
  

 

 

 

 

Espoon hyvinvointi ja terveyspalvelut - Laatu ja 

omavalvontasuunnitelma 

 

Palvelualueen nimi: Suun terveydenhuolto 

Laadittu: 23.5.2022  

Hyväksytty suun terveydenhuollon johtoryhmässä 25.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voimassa 19.3.2018 alkaen 

Päivitetty 5.10.2018, 17.6.2020, 25.5.2021, 23.5.2022 

 



 
 

1 

 

Esipuhe 

 

Haluamme tarjota espoolaisille parasta laatua terveyspalveluissa. Myös tämä potilas- ja 

asiakasturvallisuutta koskeva suunnitelma on laadittu sitä varten. Koko maailmaa ravistellut 

koronaviruspandemia on haastanut kahden viime vuoden aikana sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintayksiköitä – myös meitä. Pandemian aikana ja nyt sen hellittäessä monia toimintamalleja on 

jouduttu arvioimaan uudelleen ja uusia ottamaan nopeasti käyttöön. Pandemia opetti meille uutta 

potilas- ja asiakasturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Pidetään yhdessä huoli siitä, että nämä opit 

säilyvät mielessämme. Seuraava toimintaympäristöä voimakkaasti muokkaava muutos on jo käynnissä. 

Sote-uudistus astuu voimaan ja palvelutuotanto siirtyy hyvinvointialueille jo ensi vuonna. 

Hyvinvointialueen perustamisen keskellä on erityisen tärkeää, että varmistamme palvelun tuottamisen 

laadukkaasti ja asiakasturvallisesti varmistaen samalla turvallisen siirtymän hyvinvointialueelle. Tässä 

suunnitelmassa kuvataan monia tärkeitä toimenpiteitä ja toimintatapoja. Erityisen tärkeänä näen sen, 

että jokainen meistä koko ajan arvioi toimintaamme ja nostaa epäkohtia esille. Kannustan jokaista arjen 

laatutyöhön espoolaisten parhaaksi!  

  

Espoossa 6.6.2022  

Markus Paananen, terveyspalvelujen johtaja 
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2 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito 

Laatiminen ja päivittäminen: Erityisesti henkilökunnan ja asiakkaiden osallistuminen. Päivittäminen 

vuosittain 31.5. mennessä.  

Hyväksyminen: Suun terveydenhuollon johtoryhmä 25.5.2022 

Seuranta: Suunnitelman seuranta- ja päivittämisvastuu on johdon tuessa toimivalla asiantuntijalla.  

Julkisuus: Yksikköjen suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla sekä tulostettuna 

yksikköjen kansioissa. 

 

3 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 

Tulosyksikkö: Terveyspalvelut 

Palvelualue: Suun terveydenhuolto 

Toimintayksiköt: Hammashoitolat ja Asiakaspalvelukeskus 

Toimintayksikön vastaavat esihenkilöt: Hammashoitolan toiminnasta vastaa vastaava 

hammaslääkäri ja osastonhoitaja. Nämä vastaavat kokonaisvaltaisesti hammashoitolan toiminnasta ja 

tässä suunnitelmassa mainituista asioista, jos ei suunnitelman kyseessä olevassa kohdassa muuta 

mainita. Asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta vastaa palveluesihenkilö. 

 

Lyhyt kuvaus toiminnasta: Hammashoitoloissa tarjotaan suun terveydenhuollon palveluita lakien, 

asetusten ja Espoossa tehtyjen päätösten edellyttämässä laajuudessa. Asiakaspalvelukeskus 

palvelee keskitetysti ajanvaraus-, neuvonta-, asiakaspalaute- ja laskujen selvittely- ym. asioissa.  

WWW-sivut: https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Hammashoito 

 

4 Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet 

4.1 Yksikön toiminta-ajatus 

Tavoitteena on vaikuttavien ja laadultaan korkeatasoisten suun terveydenhuollon palveluiden 

tuottaminen/tarjoaminen asiakkaille. 

Palvelulupauksemme on:  

✓ Saat huolelliseen tutkimukseen perustuvan yksilöllisen hoitosuunnitelman useammaksi 

vuodeksi kerrallaan. 

✓ Kannustamme sinua, ammattilaisten ohjein, ylläpitämään ja tarvittaessa muuttamaan 

suun terveyttä tukevia tapoja. 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Hammashoito
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✓ Tavoitat meidät henkilökohtaisesti puhelimitse asiakaspalvelumme aukioloaikoina tai voit 

vaihtoehtoisesti asioida verkossa vuorokauden ajasta riippumatta. 

✓ Saat kiireellistä ensiapua vuoden jokaisena päivänä. 

✓ Lapset ja nuoret saavat kutsun suun terveystarkastukseen. 

4.2 Toimintaperiaatteet 

Suun terveydenhuollon toimintaa ohjaa Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymä Espoo tarina 

arvoineen ja toimintaperiaatteineen: Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen, Espoo on vastuullinen 

edelläkävijä ja Espoo on oikeudenmukainen.   

