
 

 

 

 
 
 
 
Espoon sosiaali- ja terveystoimi - Laatu ja omavalvonta  
 
Yksikön/palvelualueen nimi: Kotikuntoutus 
Laadittu, pvm. 30.6.2021 
 
 
 
 
Hyväksytty: 20.10.2021 
Kotihoidon johtoryhmässä 
 

Hyväksytty: 19.10.2021 

Vanhustenpalvelujen johtoryhmässä 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatu ja omavalvonta  
Kotihoito/Kotikuntoutus 
30.6.2021 
versio 1.0 
 



 
 

1 

Sisällys 
Omavalvonta – avain oman työn kehittämiseen .................................................................................. 3 

1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito ......................................................................................................... 4 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot ........................................................................................................... 5 

3 Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet ............................................................................................... 7 

3.1 Kotikuntoutuksen toiminta-ajatus ja arvot.......................................................................................... 9 

3.1 Toimintaperiaatteet .................................................................................................................... 10 

3.3 Kotihoidon ja Kotikuntoutuksen toimintaa ohjaavat keskeisimmät lait ............................................. 10 

4 Johtamisjärjestelmä .............................................................................................................................. 11 

5 Laadunhallinta ....................................................................................................................................... 13 

5.1 Asiakas- ja potilasturvallisuus on osa laatua   ................................................................................. 14 

6 Riskien hallinta ...................................................................................................................................... 15 

6.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja ilmoittaminen ................................................................................. 18 

6.2 Viestintä ......................................................................................................................................... 23 

7 Asiakkaan/Potilaan asema, oikeudet ja oikeusturva .............................................................................. 24 

7.1 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen .......................................................................................... 25 

7.2 Kielelliset oikeudet ..................................................................................................................... 26 

7.3 Neuvonta ja ohjaus ......................................................................................................................... 26 

7.4 Palvelutarpeen / Hoidon tarpeen arviointi ....................................................................................... 26 

7.5 Asiakas- tai hoitosuunnitelma ......................................................................................................... 27 

7.6 Asiakas- ja potilaspalautejärjestelmä .............................................................................................. 27 

7.6 Potilas- ja sosiaaliasiamies ............................................................................................................. 28 

8 Palvelun sisällön omavalvonta .............................................................................................................. 28 

8.1 Palvelun saatavuuden määräajat ................................................................................................ 29 

8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta ............................................................................. 30 

9 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset ..................................................................... 36 

9.1 Henkilöstösuunnitelma .................................................................................................................... 37 

9.2 Rekrytointi ...................................................................................................................................... 37 

9.3 Osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö ............................................................................... 38 

9.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu ............................................................................................................ 39 

9.5 Henkilökunnan rokotukset .............................................................................................................. 39 

10 Toimitilat ja tukipalvelut ....................................................................................................................... 40 

10.1 Toimitilat ....................................................................................................................................... 40 

10.2 Palo- ja pelastussuunnitelma ........................................................................................................ 40 

10.3 Tukipalvelut .................................................................................................................................. 40 

11 Dokumentointi, tietoturva ja tietosuoja ................................................................................................. 41 

11.1 Asiakas- ja potilastietojen käsittely ................................................................................................ 41 

11.2 Tietosuojaan liittyviä yhteystietoja ................................................................................................. 42 

12 Yksikön/Palvelualueen kehittämissuunnitelma .................................................................................... 42 



 
 

2 

13 Liitteet ................................................................................................................................................. 43 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

3 

Esipuhe 
 

Omavalvonta – avain oman työn kehittämiseen  

  
Tervetuloa laadun, potilasturvallisuuden ja omavalvonnan maailmaan! Omavalvonta 
parantaa palvelujemme laatua, asiakkaidemme oikeusturvaa ja henkilöstömme 
työturvallisuutta. Siksi se on oiva oman työn kehittämisen väline.   
  
Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että palvelut ja työpäivät sujuvat aina vähän 
paremmin. On tärkeää, että pystymme avoimesti keskustelemaan toiminnan laatuun 
vaikuttavista asioista, riskeistä ja läheltä piti tilanteista. Kun tunnistamme riskit ja tiedämme, 
miten kukin meistä voi toimia niiden pienentämiseksi, pystymme tarjoamaan entistä 
laadukkaampia, turvallisempia, tuottavampia ja vaikuttavampia palveluja. Konkreettiset 
omavalvontasuunnitelmat auttavat meitä tunnistamaan kriittiset työvaiheet ja löytämään 
kehittymisen mahdollisuuksia.  
  
Koronapandemia vaikuttaa kaikkeen – myös omavalvontaan. Vaikutusten laajuus riippuu 
mm. poikkeustilan kestosta, valtakunnallisista linjauksista, kaupungin toiminnan muutoksista, 
supistettujen sote-palvelujen laajuudesta.   
  
  
27.4.2021  
  
Sanna Svahn  
perusturvajohtaja  
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1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito 

 

Omavalvonta on keino parantaa palvelujen laatua ja turvallisuutta sekä asiakkaiden ja 

potilaiden oikeusturvaa. Espoon sosiaali- ja terveystoimessa (jäljempänä Sotet) toteutetaan 

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (341/2011) mukaista laadunhallintaan ja 

potilasturvallisuuteen kuuluvia asioita, sosiaalihuoltoalain (2014/1301) edellyttämää 

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 riskienhallintaan. On tärkeätä, 

että kaikki työntekijät tuntevat yksikkönsä riskit ja niiden hallintakäytännöt arjessa. Tavoite kuuluu 

myös sijaisille, harjoittelijoille ja opiskelijoille.   

 

Oman toiminnan lisäksi toimiala ostaa palveluja yksityisiltä palvelujentuottajilta. Laki yksityisistä 

sosiaalipalveluista (922/2011 katsottu 21.8.2020) 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:  
 
 
Kotikuntoutuksen omavalvontasuunnitelman laatimiseen osallistuu moniammatillinen työryhmä, jonka 

koordinoi palveluesimies. Palveluesimies käy läpi edellisen vuoden omavalvontasuunnitelman ja tekee 

siihen tarvittavat muutokset sosiaali- ja terveystoimen johdon laatiman käsikirjan pohjalta vuosittain. 

Tämän jälkeen Kotikuntoutuksen omavalvontatiimi tarkistaa omavalvontasuunnitelman ja tekee siihen 

tarvittavat yksikköä koskevat muutokset. Omavalvontasuunnitelman tukena käytetään vuosittaista riskien 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922
mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi
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arviointia. Kotikuntoutuksen omavalvontatiimiin kuuluvat: palveluesimies Anne Lignell, palveluvastaavat 

Minna Coutinho ja Sini Foxell, sairaanhoitaja Irja Lyytikkä, lähihoitajat Jaana Rauhala ja Sanna Nieminen 

sekä fysioterapeutti Mariaana Helminen.  

 

Esihenkilöt vastaat uuden työntekijän ja opiskelijan perehdytyksestä omavalvontasuunnitelmaan osana 

yksikön perehdytystä. Kotikuntoutuksen omavalvontasuunnitelma löytyy perehdytystä varten 

Kotikuntoutuksen työtilasta. Lisäksi Omavalvontatiimin jäsenet huolehtivat oman ammattiryhmänsä 

perehdytyksestä omavalvontasuunnitelmaan esimiesten tukena. Opiskelijat perehdytetään 

omavalvontasuunnitelmaan osana perehdytysprosessia. Asiakkaat osallistuvat 

omavalvontasuunnitelman tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen antamansa palautteen ja 

asiakastyytyväisyys kyselyn muodossa. 

 

Kotikuntoutuksen omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain 30.6. mennessä. Se jaetaan 

henkilöstölle luettavaksi sähköpostitse ja käsitellään työpaikkakokouksessa. 

 

Hyväksyminen: Omavalvontasuunnitelmat käsitellään ja hyväksytään vuosittain ennen julkaisua 

kotihoidon johtoryhmässä. 

 

Seuranta Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja tarvittaessa useammin tietojen 

muuttuessa. Kotikuntoutuksessa seurataan palveluprosesseja laadun ja asiakasturvallisuuden 

näkökulmasta vuosittain ja aina, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun tai turvallisuuteen 

liittyviä oleellisia muutoksia. 

 

Julkisuus: Yksikköjen suunnitelmat ovat nähtävillä Espoon kaupungin internet -sivuilla  

https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito, sekä tulostettuna yksikön 

ilmoitustaululla. Mikäli lomakkeessa on linkkejä, niin osa linkeistä saattaa avautua vain Espoon 

kaupungin intranetissä. On huomioitava, että kuntalaiset saavat liitteet nähtäväksi pyydettäessä. 

 

 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 

 

Sosiaali- ja terveystoimen nimi muuttuu 1.8.2021 hyvinvoinnin terveyden toimialaksi Espoon kaupungin 

organisaatio uudistuksen myötä. Kotihoito  sijoittuu vanhustenpalvelujen tulosyksikön alle.  
  
 
 
 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito
https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Tukea_ja_apua_kotiin/Kotihoito
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Tulosyksikkö: Vanhustenpalvelut 

Palvelualue: Espoon kotihoito 

Toimintayksikkö: Kotikuntoutus  

Y-tunnus: Espoo 0101263-6 

Osoite: Piispantilankuja 6 02240 Espoo, Karaportti 5 02610 Espoo  

Puh: vuorovastaava Piispantilankuja p. 046 877 3442, vuorovastaava Karaportti p. 0405062919  

Toimintayksikön vastaava esihenkilö: palveluesimies Anne Lignell p. 0438271988 

Lyhyt kuvaus toiminnasta: 
 
Kotikuntoutus sijoittuu Espoon Vanhusten palvelujen Kotihoidon palvelualueelle kotihoidon 

tulosyksikköön. Kotikuntoutus toimii tiiviissä yhteistyössä Espoon sairaalan, Seniorineuvonta ja 

palveluohjaus Nestorin sekä alueellisen kotihoidon kanssa. Kotikuntoutuksessa hyödynnetään 

asiakkaan omia tavoitteita toimintakyvyn parantamiseksi arjen toimissa.   

  

Kotikuntoutus kohdistuu henkilöille, jotka tarvitsevat sairaalasta kotiutuessaan tai Nestorin 

palvelutarpeen arvion perusteella tukea arjen toimista suoriutumiseen sekä kuntoutumisen tukea 

sairaalajakson jälkeen kotona eivätkä kykene käyttämään muita avoterveydenhuollon palveluja ja/tai 

yksityisten palveluntuottajien palveluita. Kotikuntoutus tarjoaa palveluita kaikkina viikonpäivinä klo 

7.30–22 välisenä aikana.   

  
Kotikuntoutuksen palveluita antavat koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Palvelut 

toteutetaan kaupungin omana toimintana. Kotikuntoutuksen palvelut ovat maksullisia eivätkä ne kotona 

annettuna palveluna kerrytä maksukattoa.  

  

Kotikuntoutuksella on kolme palvelua: 

1. Kuntouttava arviointijakso 

2. Kotiutuspalvelu 

3. Kuntoutuskonsultaatio 
 

 
Kuntouttava arviointijakso on kestoltaan yhden – neljän viikon mittainen Kotikuntoutuksen toteuttama 

jakso asiakkaan kotona. Jakson avulla mahdollistetaan sairaalasta kotiutuvan potilaan hoidon ja 

kuntoutuksen joustava ja turvallinen siirtyminen kotiin. Tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja 

kotona selviytymistä tarjoamalla arjen toimintakykyä tukevia palveluita kotiin. Jaksolle voidaan ohjata 

myös asiakasohjaus Nestorin tekemän laaja-alaisen palvelutarpeen perusteella. 
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Kotiutuspalvelu 3-5vrk  

Kotiutuspalvelu on lyhytaikaista hoitoa ja kuntoutusta asiakkaan kotona, jolla varmistetaan sairaalasta 

kotiutuvan potilaan kotona pärjääminen.  

