tiimi, 
esimiesten viikoittainen sisäinen kirjaamisen auditointi. 
 
Korjattava asia: Asiakkaan kuntoutustavoite kirjataan hoitosuunnitelmaan (Rai A9).  
Toimenpide: Hoito- ja palvelusuunnitelmaan siirretään kotikuntoutuksen kuntoutustavoite. 
Jokaisessa päivityksessä huomioidaan asiakkaan kanssa yhdessä pohdittu ja päivitetty 
kuntoutustavoite. 
Aikataulu ja vastuuhenkilö: 2022-2023, kaikki hoitajat ja esihenkiilöt.  
Seuranta pvm ja tilanne (valmis/kesken/aloittamatta): Aloitettu, seuranta kuun 1 tiimi 

 
Muutosblogi 

 
29.3.2022 
Yleistä: linkit päivitetty 
8 Palvelun sisällön omavalvonta: Ohjesivusto. Työprosessien tulee olla helposti 
hahmotettavia ja tarvittava tieto päivittäisessä tekemisessä helposti saatavilla. 
 
30.4.2021 
7.2 Kielelliset oikeudet 
8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta: Hygieniakäytännöt ja infektioiden 
ennaltaehkäisy 
 
28.6.2021 
11.2 Tietosuojavastaavan nimi muutettu (Juho Nurmi -> Paula Pernilä) 