Asukas- ja asiakaslähtöisyys näkyy palveluiden kehittämisessä asiakasnäkökulmasta ja 

palautteiden perusteella tehdyistä parantamistoimenpiteistä.                                                                                          

Vastuullinen edelläkävijyys ilmenee vastuuna asiakkaiden hyvästä suun terveydestä yhdessä 

asiakkaan kanssa, uusien, sujuvien ja tuottavien toimintamallien jatkuvana parantamisena.                               

Asiakkaita ja työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. Asiattomaan 

toimintaan puututaan välittömästi.  

 

Kuva 1. Hytetin strategia-timantti   

 

Espoon kaupungin hyvinvointi- ja terveyspalveluiden strategiset tavoitteet muodostavat ’timantin’ neljä 

sakaraa (Kuva 1):  

1. Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus 

2. Hyvä taloudenpito ja tuottavuus 
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3. Asiakkaan palvelukokemus ja osallisuus 

4. Henkilöstön hyvinvointi ja työn sujuvuus 

 

Tavoitteiden toteutus näkyy suun terveydenhuollossa hoitamalla asiakas mahdollisimman vähäisillä 

käyntimäärillä, tehokkuuden lisäämisenä (uudet toimintamallit, oikomis- ja perushoidon sekä erityistä 

osaamista vaativien toimintojen keskittäminen omiin toimipisteisiinsä, hoitohuoneiden ja varastojen 

standardoiminen, tilausten keskittäminen), säännöllisenä ja jatkuvana toiminnan mittaamisena ja 

kehittämisenä. Seuraamme hammaslääketieteen ja terveystieteiden kehittymistä, sekä 

viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Otamme määräysten mukaiset ja hyväksi todennetut käytänteet 

käyttöön. Asiakkaan palvelukokemusta parannamme panostamalla eri kanavien ja sähköisten 

palveluiden kehittämiseen, sekä henkilökunnan asiakaspalvelukoulutukseen. Asiakas otetaan mukaan 

oman hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Asiakaspalautteisiin reagoidaan nopeasti ja epäkohtiin 

puututaan. Lisäksi panostamme johtamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Sujuvalla työyhteisön arjella 

ja kehittymismahdollisuuksia tarjoamalla parannamme henkilökunnan hyvinvointia. Seuraamme 

henkilökunnan työn aiheuttamaa kuormittumista ja reagoimme niihin herkästi yksilökohtaisilla 

ratkaisuilla. Muutamme suun terveydenhuollon organisaatiota todettujen tarpeiden mukaisesti. 

Tavoitteiden toteutumista seurataan alueittain tuloskorttien ja visuaalisten taulujen avulla.  

Vastuuhenkilö: Johtava ylihammaslääkäri Heli Yli-Knuuttila. 

 

Palvelukuvaukset 

Suun terveydenhuollon palvelukuvaus löytyy Espoon nettisivuilla ‘palvelut eri-ikäisille’ 

https://www.espoo.fi/fi/terveys/suun-terveydenhuolto-hammashoito/hammashoidon-palvelut/mita-

palveluita-espoon-hammashoito-tarjoaa 

 

5 Johtamisjärjestelmä 

Kokonaisvastuu laadusta, työ- ja potilasturvallisuudesta on suun terveydenhuollon johdolla. Kuitenkin 

jokainen työntekijä vastaa laadusta ja turvallisuudesta omassa työssään. Johto ja esihenkilöt 

seuraavat säännöllisesti toiminnan laatua, työ- ja potilasturvallisuutta ja ottavat ne huomioon 

päätöksenteossa. 

 

Laatua, turvallisuutta ja omavalvontaa johtaa koko suun terveydenhuollon osalta johtava 

ylihammaslääkäri Heli Yli-Knuuttila. Hammashoitolassa näistä vastaa vastaava hammaslääkäri ja 

osastonhoitaja, asiakaspalvelukeskuksessa palveluesihenkilö. 

 

https://www.espoo.fi/fi/terveys/suun-terveydenhuolto-hammashoito/hammashoidon-palvelut/mita-palveluita-espoon-hammashoito-tarjoaa
https://www.espoo.fi/fi/terveys/suun-terveydenhuolto-hammashoito/hammashoidon-palvelut/mita-palveluita-espoon-hammashoito-tarjoaa
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6 Laadunhallinta 

Toiminnassa pyritään toimimaan näyttöön perustuen, käypä hoito -suositusten mukaisesti, joita 

hammaslääketieteessä on valmiina kymmenen. Nämä suositukset ovat henkilökunnan tiedossa. Kun 

uusia suosituksia tai olemassa olevien suositusten päivityksiä julkaistaan, henkilökuntaa kehotetaan 

tutustumaan näihin. 

 

Suun terveydenhuollon johtamisen työ- ja seurantavälineenä toimii tuloskortti, jonka tavoitteet ja 

mittarit päivitetään tarpeiden mukaan. Seuranta tapahtuu kuukausi- ja vuositasolla koskien sekä koko 

suun terveydenhuoltoa että lähipalvelualueita. Jokaisella organisaatiotasolla tarkastellaan 

säännöllisesti kuukausittain tuloskortteja taulupalavereissa. 