 

Kuntoutuskonsultaatio 

Kuntoutuskonsultaatio on kotikuntoutuksen terapeuttien asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen 

antamaa tukea alueellisessa kotihoidossa oleville asiakkaille ja alueellisen kotihoidon hoitajille. 

 

WWW-sivut: https://www.espoo.fi/fi/kotihoito  

3 Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet 

 
Espoon sosiaali- ja terveystoimi edistää ja tukee kaupungin asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosi- 

aalista hyvinvointia, omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta, ehkäisee sairauksia ja sosiaalisten on- 

gelmien syntymistä sekä turvaa tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kestävän kehityk- 

sen periaatteiden mukaisesti.  

 

Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaa Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymä Espoo-tarina 

(katsottu 9.4.2019) arvoineen ja toimintaperiaatteineen: Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen,  

Espoo on vastuullinen edelläkävijä ja Espoo on oikeudenmukainen. Espoo-tarinaa toteutetaan  

yksiköiden omilla tarinoilla, jotka ohjaavat työtä yhteisten tavoitteiden suuntaan. Toimialoille ja tulos- 

yksiköille asetetaan vuosittaiset tulostavoitteet, joita seurataan tuloskorttijärjestelmä Targetorissa.  

Espoo-tarinan keskeisiin poikkihallinnollisiin ilmiöihin kehitetään ratkaisuja poikki-hallinnollisissa ke- 

hitysohjelmissa.   

 
Kotikuntoutuksen toimintaa ohjaa Vanhusten palvelujen timantti (Kuva 1) arvoineen ja 

toimintaperiaatteineen. Espoon vanhusten palvelujen timantti on johdettu Espoon kaupunginvaltuuston 

hyväksymästä Espoo tarinasta.  

 

 

https://www.espoo.fi/fi/kotihoito
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Yhteiset/Espootarina
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Kuva 1  Vanhusten palvelujen timantti 

 

Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus tarkoittaa sitä, että 

• Toimimme ennaltaehkäisevästi ja käytämme vaikuttavia menetelmiä. 

• Varmistamme sujuvan ja turvallisen kotiutumisen sairaalasta. 

• Otamme vastuuta erityisesti paljon sote-palveluita tarvitsevista asiakkaista. 

• Mahdollistamme arvokkaan elämän loppuvaiheen. 
 

Hyvä taloudenpito ja tuottavuus tarkoittaa 

• Parannamme tuottavuutta lisäämällä asiakasaikaa, vähentämällä hukkaa ja hyödyntämällä 
teknologiaa. 

• Vähennämme raskaiden palvelujen tarvetta oikea-aikaisilla palveluilla. 

• Parannamme kustannustietoisuutta ja talouden johtamista. 

• Vähennämme vuokratyövoiman käyttöä. 
 

Asiakkaan palvelukokemus ja osallisuus tarkoittaa sitä, että 

• Palveluihimme pääsee viiveettä ja sujuvasti. 

• Parannamme asiakaskokemusta, asiakas tulee autetuksi. 



 
 

9 

• Edistämme valinnanvapautta. 

• Asiakkaamme osallistuvat palvelunsa suunnitteluun. 

Henkilöstön hyvinvointi ja työn sujuvuus tarkoittaa  

• Kehitämme toimintatapojamme ja työn sujuvuutta yhdessä. 

• Kehitämme osaamistamme asiakkaiden tarpeita vastaavasti. 

• Hyödymme visuaalista tiedolla johtamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

• Meillä on nollatoleranssi kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen. 

 
 

3.1 Kotikuntoutuksen toiminta-ajatus ja arvot 

Kotikuntoutuksen tehtävänä on edistää sairaalasta kotiutuvan ja/ tai kotona apuja arjen toimissa 

tarvitsevan asiakkaan toimintakykyä ja kotona selviytymistä tarjoamalla oikea-aikaisia palveluita ja 

kuntoutusta asiakkaan tarpeiden mukaisesti kotiin. 

 

Kotikuntoutuksen toiminta perustuu Espoon kaupungin arvioihin, joiden mukaan asiakkaalle järjestetään 

asiakaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa hoitoa ja palveluja, asiakkaan kanssa tehtävän 

palvelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi toiminnan keskeisiä arvoja ovat tasa-arvoisuus, inhimillisyys ja 

suvaitsevaisuus. 

 

Kotihoidossa on laadittu kotihoidon strategia timantti ’Turvallisesti kotona, kotihoito 2021’, joka perustuu 

Espoo tarinaan ja Vanhusten palvelujen strategia timanttiin. Kotihoidon timantissa toimintaperiaatteet on 

kuvattu arjen tasolla. Päivittäisen johtamisen seurattavat mittarit tukevat strategista toimintaa, kuten 

kaatumisen ja päivystyskäyntien seuranta ja niihin korjaavien toimenpiteiden kehittäminen.  

Kotikuntoutuksen toimintaa ohjaavat vanhustenpalveluiden ja kotihoidon timantit. 

 

Kotihoidon vuoden 2021 Timantin kulmakivet ovat: 

 
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 hoidolle ja kuntoutukselle. 
 

Asiakkaan palvelukokemus ja osallisuus: 
▪ Asiakkaamme osallistuvat palvelunsa 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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Henkilöstön hyvinvointi ja työn sujuvuus: 
▪ Edistämme henkilöstön osaamista asiakkaan toimintakyvyn ja sen muutoksen tunnistamiseksi. 
▪ Henkilöstömme osallistuu oman työnsä kehittämiseen. 

 

 

3.1 Toimintaperiaatteet 

 
Kotikuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia ja 

terapeutteja sekä lääkäri. Kotikuntoutus tarjoaa kuntoutusta ja hoitoa kotiin, kun asiakkaan toimintakyky 

on laskenut ja asiakas tarvitsee apua arjen toimiin kotona. 

 

Kotikuntoutuksen tavoitteena on: 
 

• Saada asiakkaan kuntoutumisen potentiaali esiin, jotta asiakas pärjää omassa arjessaan 

mahdollisimman itsenäisesti 

• Varmistaa potilaan turvallinen kotiutuminen sairaalasta 

• Sujuvoittaa säännöllisen kotihoidon työskentelyä ja parantaa asiakkaan hoidon laatua yhtenäisillä 

käytännöillä 

• Poistaa päällekkäisiä toimintoja yhtenäistämällä kotiutumisprosessia sairaalasta 

 
Kotikuntoutuksen käynnit suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Kuntouttavalle 

arviointijaksolle asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan arkeen ja turvalliseen kotona 

asumiseen liittyvä konkreettinen tavoite. Asiakkaan kotona pärjäämistä, avun tarvetta ja tavoitteen 

saavuttamista seurataan päivittäin yhdessä asiakkaan kanssa sekä Kotikuntoutuksen moniammatillisen 

tiimin yhteisessä taulupalaverissa. Taulupalaverit pidetään päivittäin.  

 

Kotikuntoutuksen tavoitteita seurataan viikoittain esimiesten toimesta. Esihenkilö vastaa seurantaan ja 

tavoitteisiin liittyvän tiedon tuottamisesta ja siitä, että seuranta käsitellään työpaikkapalaverissa 

henkilökunnan kanssa.  

 

Kotikuntoutuksessa työskennellään tarvittaessa myös ruotsin kielellä. 
 

3.3 Kotihoidon ja Kotikuntoutuksen toimintaa ohjaavat keskeisimmät lait 

 
1. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(2012/980) linkki 

2. Sosiaalihuoltolaki 2014/1301) linkki 

3. Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937 linkki 

4. Kansanterveyslaki 1972/66 linkki ja- asetus (1992/802) linkki 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920802
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5. Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 linkki 

6. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785 linkki 

7. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) linkki 

8. Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 

9. Henkilötietolaki (1999/523) linkki 

10. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 linkki 

11. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/157 linkki 

12. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006 44/ linkki 

13. Työturvallisuuslaki 738/2002  linkki 

14. Laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja 

rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä. HE 108/2016 linkki 

15. Arkistolaki (1994/831) linkki 

16. Kielilaki (2003/423) linkki 

17. Laki (1994/559) linkki ja asetus (1994/564  linkki  terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

18. Laki (734/1992) linkki ja asetus (1992/912) linkki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

19. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159) linkki 

20. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (2010/629) linkki 

21. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisuja 2013:11 linkki 

22. Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 - 2015 linkki 

 
Toimintaan liittyvät suositukset 

23. Käypähoitosuositus linkki 

24. STM kärkihankkeet linkki 

25. THL potilasturvallisuus linkki   
 

Palvelukohtaiset laatusuositukset 

26. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019. linkki 

27. Päihdepalvelujen laatusuositukset (STM 2002) linkki 

28. Terveyden edistämisen laatusuositus (STM 2016) linkki 
 

4 Johtamisjärjestelmä 
 
 
Kokonaisvastuu laadusta ja potilasturvallisuudesta on sosiaali- ja terveystoimen johdolla. Kuitenkin 

jokainen työtekijä vastaa laadusta ja turvallisuudesta omassa työssään. Johto ja esimiehet seuraavat 

säännöllisesti toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta ja ottavat ne huomioon päätöksenteossa.     

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140108
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940564
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920912
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.espoo.fi/download/noname/%7BE2B1A6B6-6A34-4948-837A-18A54BEBB364%7D/16879
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset
http://stm.fi/hankkeet
http://stm.fi/potilasturvallisuus
http://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3960-8
https://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihdeongelmien-hoito/paihdehuollon-laatusuositukset
https://www.julkari.fi/handle/10024/111529
http://stm.fi/terveyden-edistamisen-laatusuositus
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Liite 1: Espoon sosiaali- ja terveystoimen vastuunjako - laatu, turvallisuus ja omavalvonta. Tämän voi 

tarvittaessa pyytää osoitteesta sotetjohdonsihteerit@espoo.fi    

   

Kokonaisvastuu kotihoidon laadusta on kotihoidon päälliköllä, kotihoidon aluevastaavilla, 

palveluesimiehillä, kotihoidon ohjaajilla, palveluvastaavilla, palvelupäälliköllä sekä asiantuntijoilla. 

Jokainen työntekijä vastaa laadusta omassa työssään. Esihenkilöt vastaavat avoimen ja 

syyllistämättömän kulttuurin edistämisestä, laadunhallinnasta ja sen kehittämisestä toimialan linjausten 

mukaisesti. Esihenkilö vastaa siitä, että resurssit kohdistetaan asianmukaisesti. Esihenkilöt hyödyntävät 

yksiköiden omavalvontasuunnitelmia toiminnan laadun seurannan ja kehittämisen työvälineenä.   

   

Kotihoidon päällikkö varmistaa, että palvelualueella toimitaan näyttöön perustuen ja käypä hoito -

suositusten mukaisesti ja että potilasturvallisuudesta huolehditaan niin palvelualueen omassa 

toiminnassa kuin yhteistyössä muiden kanssa. Kotihoidon päälliköt vastaavat avoimen ja 

syyllistämättömän kulttuurin edistämisestä.   