 

Espoon suun terveydenhuollossa on käytössä ulkoisen toimijan kanssa kehitetyt laaturekisteri ja 

suoritemittarit.  Laaturekisterin mittareilla pureudutaan vaikuttavuuteen (esim. kariesvaurioiden 

pysähtyminen), kliinisen työn laatuun (esim. paikkojen pysyvyys, syventyneiden ientaskujen 

väheneminen), prosessien laatuun (esim.  hoitojakson kesto) ja palveluiden saatavuuteen (esim. 

odotusajat). Espoo-tasoiset tulokset sekä ammattihenkilöiden henkilökohtaiset tulokset saadaan neljä 

kertaa vuodessa. Tuloksia käydään läpi visuaalisessa johtamisessa, hoitolakokouksissa ja kehitys- ja 

tavoitekeskusteluissa.  Perushoitoa tekeville hammaslääkäreille tulokset lähetetään sähköpostitse 

neljä kertaa vuodessa. Espoon suun terveydenhuollon tuloksia verrataan muihin vastaaviin toimijoihin 

ns. benchmarking-toiminnan kautta. 

 

Suun terveydenhuollossa on käytössä poikkeuksellisen paljon laitteita verrattuna muihin 

avoterveyden-huollon palveluihin. Näin ollen laitteiden oikean käytön ja niiden toimintakunnon 

seuraamisen merkitys korostuu. Laitteisiin liittyviä säännöllisiä laadunvarmistustoimenpiteitä tehdään 

mm seuraaville: 

- röntgenlaitteet, kuvalevyt, röntgenkuvat, röntgensuojat ja kuvien katseluun käytetyt näytöt 

- valokovettajat, joita käytetään sidosaineiden ja yhdistelmämuovin kovettamiseen  

- lääkejääkaapit 

- pora-autoklaavit (malli: DAC Universal Advanced)  

Käytössämme olevat suun terveydenhuollon laitteet on kirjattu jatkuvasti ylläpidettävään 

laiterekisteriin. 

 

Välinehuolto on ulkoistettu HUS-Hyks ATeK:ille, joka vastaa välinehuollon laadusta ja 

laadunvarmistuksesta. Porien välinehuolto tehdään omana toimintana kussakin hammashoitolassa. 
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Muista säännöllisistä laadunvarmistustoimenpiteistä kohdassa 8. 

 

Yhtenäistä ja/tai sertifioitua laadunhallintajärjestelmää ei ole käytössä. 

7 Riskien hallinta 

Riskinhallinnan työnjako 

Päivittäisestä riskienhallinnasta vastaavat toimintayksikön esihenkilöt (vastaava hammaslääkäri ja 

osastonhoitaja sekä palveluesihenkilö), ja jokainen työntekijä noudattaa työnantajaltaan saamia 

ohjeita ja soveltaa riskien hallinnan periaatteita omassa työssään. Työntekijät osallistuvat potilas- ja 

työturvallisuusriskien arviointiin ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  

Riskien tunnistaminen 

Yksikkötasolla laatua ja turvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet ja 

tilanteet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. 

Tunnistamisen jälkeen arvioidaan, mitä riskitekijälle voidaan tehdä sen minimoimiseksi.  

Riskien käsitteleminen 

Riskin suuruuden määrittelemisen jälkeen on päätettävä riskin merkittävyydestä. Kaikkien riskien 

poistaminen ei aina ole mahdollista, mutta tavoitteena tulee olla aina kaikkien tunnistettujen riskien 

pienentäminen hyväksyttävälle tasolle.  

7.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja ilmoittaminen 

Espoossa on käytössä potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely 

ja siihen liittyvä tekninen työkalu HaiPro ja työn vaarojen ja haittojen selvittämisen ja arvioinnin työkalu 

sekä sattuneiden työ- ja työmatkatapaturmien sekä läheltä-piti tilanteiden ilmoittamisen kanava 

turvallisuusjärjestelmä Hessu (viralliselta nimeltään HSEQ Online). Näiden työkalujen käyttö 

perehdytetään työntekijöille työsuhteen alussa. 

Potilasturvallisuus HaiPro-ilmoituksia käsittelevät alueiden esihenkilöt (vastaavat hammaslääkärit 

ja osastonhoitajat) ja ylihammaslääkärit. HaiPron käyttöä on pyritty aktivoimaan asettamalla 

ilmoitusten kokonaislukumäärälle vähimmäistavoite ja mahdollistamalla testi-ilmoitusten tekoa. 

Tehdyistä ilmoituksista tehdään yhteenveto ja analyysi. Kuukausittain hoitolakokouksissa käsitellään 

keskitetysti ilmoituksiin perustuen ’nostoja’, joiden avulla koko organisaation potilasturvallisuutta 

parannetaan. 

Koko suun terveydenhuollon potilasturvallisuustyön koordinoijana toimii ylihammaslääkäri.  

Potilasturvallisuustutkinta: Vakavat vaaratapahtumat kirjataan HaiPro-järjestelmään ja ilmoitetaan 

välittömästi johtavalle ylihammaslääkärille sekä vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmälle. 
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Työturvallisuusjärjestelmä Hessun arviointiraportteja ja ilmoituksia käsittelevät alueiden 

esihenkilöt yhdessä henkilöstönsä kanssa. Työtapaturma- (esim. pistotapaturma), vaara-, 

uhkatilanne- ja läheltä-piti-ilmoitukset tehdään Hessu-järjestelmässä.  

Hammashoitolakohtainen riskien kartoitus päivitetään aina tarvittaessa, vähintään vuosittain 

työntekijöiden ja esihenkilöiden yhteistyönä. Espoon työterveyshuollolla on oma lakisääteinen roolinsa 

työturvallisuusriskien kartoittamisessa mm. työpaikkaselvitysten tekeminen säännöllisesti sekä 

vähentämisessä mm. todettujen tekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi ja suositusten 

antaminen. 

Esihenkilöt, työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto käsittelevät Hessun avulla tehtyjä ilmoituksia, 

ja pyrkivät estämään näiden tapahtumien/tilanteiden toistumista. Työssä ja työmatkoilla tapahtuvien 

tapaturmien varalle Espoon kaupungilla on työntekijät vakuuttava lakisääteinen tapaturmavakuutus.  

Ennakoivaa turvallisuuskulttuuria vahvistavina elementteinä ovat myös työpaikan 

turvallisuussuunnittelua tukemaan laadittu yleistason uhka- ja vaaratilanteiden hallintaohje sekä kaksi 

kertaa vuodessa toteutettavat Turvavarttikeskustelut.  

Tietoturvapoikkeamat 

Mikäli kohdataan tietoturvahäiriö tai -poikkeama tai herää epäilys ulkopuolisesta hyökkäyksestä, 

tehdään ilmoitus HelpDeskiin puh. 09 816 50501. Samalla suun terveydenhuollon työntekijä tiedottaa 

omaa esihenkilöään tapahtuneesta. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä loukkauksista, uhkista ja 

riskeistä ilmoitetaan tietosuojavastaavalle. 

Lääkkeiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitukset  

Lääkkeiden haittavaikutusten tai niiden epäilystä on sovittu ilmoitusmenettely Fimeaan. 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden poikkeamat 

HaiPro:hon liitettynä tehdään tarvittaessa johonkin laitteeseen liittyvä vaaratilanneilmoitus Fimeaan  

toimialalla sovitun yhteisen toimintamallin mukaisesti. 

Mahdollisesta säteilyturvallisuuspoikkeamasta ilmoitetaan viipymättä Säteilyturvakeskukselle 

(STUK). 

Valvottavat tartuntataudit raportoidaan ohjeen mukaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). 

Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä  

Jokaisessa yksikössä on laadittu palo- ja pelastussuunnitelma. Toimitaan onnettomuustilanteiden 

ehkäisemiseksi pelastuslain edellyttämällä tavalla ja ilmoitetaan sovituin menettelytavoin 

onnettomuusriski Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle.  

 

7.2 Viestintä 

Esihenkilöt vastaavat tiedonkulun toteutumisesta ja sitä tukevasta riittävästä ja ajantasaisesta   

ohjeistuksesta.  Esihenkilöt tiedottavat muutoksista henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille. 

http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksista_ilmoittaminen
https://tlt.fimea.fi/tltvaara/index.html
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Toimialan esihenkilöillä on käytössä kaupungin kriisiviestintäohjeistus ja sitä täydentävät 

toimintaohjeet. Viestintä koko henkilökunnalle tapahtuu sähköpostilla lähetettävällä viikkoviestillä, 

työyksikön henkilöstökokouksissa sekä koulutuspäivissä. Vastuuhenkilöinä toimii kunkin 

toimintayksikön esihenkilöt (vastaavat hammaslääkärit, osastonhoitajat, palveluesihenkilö).  

 

8 Asiakkaan/Potilaan asema, oikeudet ja oikeusturva 

8.1 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. 

Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista 

toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Mahdolliset rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja 

turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. 

8.2 Asiakkaan / potilaan kielelliset oikeudet  

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.   

8.3 Neuvonta ja ohjaus 

Ohjeita löytyy nettisivuilta www.espoo.fi. Neuvontaa arkipäivinä klo 7.45–16 saa hammashoitoloiden 

ajanvarauksesta 09 81630300.  

8.4 Palvelutarpeen / Hoidon tarpeen arviointi 

Hoidon tarpeen arviointi tapahtuu pääsääntöisesti asiakaspalvelukeskuksessa puhelimessa 

ajanvarauksen yhteydessä. Arvioinnin suorittaa terveydenhuollon ammattilainen. 

Hoitotilanteessa hoitotarpeen arvioinnin tekee hoitava hammaslääkäri, suuhygienisti tai 

hammashoitaja. 

8.5 Asiakas- tai hoitosuunnitelma 

Hoitoon hakeutumisen syy huomioiden ja tehdään tilanteen edellyttämä hoitosuunnitelma, joka 

kirjataan tietojärjestelmään. Tehty hoitosuunnitelma käydään asiakkaan kanssa läpi. 

Hoitosuunnitelman osana määritellään seuraavat tutkimus- ja/tai terveystarkastusajankohdat. 