   

Kotihoidon aluevastaava/ palveluesimies vastaa palvelualueensa laadusta ja 

potilasturvallisuudesta. Työyksikön esihenkilöt vastaavat avoimen ja syyllistämättömän kulttuurin 

juurruttamisesta, laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden kehittämisestä toimialan linjausten mukaisesti. 

Esihenkilö vastaa siitä, että resurssit kohdistetaan asianmukaisesti siten, että potilasturvallisuus ei 

vaarannu. Esihenkilö ottaa aktiivisesti työyksikössä esille laadunhallintaan ja potilasturvallisuuteen liittyviä 

kysymyksiä. Espoon kotihoidon työntekijän vastuulla on huolehtia asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja 

osallistua sen kehittämiseen oman toimensa puitteissa.    

  

Kotikuntoutuksen asiakkaiden hoidon laadusta vastaavat kotihoidon päällikkö, palveluesimies ja 

palveluvastaavat sekä kotihoidon asiantuntijat.  

  

Kotihoidon päällikkö varmistaa, että kotikuntoutuksessa toimitaan näyttöön perustuen ja 

käypähoitosuositusten mukaisesti ja että potilasturvallisuudesta huolehditaan niin kotikuntoutuksen 

omassa toiminnassa kuin yhteistyössä muiden kanssa. Päällikkö ja palveluesimies vastaavat avoimen ja 

syyllistämättömän kulttuurin edistämisestä.  

  

Kotikuntoutuksen hallinnollisena esimiehenä toimii palveluesimies. Palveluesimies vastaa yksikön 

toiminnasta ja toimii kotihoidonpäällikön alaisuudessa. Yksikön lähiesimiehinä toimivat palveluvastaavat, 

yksi kummassakin työpisteessä. 

mailto:sotetjohdonsihteerit@espoo.fi
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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   

• Toimialan laatu ja omavalvontakatsaus 2019     

 

 
Sosiaali- ja terveystoimen kehittämistyössä hyödynnetään Lean-filosofiaa ja laadunkehittämisen 

perusmenetelmiä. Lean-filosofian ydin koostuu asioiden jatkuvasta yksinkertaistamisesta ja työn helpoksi 

tekemisestä. Keskiössä on viestintä ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Laatu syntyy siitä, että kaikki 

ymmärtävät asian samalla tavalla ja tekevät siihen liittyvät tehtävät sovitulla tavalla oikeaan aikaan. Lean 

materiaalia  työtilassa Ketterän valmennukset.    

   

Toimintaa kehitetään linjaorganisaation, asiantuntijoiden ja työryhmien yhteistyönä. Päätösten 

valmistelussa ja päätöksenteossa hyödynnetään sekä laadun että asiakas- ja potilasturvallisuuden 

asiantuntijoiden ja työryhmien suosituksia.    

   

Kotihoidon laatu syntyy mm. siitä, että kaikki ymmärtävät asian samalla tavalla ja tekevät siihen liittyvät 

tehtävät sovitulla tavalla oikeaan aikaan. Tätä tukevat yksikön omavalvontasuunnitelma liitteineen ja muut 

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/:b:/s/potilas_ja_asiakasturvallisuus-sotet/EZgnSUIpajVPmYp3QT2OLrcBBb4YED4rgK4WyhjyVmXMNQ?e=Pa4akn
https://espoo365.sharepoint.com/sites/ketteranvalmennukset-sotet
https://espoo365.sharepoint.com/sites/ketteranvalmennukset-sotet
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käytännön toimintaohjeet. Tallennettujen omavalvontasuunnitelmien ja ohjeiden ajantasaisuudesta 

vastaavat kotihoidon aluevastaava ja esihenkilö. Linkki Espoon sivulle omavalvontasuunnitelmat.   

   

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

   

STM: Kooste suosituksia ja ohjeita terveydenhuollon ammattihenkilöstölle   

 
Kaikki linkit on tarkastettu ja tarvittaessa päivitetty 22.7.2021 

   

Palvelukohtaiset laatusuositukset:     

https://stm.fi/suosituksia-ohjeita/terveyspalvelut    

    

Apuvälinepalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:7    

Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit, THL (Stakes) 2006   

Kouluterveydenhuollon laatusuositus. STM 2004   

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, STM 2013:11    

Lastensuojelun laatusuositus, STM 2014:4      

Päihdepalvelujen laatusuositukset, STM oppaita 2002:3     

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus STM 2007  

STM suosituksia terveydenhuollon ammattihenkilöille   

THL potilasturvallisuus    ja  THL laatu  

Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset, STM 2013:11   

Vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:4   

 

5.1 Asiakas- ja potilasturvallisuus on osa laatua    

 
Asiakas- ja potilasturvallisuus on keskeinen laadun ulottuvuus. Se näkyy toimialan strategiassa, 

päivittäisessä toiminnassa, päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Turvallisuus 

koostuu turvallisuusriskien tunnistamisesta, ennakoivasta riskienhallinnasta ja turvallisuutta varmistavista 

menetelmistä.     

   

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.     

   

Potilasturvallisuus kattaa hoidon turvallisuuden (hoitomenetelmien ja hoitamisen turvallisuus), 

lääkehoidon turvallisuuden (lääkkeiden ja lääkityksen turvallisuus) ja lääkinnällisten laitteiden 

laiteturvallisuuden (laitteiden turvallisuus ja niiden käytön turvallisuus). Osassa sosiaalihuollon 

toimipisteitä on myös potilasturvallisuuden alle kuuluvaa toimintaa.       

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset
https://stm.fi/suosituksia-ohjeita/terveyspalvelut
https://stm.fi/suosituksia-ohjeita/terveyspalvelut
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/69969/opas03_7.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/handle/10024/75223
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72398
http://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3960-8
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-laatusuositus
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/69996
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/69970
http://stm.fi/suosituksia-ohjeita/terveyspalvelut
https://thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2015.pdf
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja/terveydenhuollon-kansalliset-laaturekisterit
http://www.julkari.fi/handle/10024/110192
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70109
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Asiakastyöhön liittyviä työprosesseja ja niihin liittyviä toimintaohjeita seurataan jatkuvasti osana normaalia 

työskentelyä. Lisäksi seurataan säännöllisesti johdon toimesta ja yksikkötasolla toiminnan 

vaikuttavuutta ja yleisen turvallisuuskulttuurin kehittymistä.     

   

Tavoitteena on, että toiminnan laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta pidetään näkyvästi esillä 

organisaatiossa. 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 yksiköiden tulostauluilla 

seurataan erikseen määriteltyjä mittareita sovitun frekvenssin mukaisesti.  

 

6 Riskien hallinta 

 

Riskinhallinnan työnjako  
 
Sosiaali- ja terveystoimen 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 esimies 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     
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Kotikuntoutuksen riskienhallinnasta vastaavat palveluesimies ja palveluvastaavat yhteistyössä 

henkilökunnan kanssa. Riskienhallinnan arviointi toteutetaan vuosittain 30.6 mennessä Kotikuntoutuksen 

henkilöstöstä kootun työryhmän avulla. Arviointi tehdään Hessu-työturvallisuusriskien 

hallintajärjestelmässä. Työturvallisuusriskitilanne päivitetään lisäksi aina kun olosuhteissa tapahtuu 

muutoksia.    

  

Hessu-järjestelmässä tehdään myös työturvallisuuslain edellyttämät ilmoitukset työntekijän kohtaamista 

vaara- ja läheltä piti -tilanteista. Hessuun voi myös kirjata positiivisia turvallisuushavaintoja. Järjestelmä 

viestittää esimiehille tehdyt ilmoitukset. Esimies käsittelee ilmoituksen ja tekee siitä tutkinnan. Esimiehet 

ja työsuojelutoimijat pääsevät selaamaan ja tekemään yhteenvetoraportteja, mikä  parantaa 

turvallisuuskulttuuria erityisesti ennakoinnin vahvistuessa. Uhka- ja vaaratilanneilmoitukset käsitellään 

vähintään kerran kuukaudessa työpaikkakokouksissa.  

  

Päivittäisessä asiakastyön riskienhallinnassa hyödynnetään HaiPro-järjestelmää. 

Potilasturvallisuus HaiPro -käsittelijät Kotikuntoutuksessa ovat palveluesimies ja palveluvastaavat. 

Tulleet ilmoitukset käsitellään lisäksi Kotikuntoutuksen tiimipalavereissa henkilökunnan kanssa. 

Tavoitteena on kehittää toimintaa konkreettisilla arjen ratkaisuilla ja toimenpiteillä työntekijöiden toimesta. 

Potilasturvallisuus vastaava on kotihoidon päällikkö. Kotihoidon HaiPro-raportteja tuottaa kotihoidon 

asiantuntija.  

  
Riskien tunnistaminen 

 
Kotihoidossa riskien hallinta on systemaattista toimintaa, jonka avulla pyritään järjestelmällisesti 

ennakoimaan ja estämään vaaratilanteiden syntymistä. Jotta pystytään arvioimaan ja hallitsemaan 

potilasturvallisuuteen liittyviä riskejä, on ensin osattava tunnistaa riskit ja niiden aiheuttajat. Sen jälkeen 

arvioidaan, onko riskin olemassaolo hyväksyttävissä. Jos ei ole, muutetaan käytäntöjä siten, että riskin 

aiheuttaja poistetaan toiminnasta. Jos tietynlainen riski on hyväksyttävissä, määritellään rajat sille, miten 

suuri vaihtelu (poikkeama) on mahdollinen. Riskien arviointi kuuluu normaaliin arkeen. Erityisesti se pitää 

muistaa, kun suunnitellaan muutoksia toimintaan.     

    

Kotihoidon asiakkaiden kotien fyysisen ympäristön riskejä kartoitetaan kotihoidon palveluntarpeen 

arvioinnin yhteydessä ja riskejä päivitetään asiakkaan vointia seuraamalla (esim. RAI-arviointilomake).  

Asiakkaiden kotien turvallisuutta arvioidaan ja tarvittaessa konsultoidaan/tehdään kotikäynti asiantuntijan 

kanssa. Asiakkaita koskevista vaaratapahtumista ja läheltä piti- tilanteista tehdään ilmoitus Haipro-

järjestelmään. Ilmoituksen käsittelijä voi tarpeelliseksi katsoessaan viedä asian ylemmän tahon 

päätettäväksi tai tiedoksi ylemmälle taholle. Henkilöstön uhka- ja vaaratilanteet raportoidaan johdolle ja 

työsuojeluun kaupungin ohjeiden mukaisesti.    
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Riskien käsitteleminen     

 
Kaikista vaaratapahtumista tehdään ilmoitus Haipro-järjestelmään. Ilmoitusten teko on ohjeistettu HaiPro-

kotisivuilla (ilmoittajan ohje.https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_ilmoittajan_ohje.pdf). 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. Kotikuntoutuksessa on kolme käsittelijää; palveluesimies ja kaksi palveluvastaavaa. Ilmoitukset 

käsitellään viiveettä, ja koonti tulleista potilasturvailmoituksista tuodaan säännöllisesti henkilöstölle 

nähtäväksi tiimipalaveriin. Kehittämistoimenpiteiden määrää pyritään jatkuvasti kasvattamaan ja sitä 

kautta edistämään potilasturvallisuutta. 

 

Vaaratapahtumien raportoinnin vastuuhenkilöiden roolit ja oikeudet on kuvattu HaiPro -kotisivuilla (haipro 

roolit).     