8.6 Asiakas- ja potilaspalautejärjestelmä 

Asiakaspalautetta kerätään usealla tavalla: hoitotilanteessa, suora yhteydenotto suullisesti tai 

postitse/ sähköpostitse, paperilomakkeilla hammashoitoloissa ja Espoon kaupungin internetsivujen 

http://www.espoo.fi/
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kautta. Netissä on palautekanavina sekä kaupungin palautejärjestelmä ’Anna palautetta’. Palautteisiin 

vastataan kirjallisesti tai puhelimitse mahdollisimman nopeasti. Hoitolan esihenkilö vastaa, jos 

palautteessa mainitaan hammashoitola tai työntekijä. Palaute käsitellään palautteessa mainitun 

ammattilaisen kanssa. Saadusta palautteesta tehdään tilastoa ja yhteenveto suun terveydenhuollon 

johdon ja sosiaali- ja terveystoimen hallinnon käyttöön. 

 

Asiakaskokemusta mitataan hoitokäynnin jälkeen kaikissa hoitoloissa Roidu-palautelaitteilla. 

Yhteenvetoraportit koostetaan säännöllisesti. Asiakastiedotus tuloksista on hoitolakohtaisesti 

asianomaisessa hoitolassa, Espoon suun terveydenhuollon kokonaisarviosta viestitään kuukausittain 

Espoon nettisivuilla https://www.espoo.fi/fi/tyytyvaisyys-sosiaali-ja-terveyspalveluihin. Tulokset 

käsitellään kuukausittain suun terveydenhuollon johtoryhmässä sekä hoitolakokouksissa. Hoitoloiden 

NPS-luku on osa STH:n tuloskorttia. 

 

Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun 

Asiakas tai hänen edustajansa ottaa yhteyttä hoitoa antaneeseen suun terveydenhuollon 

ammattilaiseen tai hänen esihenkilöönsä. 

Muistutus 

Muistutus toimitetaan kirjallisena:  

Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

Kantelu 

Toimitetaan asianomaiselle viranomaiselle (Aluehallintovirasto, Valvira, jne.)  

Potilasvahinko: potilasvahinkoepäilyksessä ohjataan asiakasta tekemään ilmoitus Potilasvakuutus-

keskukseen, PVK, kts. http://www.pvk.fi/. Tarvittaessa hammashoitolan henkilökunta avustaa 

ilmoituksen teossa. 

8.7 Potilas- ja sosiaaliasiahenkilö 

Eva Peltola 

Puh. 09 8165 1032 

Neuvontaa puhelimitse. 

Henkilökohtainen käynti ajanvarauksella. 

Sähköposti: eva.peltola@espoo.fi 

 

9 Palvelun sisällön omavalvonta 

9.1 Palvelun saatavuuden määräajat 

Lain velvoitteet:  

https://www.espoo.fi/fi/tyytyvaisyys-sosiaali-ja-terveyspalveluihin
http://www.pvk.fi/
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Terveydenhuoltolaki 51 §: On saatava yhteys suun terveydenhuoltoon arkisin välittömästi virka-

aikana, suun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 3. 

arkipäivänä yhteydenotosta ja ei-kiireellinen hoito suun terveydenhuollossa viimeistään   6 kuukauden 

kuluessa. 

Palvelun omat tavoitteet:                                                                                                                     

Mittarina on odotusaika hammaslääkärin tarkastukseen kiireettömässä asiassa. Tavoite on alle 60 

vrk. Ei sisällä kiireellistä hoitoa, johon pääsee samana päivänä, eikä lasten ja nuorten 

määräaikaistarkastuksia, jotka hoidetaan määräaikana. Hoitoon pääsyn toteutumisesta tiedotetaan 

Espoon kaupungin internetsivuilla https://www.espoo.fi/fi/terveys/suun-terveydenhuolto-

hammashoito/miten-palvelemme-espoon-hammashoidossa. 

 

9.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta 

Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy: 

Espoon suun terveydenhuollon hygieniakäytännöt perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

ohjeeseen suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjunnasta.  Tämän lisäksi Koronaepidemian 

aikana noudatetaan THL:n ohjeistusta  Covid-19 ohje suun terveydenhuollon yksiköille covid-19-

epidemian aikana. 

Essissä on kattava ja jatkuvasti päivittyvä kooste: Tietoa koronaviruksesta ja ohjeita henkilöstölle.  

Suun terveyden huollolla on oma hygieniasuunnitelma, jonka ylläpitovastuu on nimetyllä 

osastonhoitajalla. 

Röntgentoiminta: Hammashoitolassa käytössä olevat hammaskuvaukseen tarkoitetut röntgenlaitteet 

löytyvät Säteilyturvakeskuksen (STUK:in) ylläpitämistä laiterekistereistä. Laitekannassa tapahtuvat 

muutokset ilmoitetaan STUK:iin vastaavan johtajan, eli vastaavan hammaslääkärin toimesta. STUK:in 

edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet suoritetaan määräysten mukaisesti. 

Röntgenlaitteiden käytöstä vastaa hoitotilanteessa ao. terveydenhuollon ammattilainen, jolla on 

säädetty jatkuva säteilyturvakoulutus. 

Lääkehoito: 

Lääkehoitosuunnitelman ylläpito, päivittäminen ja toimeenpano: suun terveydenhuollon edustajana 

toimialan lääkehoitotyöryhmän työskentelyyn osallistuu ao. tehtävään nimetty vastaava 

hammaslääkäri. 

Lääkehoidosta käytännön hoitotilanteessa vastaa ao. terveydenhuollon ammattilainen pätevyytensä 

mukaisesti.   

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö: Hammashoitolassa on nimetyt 

vastuuhenkilöt. Uusien laitteiden ja tietojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä järjestetään 

käyttökoulutus. Opastus laitteiden/tietojärjestelmien käyttöön on osa uuden henkilön perehdytystä 

https://www.espoo.fi/fi/terveys/suun-terveydenhuolto-hammashoito/miten-palvelemme-espoon-hammashoidossa
https://www.espoo.fi/fi/terveys/suun-terveydenhuolto-hammashoito/miten-palvelemme-espoon-hammashoidossa
http://www.julkari.fi/handle/10024/131746
http://www.julkari.fi/handle/10024/131746
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohje-suun-terveydenhuollon-yksikoille-covid-19-epidemian-aikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohje-suun-terveydenhuollon-yksikoille-covid-19-epidemian-aikana
http://www.stuk.fi/hakutulokset?q=suun+terveydenhuolto
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työturvallisuuslain velvoittamana. Laitepassin avulla dokumentoidaan henkilökunnan osaaminen ja 

varmistetaan, että jokainen terveydenhuollon ammattilainen on saanut perehdytyksen 

terveydenhuollon laitteiden käyttöön. Laitepassin suorittavat kaikki työntekijät, jotka käyttävät 

työssään terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. 

 

 

Alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut 

Palvelut ja niiden valvonta:  

- Suun erikoishoidon yksikkö, SEHYK: Helsingin kaupungin toimintaa 

- Pääkaupunkiseudun yhteispäivystys: HUS 

- Kokoleuan-, kallolateraali- ja kartiokeilatomografiaröntgenkuvat: HUS Kuvantaminen 

-  Röntgenkuvien lausuminen, ns.suuradiologipalvelut:Medival Oy                                                                   

 - Tulkkauspalvelut: Kouvolan tulkkikeskus Oy, Pohjois-Savon tulkkikeskus Oy, Semantix Finland Oy, 

Suomen Ammattitulkit Oy, Tultra Oy 

- Apteekkipalvelut: HUS-Apteekki 

- Vuokrahenkilökunnan osto: Mehiläinen Oy, Terveystalo Julkiset palvelut Oy, Coronaria Terveys Oy, 

Med Group 

- Hoitajien vuokrahenkilökunnan alihankinta: myös Seure 

- Hammashoitopalveluiden ostopalvelut: Coronaria Hammasklinikka Kalevankatu Oy, Coronaria 

Hammasklinikka Tilkka Oy, Kotihammas Tikkurila 

- Välinehuoltopalvelut (muun kuin porahuollon osalta): HUS-ATeK 

- Anestesiapalvelut: HUS 

- Hammastekniset sopimuslaboratoriot (20.2.2018), ensisijaiset tuottajat:  

Plusterveys-Kvalident Oy, KotiHammas Oy, Hammaslaboratorio Viphammas Oy 

- Potilastietojärjestelmä Lifecare: Tieto Oyj  

- Takaisinsoittojärjestelmä: TeleQ 

- Asiakasohjausjärjestelmä: Akseli 

- Hammashoitoloiden varastojen täydennys: Espoo Logistiikka 

- Espoon sairaalan hammashoitolassa välinehuollon hyllytyspalvelu: HUS-Desiko 

- Kuljetuspalvelut: Espoo Logistiikka 

- Laatuindikaattorit, benchmarking: NHG, Nordic Healthcare Group Oy 

Vastuuhenkilö: Ko. hankinnasta vastaava henkilö 
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10 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset 

10.1 Henkilöstösuunnitelma 

Suun terveydenhuollossa henkilöstösuunnittelusta vastaa johtava ylihammaslääkäri. Johtavan 

ylihammaslääkärin apuna ovat johtoryhmän jäsenet, lähiesihenkilöt ja henkilöstöyksikkö. 

Hammashoitoloiden ja asiakaspalvelukeskuksen henkilöstöstä vastaavat kunkin alueen esihenkilöt.    

10.2 Rekrytointi  

Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan Espoon kaupungin rekrytointiprosessia. 

Opiskelijoiden ohjaus: Suun terveydenhuollossa noudatetaan opiskelijoiden ohjauksessa Espoon 

harjoittelupolkua. Opiskelijoiden ohjaus suunnitellaan ajoissa lukukausittain ja opiskelijoiden 

ohjauksen koulutusta järjestetään. Suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijoiden seuranta on HARRI-

järjestelmässä. Jokainen opiskelija ohjataan antamaan palaute CLES+T opiskelijaohjauksen 

laatukyselyssä ja ohjausta kehitetään palautteen mukaan. Lisäksi Espoon suun terveydenhuolto tekee 

yhteistyötä Omnian kanssa oppisopimuskoulutuksessa ja osallistuu lähihoitajille suunnattuun vuoden 

kestävään hammashoitajakoulutukseen yhdessä Omnian kanssa. Hammaslääketieteen opiskelijoiden 

syventävä käytännön harjoittelu tapahtuu yliopistojen ohjeistusten mukaisesti. Hammaslääketieteen 

opiskelijoiden outreach-toiminta tapahtuu Helsingin yliopiston ohjeistuksen mukaisesti. 