    

Yksittäisen ilmoituksen prosessi prosessi ja käsittely on kuvattu yksityiskohtaisesti HaiPro -kotisivuilla: 

 käsittelijän ohje 

 

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 esimies. Toimenpiteitä aiheuttavien ja vakavien 

vaaratapahtumien käsittelyyn osallistuu yksikön esimies ja sairaanhoitaja. Vakavien vaaratapahtumien 

(riskiluokat 4 ja 5) yksikön esimies tiedottaa kotihoidon päällikölle lisäksi tieto menee joka palvelualueen 

aluevastaavalle.  Riskiluokka 4 ja 5 Ilmoitukset käsitellään viikoittain johtoryhmässä. ilmoitukset 

käsitellään tarvittaessa myös ilmoitusta koskevan asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Jos tapahtuu 

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_roolit.pdf
https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_prosessi.pdf
https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_kasittelijan_ohje.pdf
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vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 

korvausten hakemisesta    

 
6.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja ilmoittaminen 

Potilasturvallisuuspoikkeama, ”läheltä piti” ja ”tapahtui potilaalle”      

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta 

laadittavasta suunnitelmasta (341/2011, katsottu 27.8.2021) velvoittaa sopimaan menettelytavan, jonka 

avulla tunnistetaan, ilmoitetaan ja tehdään korjaavat toimenpiteet potilasturvallisuutta vaarantavien 

tapahtumien kohdalla. Espoon sotetin 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. Potilasturvallisuusilmoitus HaiPro (katsottu 27.8.2021).       

     
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§). (katsottu 30.8.2021)     

    

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-menettelytavat on kuvattu tarkemmin ohjeessa ja videoissa, jotka 

ovat Spro sosiaalihuollon epäkohtailmoitus-työkalun sivulla. Spro, sosiaalihuollon 

epäkohtailmoitus (katsottu 21.8.2020).     

  
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 kohdistuu vakava vaara. 

Vakava vaaratapahtuma on myös tilanne, jossa uhka kohdistuu suureen joukkoon asiakkaita/potilaita.       

     
Espoon sosiaali- ja terveystoimessa aloitettiin vakavien vaaratapahtumien tutkinta jo vuonna 

2015. Vuonna 2018 toimintamallia kehitettiin edelleen ja otettiin käyttöön kaksitasoinen 

menettelytapa: tutkinnan rinnalle astetta kevyempi selvitys. Tutkintamenettelyä käytetään silloin, 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/Potilasturvallisuusilmoitus-HaiPro.aspx
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://spro/
http://spro/
http://spro/
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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.      

     
Toimintamalli ja prosessikuvaus (katsottu 30.8.2021). 
  

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.      

 

Kotikuntoutuksen riskienarviointi tehdään 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. Työpaikkaselvitykset.   

Hessu-järjestelmässä tehdään työturvallisuuslain edellyttämät ilmoitukset työntekijän kohtaamista uhka- 

ja väkivaltatilanteista. Hessuun voi myös kirjata positiivisia turvallisuushavaintoja. Tapaturmailmoitukset 

tehdään myös Hessuun. Järjestelmä viestittää esimiehille kaikki hänen vastuualueellaan tehdyt 

ilmoitukset. Esimies käsittelee ilmoitukset ja tekee niistä tarvittaessa tutkinnan. Työsuojelu on mukana 

vakavien vahinkojen tutkinnassa. Ohje tapaturmasta ilmoittamiseen ja tutkintaan  

   
Yleistason uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaohjeon laadittu tukemaan työpaikkojen 

turvallisuussuunnittelua. Ohje auttaa työpaikkakohtaisen turvallisuussuunnitelman ja pelisääntöjen 

laadinnassa.    

 

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.    

https://espoo365.sharepoint.com/:p:/s/vakavien-vaaratapahtuminen-selvitykset-ja-tutkinnat-sotet/EQQOm_qfQwtLrrhxeqYdxo4BRaJXhTcI57bxw4rUSbM0dw?e=is9Cae
https://espoo365.sharepoint.com/:b:/s/vakavien-vaaratapahtuminen-selvitykset-ja-tutkinnat-sotet/EfCK0-gg5ilItqeeLQr1_N8BIjTMw9CGDvevZ89WBXvlVQ?e=kNpCww
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6turvallisuuslaki
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://espoo365.sharepoint.com/sites/Henkilosto/SitePages/Yksik%C3%B6iden-ty%C3%B6paikkaselvitykset.aspx
https://espoo365.sharepoint.com/:w:/s/hr-neuvomo-koha/ER_yG7leYNBHhFxkGUhFl9oBUhzR10JQP_2sG5Bcqh25fQ?e=PWQTlV
https://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/TyohyvinvoinninJaTyosuojelunKoordinaatioryhma/Prosessit%20ja%20toimintamallit/uhka-_ja_vakivaltatilanteiden_ennakointi_ja_hallinta-ohje_2014%2024%203%202014.pdf
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Työsuojelun tietopankki  

    
Covid – 19 

Kotikuntoutuksessa pidetään säännöllisesti infotilaisuuksia henkilöstölle suojautumisesta ja 

ajankohtaisista asioista. Kotihoidossa huomioidaan turvavälit ja suojainten käyttö 

asiakastyössä, siirtymisissä ja toimistolla. Siivousta on lisätty ja pintojen desinfiointi on toistuvaa. 

Asiakkaiden luona käyvien hoitajien määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Covid -19 

tartuntoja ja altistumisia ehkäistään järjestämällä kokoukset ja infot Teamsin tai Skypen avulla aina, kun 

se on mahdollista. Asiakkaita ja heidän läheisiään ohjataan tarvittaessa suojautumiseen ja muuhun asiaan 

liittyvään.   

    
Tietoturvapoikkeamat    

Espoon kaupungissa tietoturvallisuudella tarkoitetaan hallinnollisia, teknisiä ja muita keinoja, joilla 

suojataan kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa tietoa sekä normaalitilanteissa, 

normaaliolojen häiriötilanteissa, että poikkeusoloissa. Tietoturva ja tietosuoja   

   

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    

 

   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). Tästä linkistä löydät THL:n www -sivujen Hilmo ohjeistuksen ja 

tästä linkistä THL:n julkaiseman Hilmo -oppaan.    

    
Lääkkeiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitukset    

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ylläpitää valtakunnallista lääkkeiden 

haittavaikutusrekisteriä. Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutettuja henkilöitä kehotetaan 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/Henkilosto/SitePages/Ty%C3%B6turvallisuuden-tietopankki.aspx
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Espootarina/SitePages/Tietoturva.aspx
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Espootarina/SitePages/Tietosuoja.aspx
mailto:ictpalvelut@espoo.fi
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
http://www.julkari.fi/handle/10024/138288
http://www.fimea.fi/
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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".    Lääkelaki (395/1987)  / Asetus (774/1989) /  Fimea haittavaikutusilmoitus  (katsottu 

30.8.2021)    

    
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) (katsottu 21.8.2020) 25 

§:n mukaan 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: ilmoitettavat taudit ja mikrobit ja infektiotaudit ja rokotukset 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 

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
https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutusilmoituksen-tekeminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629
https://espoo365.sharepoint.com/sites/yhteiset_sotet-sotet/Ohjeet/Forms/BySubject.aspx?id=%2Fsites%2Fyhteiset%5Fsotet%2Dsotet%2FOhjeet%2FOHJE%20VAARATILANNEILMOITUS%20versio%203%2E0%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fyhteiset%5Fsotet%2Dsotet%2FOhjeet.
http://www.valvira.fi/documents/14444/37132/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
http://www.valvira.fi/documents/14444/37132/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/tartuntatautien-ilmoittaminen/ilmoitettavat-taudit#Yleisvaaralliset
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/tartuntatautien-ilmoittaminen/ilmoitettavat-taudit#muut%20rekisteroitavat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/ilmoitettavat-taudit-ja-mikrobit
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227


 
 

22 

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 §     

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   

  

Taulukko 1 Ilmoitettavat poikkeamat, riskit ja epäkohdat 

Poikkeama, riski, 
epäkohta, muu 
ilmoitusvelvollisuus     

Ilmoittamistapa     Espoon sotet:n sisäin
en ilmoitus     

Ilmoitus 
viranomaiselle     

Potilasturvallisuuspoikkeama
     

HaiPro järjestelmä 
    

Espoo sotet          

Ilmoitus sosiaalihuollon 
epäkohdasta     

Spro -järjestelmä     Espoo sotet     Tarvittaessa AVI     

Asiakas- ja 
potilasturvallisuustutkinta     

HaiPro vakavien 
käsittely      

Espoo sotet          

Sairaalainfektioiden 
seuranta     

SAI järjestelmä     Espoo sotet          

Työturvallisuusriskit     Hessu 
järjestelmä     

Espoo sotet          

Tietoturvapoikkeamat     Sovittu 
menettelytapa     

Espoo sotet     Tarvittaessa valvova 
viranomainen (mm. Valvir
a, poliisi)     

Tietosuojapoikkeamat     Sovittu 
menettelytapa     

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

Terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon 
hoitoilmoitustietokanta 
HILMO     

Sovittu 
menettelytapa     

     THL     

Lääkkeiden ja rokotusten 
haittavaikutusilmoitukset     

Sovittu 
menettelytapa     

     Fimea     

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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Poikkeama, riski, 
epäkohta, muu 
ilmoitusvelvollisuus     

Ilmoittamistapa     Espoon sotet:n sisäin
en ilmoitus     

Ilmoitus 
viranomaiselle     

Terveydenhuollon laitteiden 
ja tarvikkeiden 
vaaratilanneilmoitukset     

HaiPro -
järjestelmä     

     Fimea     

Ilmoitettavat taudit ja 
mikrobit     

Sovittu 
menettelytapa     

     THL     

Ruoka- ja vesivälitteisten 
epidemioiden 
ilmoittaminen     

RYMY          THL, Evira     

Ilmoitus ilmeisestä 
palovaarasta tai muusta 
onnettomuusriskistä     

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, sosiaali- ja terveystoimen esimiehille tarkoitetulla toimintaohjeilla.     

  

Kaupungin henkilöstölle suunnattuja ohjeita kriisitilanteiden varalle:      

• Kriisiviestinnän seinätaulu yksiköihin (katsottu 22.7.2021)     

• Kun tapahtuu ikävää – Kriisiviestinnän toimintaohje SOTETin esimiehille  
• Espoon yleiset kriisiviestintäohjeet   
 

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. Lue lisää Lue lisää 

saavutettavuudesta .  

  

Kotikuntoutuksen tiedonkulusta vastaavat palveluesimies ja palveluvastaavat. Tiedonkulkua ja viestintää 

tuetaan ylläpitämällä ja päivittämällä Kotikuntoutuksen työtilaa sekä viikkotiedotteella, johon kootaan 

kuluneen ja tulevan viikon tapahtumia sekä tiedotettavia asioita henkilöstölle. Viikkotiedote lähetetään 

kaikille sähköpostitse, se on luettavissa Kotikuntoutuksen työtilassa ja lisäksi se käsitellään 

tiimipalaverissa. HaiPro ilmoitukset käsitellään säännöllisesti työryhmässä sekä keskustellaan käytännön 

toiminnan kehittämisestä vaaratilanteiden välttämiseksi. Asiakkaaseen liittyvät tiedot kirjataan 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/viestinta-sotet/Viestintohjeet/Forms/BySubject.aspx?id=%2Fsites%2Fviestinta%2Dsotet%2FViestintohjeet%2FH%C3%A4iri%C3%B6%20ja%20kriisitilanne%5Fsein%C3%A4taulu%20kaikkiin%20yksik%C3%B6ihin%202019%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fviestinta%2Dsotet%2FViestintohjeet
https://espoo365.sharepoint.com/:w:/s/viestinta-sotet/EWEHBjz5LP9GqKkpLdYIwGEBhLNRbGsFSJW7v3hcEZ9j2w?e=0Qjpv6
https://espoo365.sharepoint.com/:u:/s/viestinta-sotet/EWi7_K8ScDNOvjgAU0UKuh0BkDc52MYkY85xTmW0l2Ccsg?e=waAZA8
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Ajankohtaista/SitePages/Tee-verkossa-jaettavista-tiedostoista-saavutettavia.aspx
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Ajankohtaista/SitePages/Tee-verkossa-jaettavista-tiedostoista-saavutettavia.aspx
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hoitosuunnitelmaan sekä Lifecare viikko ohjelmaan. Lisäksi asiakasasioita käsitellään päivittäisellä 

taulupalaverilla.  