 

10.3 Osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö 

Perehdytys: Toiminnalliset esihenkilöt vastaavat rekrytoimansa henkilökunnan perehdytyksestä. 

Espoon suun terveydenhuollossa käytetään koko organisaation yhteistä perehdytysohjelmaa. 

Tavoitekeskustelut: Tavoitekeskusteluita käydään säännöllisesti vuoden välein. Tämän yhteydessä 

laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Näiden lisäksi käydään tarvittaessa 

tilannekeskusteluita.  

Koulutukset: Espoon suun terveydenhuolto järjestää 4-5 omaa kokopäivän koulutuspäivää 

vuodessa. Näihin henkilökunta osallistuu mahdollisimman laajasti. Lisäksi henkilökunta osallistuu 

ulkopuolisiin ja Espoon kaupungin järjestämiin muihin koulutustilaisuuksiin. Henkilökunnan 

koulutuksista pidetään yksilökohtaista koulutuskorttia. Suun terveydenhuollon henkilökunnalla on oma 

Espoon suun terveydenhuollon koulutussuunnitelma. 

Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus: Järjestetään muun koulutuksen yhteydessä. 

Ensiapukoulutukset: Järjestetään lähipalvelualueilla muutaman vuoden välein. 

Lääkehoidon koulutukset: Suun terveydenhuolto toteuttaa PKS-kuntien, Kirkkonummen, Keravan ja 

YTHS:n yhteistä suun terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoitoprosessia. Jokainen 

suuhygienisti ja hammashoitaja suorittaa Denstalin lääkehoidon verkkovalmennuksen hyväksytysti ja 
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antaa siihen liittyvät näytöt. Lääkehoitoluvat, johon sisältyy suuhygienistien puudutusluvat, 

dokumentoidaan ja uusitaan viiden vuoden välein. 

Työturvallisuus-, palo- ja pelastuskoulutus: Koulutus järjestetään muun koulutuksen yhteydessä. 

Erillisiin työturvallisuuskoulutuksiin osallistuvat alueilla toimivat henkilöstöä edustavat 

työsuojeluasiahenkilöt, joita on koko Espoon suun terveydenhuollossa 3-4 henkilöä. Talokohtaisiin 

poistumisharjoituksiin osallistutaan silloin kuin sellaisia järjestetään.  

10.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu 

Työfiilismittarin ja Kunta-10:n tulosten käsittely, toimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta. 

Työfiilismittari on mittaus, joka suoritetaan toimialalla neljä kertaa vuodessa. Työfiilismittarin avulla 

kartoitetaan henkilöstön työn sujumista, jaksamista, esihenkilön tukea sekä häirinnän ja epäasiallisen 

kohtelun kokemista. työfiilismittarin tuloksia seurataan ja pyritään korjaaviin toimenpiteisiin. Suun 

terveydenhuollossa on otettu käyttöön psykososiaalista kuormittumista kartoittava vuotuinen kysely. 

Työkyvyn tukemisen keskusteluita käydään tehostetusti joka tilanteessa, jossa herää huoli työntekijän 

työssä suoriutumisesta. Joka toinen vuosi tehtävän valtakunnallisen Kunta10 -henkilöstökyselyn 

Espoon suun terveydenhuollon tuloksia käsitellään ja hyödynnetään Espoon kaupungin yhteisiä 

menettelytapoja noudattaen. 

Vastuuhenkilö(t): suun terveydenhuollon johto ja esihenkilöt 

10.5 Henkilökunnan rokotukset 

Henkilökunnan rokotussuoja liittyy sekä potilas- että henkilöstön omaan turvallisuuteen. Henkilöstön 

lakisääteisen rokotussuojan varmistaminen on lähiesihenkilöiden vastuulla. Henkilöstön rokotusturvan 

varmistaminen tapahtuu yhteistyössä Espoon työterveydenhuollon kanssa. 

Noudatetaan Espoon sosiaali- ja terveystoimen ohjetta esihenkilöille: Tartuntatautilaki ja henkilöstön 

rokotussuoja sekä väliaikaista tartuntatautilakia 48a§. 

Koronarokotukset Espoossa: Espoon Työterveyshuolto vastaa kaikkien Espoon kaupungin omien 

työntekijöiden rokottamisesta toimialasta ja kotipaikkakunnasta riippumatta. Ammattinsa kautta 

rokotettavat tulevat saamaan vuorollaan kutsun rokotuksiin esihenkilöidensä kautta. Riskiryhmiin 

kuuluvien tulee varata aika itse suoraan Työterveyshuollosta.  
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11 Toimitilat ja tukipalvelut 

11.1 Toimitilat  

Työterveyshuolto tekee vähintään viiden vuoden välein tai toiminnan oleellisesti muuttuessa 

jokaisessa hammashoitolassa työpaikkaselvityksen, jossa tarkastetaan työolosuhteet kaikilta osin. 