  
Henkilöstön kokoukset  

Työpaikkakokous (tiimipalaveri) pidetään viikoittain ja sen sisällöstä vastaavat palveluesimies ja 

palveluvastaavat. Kokouksesta kirjataan muistio tai sen sisältö kootaan viikkotiedotteeseen, joka löytyy 

Kotikuntoutuksen työtilasta. Henkilöstö voi tuoda kokoukseen omia aiheitaan esittämällä niitä esimiehille 

tai suoraan kokouksessa. Lisäksi säännöllisesti kokoontuvat HaiPro-työryhmä ja sairaanhoitajien ja 

terapeuttien työryhmät. Näiden työryhmien käsittelemät asiat välitetään tiedoksi sähköpostitse tai 

käsitellään viikoittaisessa tiimipalaverissa.  

  

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, Skype, Yammer). Viestien sisällöstä vastaa se, joka vastaa tiedotettavasta asiasta. 

Viestintäryhmä auttaa viestin muotoilussa ja viestintäkanavien valinnassa.   Sotetin 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. Katso 

esimerkiksi Yhteiset SOTET -työtila .    

Viestinnän työtilassa voit tutustua asiaan tarkemmin.     

  

 Festarit  

Juhlistamme ja esittelemme kehittämistuloksia vuosittain festareilla. Vuonna 2021 Covid – 19 saattaa 

vaikuttaa festarien järjestämiseen.   

  

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 (katsottu 30.8.2021) ohjaa päätöksentekoa ja sosiaalihuoltolaki 

muutoksenhakua.    

   

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785     

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812   

  

Laeissa määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita on 

kohdeltava. Asiakkaalla / Potilaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa, 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/Essi
https://espoo365.sharepoint.com/sites/yhteiset_sotet-sotet
https://espoo365.sharepoint.com/sites/viestinta-sotet
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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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.    

 
 

7.1 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtai-seen 

vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyy-teen ja 

yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen 

tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Kotihoidossa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja 

vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palveluidensa suunnitteluun 

ja toteutumiseen. Laatimalla hoitotahdon asiakas voi varmistaa, että hoitamisessa noudatetaan hänen 

elämänarvojaan ja että mahdolliset hoitoratkaisut perustuvat hänen omaan tahtoonsa. Mahdollisimman 

ajoissa laadittu hoitotahto edistää itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. 

 

Itsemääräämisoikeuden rajoitteet 

Kotihoidon asiakkaiden hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja palveluja 

toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina 

laissa säädetty peruste ja kotihoidossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin kun 

asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta 

rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset ja niistä päättää lääkäri. 

Rajoitustoimenpiteet ovat toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti 

henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. 

 

Kotihoidossa on laadittu listaus kotihoidon toimintaedellytyksistä. Mikäli on tarpeen, listaus käydään 

soveltuvin osin asiakkaan kanssa läpi. Näin voidaan esimerkiksi pyrkiä vähentämään asiakkaan 

tupakointia hoitokäynnin aikana. Palvelutaloissa tupakointi on kielletty sisätiloissa 

paloturvallisuusviranomaisten määräyksestä. Asiakkaan runsasta alkoholin käyttöä saatetaan joutua 

tilapäisesti rajoittamaan. Tällöin rajoitus perustuu aina Hoito ja palvelusuunnitelmaan. Jos asiakkaan 
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liikkumista joudutaan rajoittamaan, rajoittamisen päätöksen tekee lääkäri. Päätöksessä perustellaan 

rajoittamisen syy sekä määritellään rajoittamisen aika. Rajoittamisen aikana asiakas on jatkuvassa 

tarkkailussa. 

 

7.2  Kielelliset oikeudet 

 

Jokaisella potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa valitsemalla kielellä – suomeksi tai 

ruotsiksi (katsottu19.4.2021)   

   

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 

 
Kotikuntoutuksen asiakkaat saavat ohjeita ja neuvoja koko henkilökunnalta. Tarvittaessa ohjausta ja apua 

haetaan moniammatillisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Kotikuntoutus tekee tiivistä yhteistyötä 

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa. 

Sosiaali- ja terveystoimen yhteystiedot, neuvontanumerot ja web-osoitteet 

 

7.4 Palvelutarpeen / Hoidon tarpeen arviointi 

 
Arviointi on osa päivittäistä työtä ja käyntejä asiakkaan luona. Palvelutarpeen arviointi Kotikuntoutuksen 

päättyessä tehdään yhteistyössä Nestorin kanssa. Asiakas osallistuu arviointiin hoitajan kanssa 

keskustelemalla. Omaiset voivat osallistua arviointiin asiakkaan tätä toivoessa.  Asiakkaan halutessa, 

palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus tehdään asiakkaan kotona Nestorin työntekijän ja 

Kotikuntoutuksen yhteistyönä. Palvelutarpeen arviointi tehdään kotihoidon asiakaskriteereihin perustuen. 

Säännölliseen kotihoitoon siirtyvälle asiakkaalle tehdään laaja-alainen Rai-toimintakyky arvio. 

Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan kielelliset oikeudet, joista säädetään mm. perustuslaissa ja 

kielilaissa ja joiden nojalla asiakkaalla on oikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluja suomen tai ruotsin 

kielellä. 

 

Kotikuntoutukseen saadaan loppuvuodesta 2021 kaksi omaa palveluohjaajaa, jotka vahvistavat 

asiakkaiden saaman ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin osaamista yksikössä. Omat palveluohjaajat 

myös takaavat asiakkaiden saaman palvelun viiveettömyyden Kotikuntoutuksessa. 

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-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Tietoa_meista/Yhteystiedot
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Tulkkauspalvelut Espoossa 

 
7.5 Asiakas- tai hoitosuunnitelma 

Kotikuntoutuksen asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma viimeistään hoitajan ja terapeutin 

yhteiskäynnin jälkeen vastuuhoitajan/ tiimin toimesta. Jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuutiimi. Hoito- 

ja palvelusuunnitelma päivitetään jakson aikana tarpeen mukaan ja asiakkaan siirtyessä säännölliseen 

kotihoitoon. Säännölliseen kotihoitoon siirtyville asiakkaille tehdään RAI-toimintakyky arvio. Asiakas 

osallistuu Rai-toimintakyky arvioon ja oman hoito- ja palvelusuunnitelmaansa tekemiseen ja hyväksyy 

suunnitelman allekirjoituksellaan. Asiakas näkee hoito- ja palvelusuunnitelman pohjana olevan 

toimintakyky- ja RAI -arvioinnin perusteella tehdyn väliarvion Kanta-palvelusta ja väliarvio voidaan myös 

pyydettäessä tulostaa asiakkaalle. Asiakkaan toimintakyvyn seuranta ja arviointi kirjataan Lifecare- 

potilastietojärjestelmään tietokonetta apuna käyttäen. Jos asiakas siirtyy Kotikuntoutuksesta 

säännölliseen kotihoitoon, antaa Kotikuntoutus asiakkaan tilanteesta raportin vastaanottavalle taholle. 

 
7.6 Asiakas- ja potilaspalautejärjestelmä 

Kotikuntoutuksella ei ole toistaiseksi omaa kirjallista asiakaspalaute/ asiakastyytyväisyyskysely kanavaa. 

Puhelimitse tai kirjallisesti saadut palautteet käsitellään esimiesten toimesta. Espoon kaupungin 

palautejärjestelmään tulleet palautteet käsitellään mahdollisimman pian. 

 

Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun 

Jos asiakas on tyytymätön Kotikuntoutuksen palveluun tai hän haluaa keskustella jostakin muusta 

palveluunsa liittyvästä asiasta, voi hän olla suoraan yhteydessä Kotikuntoutuksen palveluesimieheen, 

palveluvastaaviin tai vuorovastaavaan, joka välittää tiedon esimiehille. Asiakas voi ilmaista 

tyytymättömyyden sekä sanallisesti, että kirjallisesti. Tarvittaessa asiakkaan ja omaisten kanssa 

pidetään yhteinen neuvottelu ja suunnitellaan paras mahdollinen palveluiden kokonaisuus. 

Hoitopalaverissa käsitellyistä asioista kirjataan yhteenveto aina potilastietojärjestelmään.  

 

Oikaisuvaatimus; sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksen muuttaminen 

Virkapäätökseen tyytymätön voi esittää muutospyynnön päätöksessä olevan ohjeistuksen mukaisesti. 
 

Muistutus 

Muistutus ja kantelu lähetetään kotihoidon päällikölle, joka kirjoittaa vastineen yhteistyössä 
aluevastaavien kanssa.  
(taho, jolle muistutukset osoitetaan ja yhteystiedot)  

 

https://tyotilat.espoo.fi/sotet/vanhusten_palvelut/kotihoito/Omavalvontasuunnitelma/Tulkkauspalvelut%20Espoossa
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Kantelu 

Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä tehdään hänen esimiehelleen, joka antaa asiasta vastineen. 

Potilasvahinko käsitellään joko yksikkötasolla tai se viedään ylemmälle tasolle sekä 

potilasturvallisuustutkintaan. 

 

Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä 

Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä tehdään hänen esimiehelleen, joka antaa asiasta vastineen. 

Potilasvahinko käsitellään joko yksikkötasolla tai se viedään ylemmälle tasolle sekä 

potilasturvallisuustutkintaan. 

 

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. Potilasvahinko 

käsitellään joko yksikkötasolla tai se viedään ylemmälle tasolle sekä potilasturvallisuustutkintaan. 

Potilasvahinkolaki 1986/585 

 

7.6 Potilas- ja sosiaaliasiamies 

Eva Peltola 

Puh. 09 8165 1032 

Neuvontaa puhelimitse. 

Henkilökohtainen käynti ajanvarauksella. 

Sähköposti: eva.peltola@espoo.fi 

Linkki: Espoon sosiaali- ja terveystoimen Sosiaali- ja potilasasiamies 

 
8 Palvelun sisällön omavalvonta 

 

Kotihoidon toimintatapoja on yhtenäistetty, koska sillä varmistetaan sekä turvallisuus että työn sujuvuus. 

Jokainen ammattihenkilö on velvollinen soveltamaan yhteisiä toimintatapoja työssä. Esimiehen 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. 

Sotetin yhteisiä ohjeita   

 

http://www.pvk.fi/
https://tyotilat.espoo.fi/sotet/vanhusten_palvelut/kotihoito/Omavalvontasuunnitelma/Potilasvahinkolaki%201986/585%29
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Sosiaali_ja_potilasasiamies
http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Yhteystiedot_ja_asiakasmaksut/Sosiaali_ja_potilasasiamies(4952)
https://tyotilat.espoo.fi/sotet/vanhusten_palvelut/kotihoito/Omavalvontasuunnitelma/Esimiehen%20teht%c3%a4v%c3%a4%20on%20huolehtia%20siit%c3%a4,%20ett%c3%a4%20turvallisuuden%20riskienhallintaan%20liittyv%c3%a4t%20k%c3%a4yt%c3%a4nn
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8.1 Palvelun saatavuuden määräajat 

Kotikuntoutukseen tullaan sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tai Nestorin palvelutarpeen arvioinnin 

jälkeen sovitusti. Kotihoidon asiakkuus alkaa ilman aiheetonta viivytystä. Espoolaisille senioreille ja 

heidän omaisilleen tiedotetaan vanhusten palveluista internet sivuilla: (www.espoo.fi) 

Myös yhteispalvelupisteissä ja palvelukeskuksissa on saatavilla paljon tietoa palveluista. 

 
 
   Lain velvoitteet: 

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+) palvelutarpeen 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 seitsemänä arkipäivänä)  

Hoitoon pääsystä (hoitotakuu) säädetään terveydenhuoltolaissa. Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on 

päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten 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, Espoon sotetin 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).  

 

   Palvelun omat tavoitteet: 

Kotikuntoutuksesta informoidaan potentiaalisia asiakkaita jo heidän ollessaan sairaalassa. Espoon 

sairaalan henkilökuntaa on toistuvasti koulutettu Kotikuntoutuksen palvelutuotteisiin, ja sairaalassa on 

myös kirjallisia infoja asiakkaille jaettavaksi. Espoon sairaalan osastoilla työskentelevillä Nestorin 

palveluohjaajilla on hyvä osaaminen Kotikuntoutuksen palveluista. 

http://www.espoo.fi/
https://stm.fi/hoitotakuu
https://stm.fi/hoitotakuu
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Hoito_ja_palvelutakuu
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Erikoissairaanhoidosta kotiutuvat asiakkaat saavat tietoa Kotikuntoutuksesta Kotiutustiimiltä, mikäli he 

ovat kotiutumassa Kotikuntoutuksen palvelujen piiriin. Nestori tiedottaa kotona asuvia, Kotikuntoutuksen 

palveluita tarvitsevia asiakkaita.  

 

Kotikuntoutuksen tavoitteena on edistää asiakkaiden toimintakykyä heidän omassa elinympäristössään 

ja siten mahdollistaa heidän kotona asumisensa soveltuvien tukipalveluiden avulla mahdollisimman 

pitkään. Kotikuntoutus ottaa asiakkaat vastaan viiveettä.  

 

8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta 

Laatu ja turvallisuus ovat aina riippuvaisia toimintaympäristöstä ja prosesseista. Eri palveluissa ja 

toiminnoissa korostuvat erilaiset asiat. Kotihoidon asiakkaiden hoidon keskeisiä tekijöitä ovat yksilöllisyys, 

turvallisuus ja laatu. Suunnitelmissa kuvataan miten laatu ja turvallisuus varmistetaan alla mainittujen 

asioiden osalta. 

 
Terveyden ja sairaanhoito  
Kotikuntoutuksessa tuetaan asiakkaan voimavaroja omasta terveydestä ja toimintakyvystä 

huolehtimiseen. Asiakasta ohjataan ja neuvotaan terveydenhoidossa ja terveydenhoidon toteutuminen 

varmistetaan tarvittavilla toimilla esim. verenpaineen ja painon säännöllisellä seurannalla. Sairaanhoitajat 

vastaavat asiakkaiden hoidon kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Sairaanhoitaja ja vastuutiimi 

vastaavat lääkehoidosta yhdessä lääkärin ja apteekin kanssa. Äkillisistä kuolemantapauksista on 

kotihoidolla olemassa henkilökunnalle toimintaohje.  

 

Lääkehoito 
Turvalliseen lääkehoitoon on julkaistu Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen helmikuussa 2021.  

Espoon sosiaali- ja terveystoimen lääkehoitosuunnitelman pohjana on käytetty STM:n valtakunnallista 

opasta turvallinen lääkehoito. Espoon kotihoidolla on oma lääkehoitosuunnitelmansa, jota kotihoidon 

lääketyöryhmä päivittää vuosittain. Lääkehoito on kotihoidossa erittäin tärkeä ja suuri hoitamisen osa-

alue. Potilasturvallisuutta lääkehoidon osalta on lisätty ottamalla käyttöön koneellinen lääkkeiden 

annosjakelu säännöllisessä kotihoidossa. Vaikka asiakas kuuluisi koneellisen lääkkeiden 

annosjakelupalvelun piiriin, ei kaikkia lääkkeitä voida annostella koneellisesti. Esimerkiksi Marevan-

lääkitys tai antibiootit eivät sovellu koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun. Nämä lääkkeet jaetaan 

dosettiin asiakkaalle ja säilytetään asiakkaan kotona useimmiten lukituissa lääkeboxeissa. Hoito - ja 

palvelusuunnitelman viikko-ohjelmalle on tällöin lisätty teksti DOS, joka muistuttaa hoitajaa huomioimaan 

dosetin asiakkaalla. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162847
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Koneellisen lääkkeiden annosjakelupalveluun kuuluu asiakkaan kokonaislääkityksen kartoitus 

yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa sekä säännöllisesti toimitettava, ajan tasalla pidettävä 

lääkityskortti. Lääkityskortista käy ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset. Apteekki 

huolehtii myös reseptien uusimisesta 

Apteekki toimittaa valmiit kerta-annoksiksi jaetut lääkepussit säännöllisen kotihoidon tiloihin kahden viikon 

välein. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle kotikuntoutuksen hoitaja hakee annospussirullat säännöllisen 

kotihoidon tiloista ja vie ne asiakkaalle Kotikuntoutuksen jakson aikana. 

Kotikuntoutuksessa lääkehoitoon osallistuvilla hoitajilla on oltava Espoon kaupungin hyväksymä 

lääkehoitolupa. Lupa on henkilökohtainen ja se on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Palveluesimies vastaa 

lääkehoitolupien voimassaolosta ja ilmoittaa henkilökunnan lääkehoitokoulutukseen.  

 
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. Kotihoidossa toimintaperiaatteena on kuntouttava työote jota kaikki työntekijät toteuttavat 

kotikäynneillä. Lain velvoittamana vastuullamme on huolehtia asiakkaan kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnista ja kuntoutumisesta. Hyödynnämme asiakkaan voimavaroja emmekä tee puolesta. Lisäksi 

kotihoidossa työskentelee lähihoitajia, joiden osaamista on syvennetty ergonomia- ja kuntouttavalla 

koulutuksella. Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin on kirjattuna asiakkaan oma kuntoutumistavoite 

ja keinot sen toteutumiseen. Asiakas osallistuu oman hoitosuunnitelmansa tavoitteiden arviointiin yhdessä 

hoitajan kanssa. Toiminnan laadun ja asiakkaiden toimintakyvyn tasavertaisen arvioinnin kannalta on 

tärkeää, että käytössä on yksi yhteinen toimintakykymittari kaikilla asiakkailla, joka Espoon kaupungin 

kotihoidossa on RAI toimintakykymittari. 

Puolivuosittain THL:n tuottamat vertailukehittämisen tulokset sisältävät yksikön hoidon laatutekijöiden 

kehityksen (esiintyvyys - ja ilmaantuvuustiedot). Vertailukehittämisen tulosten saaminen säännöllisesti 

antaa mahdollisuuden sekä työyhteisötason, että vastuuhoitajatason työn laadun seurantaan ja 

vastuuhoitajan ohjaamiseen kiinnittämään asukkaan hoidossa huomiota esiin tulleisiin laatua heikentäviin 

asioihin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää esim. kehityskeskusteluissa kehittämistarpeiden tunnistamiseen 

ja täsmäkoulutuksen suunnitteluun. Vertailukehittämisen raporteista nähdään mm. miten yksikön tulokset 

suhteutuvat Suomen muiden vastaavien yksikköjen tuloksiin. Oman yksikön tulosten vertaaminen 

Suomen muihin vastaaviin yksiköihin saattaa paljastaa yksikön erilaisen tavan tehdä arviointeja, joihin 

puututaan ohjeistamalla RAI-arvioinnin oikeanlaiseen täyttämiseen. Palvelualueen RAI-asiantuntija käy 

jokaisessa työyksikössä läpi palauteraportit yhdessä yksikön esimiehen ja henkilökunnan kanssa. 

Tarvittaessa pidetään myös RAI-aiheisia koulutustilaisuuksia. Palauteraporttien pohjalta keskustellaan, 
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miten asetetut tavoitteet on saavutettu ja mitä toimenpiteitä vielä pitää tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Lisäksi asetetaan tavoitteet tulevalle vuodelle. Kotihoidossa seurattavia laatuindikaattoreita. 

Taulukko 2 Kotikuntoutuksessa seurattavat laatuindikaattorit 

Kotihoidossa seurattavat toimintakyvyn mittarit  
1. RAI-kysymys A9: Asiakkaan kuntoutus tavoite, joka kirjataan 
hoitosuunnitelmaan  

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

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

4. Kaatuminen (e)  
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 (e)  
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 (e)  
Käynti päivystyksessä 90 vrk aikana (%). Päivystyspoliklinikalla 90 vuorokauden aikana 
käyneiden asiakkaiden osuus (%). Käynti ei ole kestänyt yön yli (P4b=1).  
  

 

Kotikuntoutuksessa käytettäviä toimintakyvyn mittareita ovat: FRATT, MMNA, MMSE, VAS ja SPPB. 

Lisäksi asiakkaan tarpeen mukaan voi käytössä olla muita standardoituja toimintakykymittareita. RAI- HC 

toimintakykymittari on käytössä niillä asiakkailla, jotka siirtyvät Kotikuntoutuksesta säännöllisen kotihoidon 

piiriin. 

 

Ravitsemus 
Espoon Catering toimittaa tarvittaessa asiakkaille kotiin ateriapalveluna lämpimän aterian päivittäin. 

Käytössä on myös muita yksityisiä palveluntuottajia, joilta asiakkaat voivat tilata ateriapalvelun itselleen. 

Ruokatarvikkeet asiakkaat tilaavat joko itse tai omaisten avulla valitsemastaan kauppapalvelun tuottajalta.  

Kotikuntoutuksen asiakkaiden ravitsemustilaa seurataan MNA -arvioinnilla (Mini Nutritional Assessment), 

joka on ravitsemustilan arviointiin tarkoitettu kysymyssarja. Sitä käytetään ikääntyneiden (yli 65 vuotta) 

henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arvioinnissa. MNA -arvioinnin tuloksille on määritelty toiminta-
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ohjeet, joiden toteutumista seurataan taulupalaverilla. Tarvittaessa henkilökunta saa ohjausta ja tukea 

asiakkaan ravitsemustilan parantamiseen ravitsemusterapeutilta. Painoa seurataan tarpeen mukaan. 

Vastuu ravitsemuksen seurannasta on vastuuhoitajalla ja sairaanhoitajalla.  