Vastuuhenkilö: työterveyshuollon työterveyshoitaja 

11.2 Palo- ja pelastussuunnitelma  

Hammashoitola on huomioitu osana koko kiinteistöä koskevassa palo- ja pelastussuunnitelmassa, 

joka päivitetään säännöllisesti viranomaismääräysten mukaisesti. Palo- ja pelastussuunnitelma 

käydään henkilöstön kanssa läpi säännöllisesti sekä perehdytetään uusille työntekijöille työsuhteen 

alussa. 

11.3 Tukipalvelut  

- suojavaatteet, muut tekstiilit: Lindström Oy 

- siivouspalvelut: Tilapalvelut-liikelaitoksen palvelutuotanto  

- aula- ja turvallisuuspalveluita Tilapalvelut-liikelaitoksen palvelutuotanto  

- kiinteistönhoitopalvelut: Tilapalvelut-liikelaitoksen palvelutuotanto  

 

 

12 Dokumentointi, tietoturva ja tietosuoja 

12.1 Asiakas- ja potilastietojen käsittely  

Vastuuhenkilö(t): esimiehillä koordinaatiovastuu 

Tietoturva ja tietosuoja, tietoturvatietous ja osaaminen   

Kun uusi työntekijä ensimmäistä kertaa kirjautuu Espoon käyttöjärjestelmään, hän joutuu sähköisesti 

allekirjoittamaan tietoturvasitoumuksen. Tietoturva on osa koulutetun terveydenhuoltohenkilöstön 

ammattiosaamista. Noudatetaan Espoon kaupungin tietosuoja- ja salassapitosäännöksiä. Omassa 

koulutuksessa tietosuoja-asiat huomioidaan aika ajoin ja erityisesti lainsäädännöllisten muutosten 

yhteydessä. 

Henkilörekisteriselosteet: Terveyspalveluiden yhteinen tietosuoja- ja rekisteriseloste, joka perustuu 

Henkilötietolakiin (523/1999), löytyy Espoon nettisivuilla nimellä ’Potilasrekisteri’, kts.  

https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuojaselosteet/konsernihallinnon-

tietosuojaselosteet/henkilotietojen-kasittely-espoon-kaupungin-henkilostorekisteri 

12.2 Tietosuojaan liittyviä yhteystietoja 

Kaupungin tietosuojavastaava Paula Pernilä 

https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuojaselosteet/konsernihallinnon-tietosuojaselosteet/henkilotietojen-kasittely-espoon-kaupungin-henkilostorekisteri
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuojaselosteet/konsernihallinnon-tietosuojaselosteet/henkilotietojen-kasittely-espoon-kaupungin-henkilostorekisteri
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tietosuoja@espoo.fi 

PL 12, 02070 Espoon kaupunki 

 

Sosiaali- ja terveystoimen juristitiimi 

sotet.lakimiehet@espoo.fi 

PL 202, 02070 Espoon kaupunki 

 

Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava esihenkilö. 

 

13 Yksikön/Palvelualueen kehittämissuunnitelma 

Toimintayksiköissä/palvelualueilla toteutettavassa omavalvonnassa havaitut laatupoikkeamat ja 

epäkohdat ohjaavat yksiköiden toiminnan kehittämistä.   

 

Kehittämissuunnitelma on yhteenveto riskien kartoituksista, potilas- ja työturvallisuushavainnoista, 

työhyvinvointi- ja kuormittumiskyselyistä, asiakaspalautteista, muistutuksista ja kanteluista sekä AVI:n 

työsuojelutarkastusten tarkastuskertomuksista tehdyistä analyyseista. Yhteenvedossa on sovittu 

ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä ja niiden seurannasta.  

 

Yksikön/palvelualueen kehittämissuunnitelma 

 

Korjattava asia Toimenpide Aikataulu ja 

vastuuhenkilö 

Seuranta pvm ja 

tilanne 

(valmis/kesken/ 

aloittamatta) 

Prosessien 

kehittäminen 

Asiakaspalveluprosessin ja 

perushoidon prosessin 

kehittäminen 

Aloitettu syksy 2019 työn alla 

Työhyvinvointi ja 

työturvallisuus 

Psykososiaalisen 

kuormituksen kartoittaminen, 

Systemaattiset työkyvyn tuen 

keskustelut + 

muutostoimenpiteet 

AVI:n työsuojelun 

toimintaohjeiden ja 

kehotusten noudattaminen 

Tammikuu 2020 

 

 

Jatkuvaa 

 

 

Jatkuvaa 

työn alla 
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LU 

Hyvinvointialueen 

valmistelu 

Organisaation luominen. 

Toiminnan suunnittelun 

alatyöryhmät: Asiakkaaksi 

tulo, Hankinnat, 

Oikomishoito, 

Palveluvalikoima, Suun 

erikoishoito 

Huhtikuu 2022 kesken 

 

 

 

14 Liitteet 

   Liite 1  

 

 

  

 