 

Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy 
Kotikuntoutuksessa noudatetaan valtakunnallisia hygieniakäytäntöihin liittyviä säädöksiä, suosituksia ja 

ohjeita. Henkilökunnalla on käytettävissään suojavaatteet, suojakäsineet, kengänsuojukset sekä 

käsihuuhde.  Hygieniaohjeita ylläpitää ja päivittää kotihoidon hygieniahoitaja. THL ohjeistaa 

valtakunnallisesti hygieniasta ja infektiotaudeista alla olevan linkin kautta.  Ohjeet mm. MRSA ja ESBL  

tilanteisiin. (https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit) 

 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lisätietoa 

tarttumistavoista saadaan Koronaviruksen tarttuminen ja itämisaika. Espoon kaupungin intranetissä 

Essissä on kattava ja jatkuvasti päivittyvä kooste tietoa koronaviruksesta ja ohjeita työntekijöille  

Koronarokotukset auttavat meitä matkalla normaalimpaan elämään ja toistemme luokse. Rokotettuna 

saadaan suoja vakavalta koronavirustaudilta. Lisätietoa saadaan linkistä THL rokotteet ja koronavirus  

Laki tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 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 sosiaali- ja 

terveystoimeen 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. 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. Laitteiden 

sarjanumerot kirjataan exceliin, jota kautta laitteet ovat jäljitettävissä.  

https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Ajankohtaista/SitePages/Wuhanin-koronavirus--tietoa-kaupungin-ty%C3%B6ntekij%C3%B6ille.aspx
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus
https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/tartuntatautilain-muutos-on-vahvistettu-alueiden-viranomaiset-saavat-lisaa-keinoja-koronavirustilanteen-hillitsemiseksi
https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/tartuntatautilain-muutos-on-vahvistettu-alueiden-viranomaiset-saavat-lisaa-keinoja-koronavirustilanteen-hillitsemiseksi
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Tärkeää on, että yksiköissä kaikki laitteita käyttävät henkilöt tietävät, mistä käyttöohjeet 

löytyvät. Kotikuntoutuksen laitevastaava, palvelusihteeri Maria Nuotio huolehtii, että käyttöohjeet 

ovat saatavilla ja hankkii tarvittaessa puuttuvat käyttöohjeet ja tiedottaa henkilöstölle, missä 

käyttöohjeet ovat. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni käyttöohje löytyy jatkossa 

yhteisestä käyttöohjeiden kansiosta. Laitevastaava ottaa työyksikössä vastaa laitepassi näyttöjä, 

jotka on suunniteltu syksylle 2021 niin, että henkilöstö tutustuu käyttöohjeisiin, suorittaa 

Duodecimin kurssit ja näyttää laitteiden käytön yhteisesti sovitussa tilaisuudessa. Jokaiselle 

hoitajalle tulee oma laitepassi todistus.  

 

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 tervey-

denhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaisen käytön kriteerit toteutuvat yksikössä, linkki 

tarkistuslistaan ja laitevastaava Nuotio täyttää kerran vuodessa sähköisen kyselyn, jossa 

kysytään yksikkökohtaisia asioita laiteturvallisuuteen liittyen. Tarkistuslista toimii myös 

laitevastaavalle muistilistana. Tämän lisäksi Espoon sosiaali- ja terveystoimessa 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: 

turvallisuus-tiedotteet@espoo.fi. Yhteissähköpostia hallinnoi terveydenhuollon laitteiden ja 

tarvikkeiden asian-tuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä huolehtii, että turvallisuustiedotteet 

käsitellään prosessin mukaisesti, tieto tavoittaa asianomaiset ja varmistetaan vaadittavien 

toimenpiteiden toteutuminen.   

 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaava 
 
Yhteyshenkilö: 

Riitta Flinck, Laatupäällikkö, Sosiaali- ja terveystoimen toimiala, Kehittämisen tulosyksikkö Ketterä. 

PL 2547, Kirkkojärventie 6, 02070 ESPOON KAUPUNKI 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/terveydenhuollonlaitteetjatarvikkeet-sotet/Laitteiden%20kyttohjeet/Forms/BySubject.aspx
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ae6c7554-cf4d-4cc5-bdc8-3b1c83862890?displayId=Fin1729470
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ae6c7554-cf4d-4cc5-bdc8-3b1c83862890?displayId=Fin1729470
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Kunkin yksikön esimies on vastuussa ilmoituksen tekemisestä vaaratilanteista ja muiden laitteiden 

liittyvien määräysten noudattamisesta. 

 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista lisätietoja Espoon yhteiset sivut työtilasta. 

http://tyotilat.espoo.fi/sotet/yhteiset_sotet/Ohjeet/OHJE%20VAARATILANNEILMOITUS%20versio%202.

0.pdf 

Lisätietoa terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Valviran sivuilta. 

http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/tuotteen_markkinoille_saattaminen/terveydenhu

ollon_laitteet_ja_tarvikkeet 

 

Muut palvelut 
 
Espoon apuvälinepalvelut ovat siirtyneet HUS apuvälinekeskuksen toiminnaksi. Kotikuntoutuksen 

toimipisteisiin toimitetaan ja noudetaan viikoittain kotikuntoutuksen tilaamat apuvälineet, mikäli omainen 

tai asiakas itse ei niitä kykene hakemaan apuvälinekeskuksesta. 

 
Alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut 
Alihankintana tuotettujen palveluiden tulee vastata niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakas / poti-

lasturvallisuuteen 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.  

 
Alueellinen ja verkostoyhteistyö 
Kotikuntoutus tekee tiivistä yhteistyötä Espoon kotihoidon, Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin ja 

Espoon sairaalan kanssa. Kotikuntoutuksen toimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä näiden 

toimijoiden kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

 

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, HUS

Logistiikkapalvelut. 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 

https://tyotilat.espoo.fi/sotet/yhteiset_sotet/Ohjeet/OHJE%20VAARATILANNEILMOITUS%20versio%202.0.pdf
https://tyotilat.espoo.fi/sotet/yhteiset_sotet/Ohjeet/OHJE%20VAARATILANNEILMOITUS%20versio%202.0.pdf
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/tuotteen_markkinoille_saattaminen/terveydenhuollon_laitteet_ja_tarvikkeet
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/tuotteen_markkinoille_saattaminen/terveydenhuollon_laitteet_ja_tarvikkeet
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on sekä RAI että Socca yhteistyöverkostot. Edellä mainittujen eri toimintojen yhteistyö on kuvattu kuvaan 

3. 

 

 

Kuva 2 Alueellinen yhteistyö 

 

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. Ohje 
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epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn. Espoolainen johtaminen ja sen käsikirja ohjeistaa 

espoolaisen johtamisen malliin.  

 
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 vanhustenpalveluiden tavoitteiden mukaisesti. Laatu ja turvallisuus tulee ottaa huomioon 

myös henkilöstösuunnittelussa. Kotikuntoutuksen henkilöstösuunnitelma on osa koko Espoon kotihoidon 

henkilöstösuunnitelmaa. Se suunnitellaan sekä hyväksytään osana vanhuspalveluiden 

henkilöstösuunnitelmaa. Hyväksyntä tapahtuu vanhuspalveluiden johtoryhmässä. 

Kotikuntoutuksessa on 66 vakanssia, joista 38 lähihoitajaa (sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto), 

14 sairaanhoitajaa, 8 fysioterapeuttia, 2 toimintaterapeuttia (tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulu tai 

vastaava opistotason tutkinto) palvelusihteeri, 2 palveluvastaavaa ja palveluesimies. 

Sairaanhoitajalta, lähihoitajalta ja terapeuteilta edellytetään merkintää Valviran ylläpitämän 

ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki/Suosikki) 

 

9.2 Rekrytointi 

Vanhuspalvelujen henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhteystyössä Espoon kaupungin 

rekrytointipalvelujen kanssa Espoon kaupungin rekrytoinnin periaatteiden mukaisesti. Kotikuntoutuksen 

henkilöstö mitoitus perustuvat vanhuspalvelussa tehtyihin henkilöstösuunnitelmiin.  

 

Kotihoidon henkilöstöä rekrytoitaessa tarkistetaan aina, että henkilö täyttää tehtävässä edellytettävät 

kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi tarkistetaan hakijan: 

- ammatinharjoittamisoikeus Valviran ylläpitämästä rekisteristä 

- ulkomailla suoritettujen tutkintojen todistukset (Valvira). Työluvan tarkistaminen 

- kielitaidon; henkilöllä on oltava riittävä kielitaito tehtävien hoitamiseen. Haastatteluohjeet ja 

kielitaitotasot . 

 

Valintaperusteena muodollisen kelpoisuuden lisäksi voi olla myös työkokemus. Rekrytoinnissa kulloinkin 

toivottava kokemus, vuorovaikutustaidot ym. osaaminen määritellään ennen rekrytointia. Mikäli on aihetta 

epäillä esitettyjä todistuksia, tarkistetaan asia Valvirasta. Väärinkäytöksistä tehdään kirjallinen ilmoitus 

Valviraan. 

https://espoo365.sharepoint.com/sites/Henkilosto/SitePages/Espoolainen-johtaminen-ja-k%C3%A4sikirja.aspx
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Palvelut/Henkilosto/Rekrytointi
https://tyotilat.espoo.fi/sotet/yhteiset_sotet/Henkilosto/Henkilosto_ja_voimavarainhallinta/YhteisetDokumentit/Forms/Kelpoisuusvaatimukset.aspx
https://tyotilat.espoo.fi/pali/konsernipalvelut/henkilostopalvelut/rekrytointipalvelut/Ohjeet%20Essiss/Ty%C3%B6luvan%20tarkistaminen.doc
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Palvelut/Henkilosto/Rekrytointi/Rekrytointiohjeet/Haastatteluohjeet
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Palvelut/Henkilosto/Rekrytointi/Rekrytointiohjeet/Haastatteluohjeet
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Pitkiin sijaisuuksiin ja vakinaiseen työsuhteeseen palkattaville tehdään Espoon kaupungin 

terveyshuollossa työhöntulotarkastus. Sijaisten hankinnassa käytetään pääasiassa Seure -

henkilöstövuokrausta. 

 

Opiskelijoiden ohjaus 

Espoon kaupunki tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa päteviä ja motivoituneita työntekijöitä. Siksi harjoittelu- 

ja oppilaitosyhteistyö on tärkeää. Ohjeet ja sopimukset onnistuneeseen harjoitteluun löytyvät Harjoittelu 

ja oppilaitosyhteistyö 

 

Terveydenhoidon ammattihenkilön tehtävässä toimivalle opiskelijalle nimetään ohjaaja, joka on alan 

ammattihenkilö. Hän seuraa, ohjaa, arvioi ja valvoo opiskelijan työskentelyä ja tarvittaessa puuttuu 

epäkohtiin.  

 

9.3 Osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö 

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. Kehittämistyössä hyödynnetään Lean-filosofiaa ja 

laadunkehittämisen perusmenetelmiä.  

 

Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua ammattitaitonsa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi 

järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä osallistuu 

täydennyskoulutukseen vähintään Espoon kaupungin täydennyskoulutuksen suosituksen mukaisesti. 

Täydennyskoulutusta ovat sekä sisäiset, että ulkoiset koulutukset, jotka kestoltaan ovat vähintään 2 

tunnin mittaisia.  

 

 

Perehdytys 

Kehityskeskustelut 

Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa ja ne toteutetaan yksilökeskusteluina. 

Kehityskeskusteluohjeet 

 

Koulutukset 

Henkilöstön asiakas/potilasturvallisuus koulutus 

Laitepassi 

http://essi.espoo.fi/fi-FI/Palvelut/Henkilosto/Rekrytointi/Harjoittelu
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Palvelut/Henkilosto/Rekrytointi/Harjoittelu
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Palvelut/Henkilosto/Koulutus_ja_osaaminen/Kehityskeskustelu
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Ensiapukoulutukset 

Lääkehoidon koulutukset (LOVe koulutukset) 

Duodecim Oppiportti 

Potilasturvaportti 

Peda.net oppimisalusta 

Työturvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus   

 

9.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu 

Työhyvinvointia seurataan Tyhy-puntarilla toimialatasoisesti 4 kertaa vuodessa. Henkilöstön hyvinvointia 

seurataan myös joka toinen vuosi toteutettavalla Kunta10-kyselyllä. Tyhy-puntari ja Kunta-10 tulokset 

käsitellään säännöllisesti työpaikkakokouksessa. 

 

Työyhteisön kehittämis- ja virkistystilaisuudet osallistavat henkilöstön yhteiseen kehittämiseen ja toimivat 

tärkeinä yhteishengen kohottajina. Tavoitteena on, että kukin työyhteisö järjestää vuosittain yhden 

kehittämistilaisuuden. 

 

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 Työhyvinvoinnin ja työsuojelun sivustolla.  

 

Espoon kaupungin henkilöstön päihdeohjelman tavoitteena on osaltaan varmistaa päihteetön työpaikka 

ja selkeyttää päihdeongelmien käsittelyä työpaikoilla.  

 

Työturvallisuusriskien hallinta on osa turvallista työympäristöä ja henkilöstön hyvinvointia. Sivustolta on 

pääsy mm. palo- ja pelastusturvallisuuden verkkokoulutukseen. 

 

9.5 Henkilökunnan rokotukset 

Tartuntatautilaki (1227/2016) tuo muutoksia koskien hoitoon liittyvien infektioiden sekä 

mikrobilääkeresistenssin seurantaa ja torjuntaa. Säädöksiä on laajennettu, jotka koskevat 

hoitohenkilökunnan rokotuksia, infektioiden seurantajärjestelmiä sekä tiedonsaantimahdollisuuksia 

epidemian selvittämisen yhteydessä. 

 

Henkilöstön influenssarokotukset ovat merkittävä osa potilas- ja työturvallisuutta. Henkilöstön 

influenssarokotukset vähentävät huomattavasti potilaiden sairastumisia. Henkilöstön työterveyshuolto 

koordinoi rokotusten järjestämistä. Lisätietoa influenssarokotteesta THL:n sivuilta 

http://essi.espoo.fi/fi-FI/Palvelut/Henkilosto/Tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/Tyohyvinvoinnin_seuranta_ja_kehittaminen/Kunta10
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Palvelut/Henkilosto/Tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/Tyoturvallisuusriskien_hallinta
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Palvelut/Henkilosto/Tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/Tyoturvallisuusriskien_hallinta/Paihdeohjelma
http://essi.espoo.fi/fi-FI/Palvelut/Henkilosto/Tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/Tyoturvallisuusriskien_hallinta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/kausi-influenssarokote
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10 Toimitilat ja tukipalvelut 

 
10.1 Toimitilat  

Kotikuntoutus 

• Piispantilankuja 6A 02240 Espoo 

PL 2315 02070 Espoon kaupunki 

• Karaportti 5 02610 Espoo 

PL 2112 02070 Espoon kaupunki 

 

 
10.2 Palo- ja pelastussuunnitelma  

Pelastuslaki (379/2011) velvoittaa yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja 

laatimaan tarvittaessa pelastussuunnitelman. Kotikuntoutuksen pelastussuunnitelma päivitetään 

vuosittain. Pelastussuunnitelma löytyy Kotikuntoutuksen työtilasta ja/tai tulostettuna sille varatulta paikalta 

toimistolla. 

 
10.3 Tukipalvelut  

Espoon sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä on omat erilliset järjestelyt, tukipalvelukumppanit ja 

järjestelmäratkaisut. Kotihoidon tukipalvelut ovat seuraavat:  

• Siivouspalvelut: Espoon kaupungin tilapalvelut 

• Laitoshuolto: Espoon kaupungin kiinteistöpalvelut 

• Laboratorio- ja kuvantamispalvelut: HUSLAB ja HUS Kuvantaminen 

• Aula- ja turvallisuuspalvelut: Espoon kaupungin tilapalvelut 

• Kotihoidon yöpalvelu: Stella 

• Apteekkipalvelut: asiakkaan säännöllisen kotihoidon alueen mukaan 

• Turvapalvelu: Addsecure 

• Ateriapalvelut: Espoo Catering Oy 

• Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, hankinta, käytön ohjaus ja huolto: HUS Logistiikka 

• Apuvälineiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto: HUS Apuvälinekeskus 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379
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11 Dokumentointi, tietoturva ja tietosuoja 

 
11.1 Asiakas- ja potilastietojen käsittely  

Kirjattavat tiedot ovat luonteeltaan arkaluonteisia ja salassa pidettäviä, minkä vuoksi noudatetaan erityistä 

huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa niiden laatimisessa, käytössä, säilyttämisessä, 

luovuttamisessa ja hävittämisessä. Turvallisen palvelun / hoidon ja henkilökunnan sekä asiakkaan 

oikeusturvan takaamiseksi laaditaan asiakirjat ymmärrettävästi, virheettömästi ja riittävän laajasti. 

Asiakirjojen perusteella voidaan selvittää palveluun / hoitoon osallistuneiden ammattihenkilöiden 

menettelyä ja arvioida toiminnan asianmukaisuutta. Lokitietoja tarkistetaan aktiivisesti, vastuuhenkilö on 

järjestelmäkoordinaattori.  

 

Lisätietoja ja ohjeita: Lakimiesten ohjeet ja koulutukset / Espoon kaupungin tietoturvan ohje- ja 
koulutusmateriaalit 
 

Tietoturva ja tietosuoja 

Tietoturvallisuus on osa kaupungin jokapäiväistä toimintaa. Tietoturva-asioissa jokainen meistä on 

avainhenkilö. Tietosuoja on hyvää hallintotapaa ja tietoturvatoimintaa. Tietoturvatekniikoilla toteutetaan 

tietosuojaa. 

 

Tietoturvapolitiikka koskee jokaista kaupungin työntekijää, viranhaltijaa, luottamushenkilöä ja 

sidosryhmän edustajaa, joka työnsä tai toimeksiantonsa puitteissa käsittelee Espoon kaupungin 

omistamaa tai hallinnoimaa tietoa. 

 

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. 

 

Kehittämisessä, testaamisessa ja hankinnoissa kaupunki huomioi potilasturvallisuuden, tietosuojan sekä 

omavalvontasuunnitelmien vaatimukset sekä sen päivittämisen, että henkilöstön koulutukset.  

Asioi verkossa - Espoon sähköiset asiointipalvelut 

 

Tietoturvatietous ja -osaaminen 

Esimies huolehtii uudessa tehtävässä aloittavan työtekijän perehdyttämisestä tietoturva- ja 

tietosuojaohjeisiin, sekä työntekijän omissa työtehtävissä tarvittavaan erityisosaamiseen. 

 

 

https://tyotilat.espoo.fi/sotet/esikunta/laki-_ja_hallintoasioiden_tiimi/Lakimiesten%20ohjeet%20ja%20koulutukset/Forms/BySubject.aspx
https://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/tietoturvaryhma/Ohjeet/Forms/BySubject.aspx
https://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/tietoturvaryhma/Ohjeet/Forms/BySubject.aspx
https://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/tietoturvaryhma/Ohjeet/Tietoturvapolitiikka_2016_02_08.docx
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa
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Henkilörekisteriselosteet 

Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti toteutamme yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia 

henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistämme hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. 

Rekisterinpitäjä (Espoon kaupunki) on laatinut jokaisesta eri henkilörekisteristä henkilötietolain 10 §:n 

mukaisen rekisteriselosteen. Luettelo henkilörekisteriselosteista 

 
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. 

12 Yksikön/Palvelualueen kehittämissuunnitelma 

 
Toimintayksiköissä/palvelualueilla toteutettavassa omavalvonnassa havaitut laatupoikkeamat ja 

epäkohdat ohjaavat yksiköiden toiminnan kehittämistä.  Yksikön molemmissa toimipisteissä tehdyn 

riskien arvioinnin, sekä tiimipalavereissa nousseiden kehittämistoiveiden pohjalta olemme päätyneet 

seuraavaan kehittämissuunnitelmaan: 

 

Korjattava asia: Kotikuntoutuksen asiakkaiden kuntoutustavoite jatkuu katkeamatta, RAI A9 tiedon 

siirtäminen asiakkaan hoitosuunnitelmaan.  

Toimenpide: Uuden asiakkaan kuntoutustavoite 

kirjataan hoitosuunnitelmaan kotikuntoutuksessa sekä raportoidaan tarkasti asiakkaan siirtyessä 

Matinkylä Olarin säännölliseen kotihoitoon  

Aikataulu ja vastuuhenkilö: Kotikuntoutuksen esimiehet ja säännöllisen esimiehet  

Seuranta pvm ja tilanne (valmis/kesken/aloittamatta): Kerran kuukaudessa kuun ensimmäinen 

tiistai.  

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Rekisteriselosteet/Henkilorekisteriselosteet
tel:+358981651032
mailto:eva.peltola@espoo.fi
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Korjattava asia: Kotikuntoutuksen työntekijöiden yhteiset pelisäännöt, sekä sairaanhoitaja- lähihoitaja 

roolien ja tehtävänjaon selkiyttäminen 

Toimenpide: Laaditaan yhdessä työntekijöiden kanssa yhteiset pelisäännöt, jotka laitetaan yksikön 

seinälle näkyville. Tehtävänjakoa ja rooleja/vastuita työstetään työpajoissa sekä ammattiryhmittäin että 

yhteisesti. Roolituksia lähdetään rakentamaan ja kokeilemaan syksyn aikana, ja ne tuodaan myös 

näkyville esimerkiksi mind mapin muodossa. 

Aikataulu ja vastuuhenkilö: Syksy 2021-Kevät 2022 palveluesimies Anne Lignell 

Seuranta pvm ja tilanne (valmis/kesken/aloittamatta): 15.12.2021 seurantapalaveri Kotikuntoutuksen 

esimiesten kesken. 

 

 

  
12 Muutosblogi  
  
28.6.2021  

11.2 Tietosuojavastaavan nimi muutettu (Juho Nurmi -> Paula Pernilä)  

  

30.4.2021  

Yleistä: Linkit on tarkistettu sekä ”Esimies” sana on muutettu ”esihenkilö” sanaksi  

7.1 Ilmoitettavat taudit ja mikrobit  

8 Asiakkaan / potilaan asema, oikeudet ja oikeusturva: Asiakkaan / Potilaan kielelliset oikeudet  

9.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta.  

Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy.  

Alueellinen ja verkostoyhteistyö: Länsi-uudenmaan sote-hanke  

10.1 Henkilökunnan rokotukset. Koronarokotukset  

Liite 1. Sosiaali- ja terveystoimen vastuunjako – näkökulma on laatu, turvallisuus ja omavalvonta  

Päivitetty vastuutahoja  

Päivitykset 12.6.2020  

7.1 Asiakas- ja potilasturvallisuustutkinta; Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon Hoitoilmoitustieto-kanta; 

Ilmoitettavat taudit ja mikrobit  

7.2 Viestintä ja saavutettavuus  

8.3 Hoidon tarpeen / Palvelutarpeen arviointi; Omaolo-palvelu  
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