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Omavalvonta – avain oman työn kehittämiseen 
 
Seniorineuvonta Nestori on aloittanut toimintansa 1.6.2016. Palvelualueeseen kuuluvat neuvonnan ja 
palveluohjauksen osaamistiimit sekä palvelukeskus- ja päivätoiminta. Viiden toimintavuotensa aikana 
yksikkö on luonut nahkansa nykyiseen muotoonsa; luopunut monista vanhoista tavoista toimia ja ottanut 
uusia työtapoja käyttöön. Viimeiset 18 kuukautta on totuteltu korona-ajan ilmiöihin – etätyöhön, 
etäpalavereihin, etäyhteydenpitoon asiakkaiden kanssa ja myös palvelualueen päällikön vaihtumiseen. 
Tämä kaikki on tarkoittanut edelleen erilaisiin muutoksiin sopeutumista.  Muutokset haastavat 
laadunhallintaa, mutta voivat myös pakottaa meitä parantamaan laatua – toimimaan järkevämmin ja 
joustavammin.  
 
Nestorilaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä kaikkien vanhusten palvelujen palvelualueiden kanssa ja 
lisäksi toimialan muiden palvelualueiden ja ison joukon 3. sektorin toimijoita kanssa. Jotta asiakas saa 
tarpeensa mukaiset palvelut, meidän tulee osata tehdä sujuvaa yhteistyötä eri toimijatahojen ja 
ammattiryhmien kanssa. Mitä enemmän toimintamallimme ovat vakioituja, mitä sujuvammin viestimme 
eri toimijoiden kanssa ja mitä paremmin tunnistamme asiakkaidemme tarpeet, sitä paremman 
asiakaskokemuksen ja yhteistyökokemuksen tuotamme.  
 
Hyvin toteutettu laadunhallinta auttaa meitä pitämään asiakkaat tyytyväisinä, lisää työtyytyväisyyttä, 
mahdollistaa joustavampaa reagointia muutoksiin ja tietenkin vähentää poikkeamia ja virheitä. 
Laadunhallinta vaatii edelleen opettelua ja toivottavasti opimme siirtämään kehittämisen painopistettä 
pieniin ja jatkuviin parannuksiin jokapäiväisessä työssämme sekä vähentämään hukkaa ja virheitä.  
 
Laatu ja turvallisuus eivät synny käskemällä, ne syntyvät tekemällä. Meillä jokaisella on mahdollisuus 
jokaisena työpäivänä vaikuttaa palvelualueemme toiminnan laadukkuuteen ja tekemämme työn 
turvallisuuteen; tunnistamalla riskejä ja läheltä piti tilanteita, ottamalla ne puheeksi tai ilmoittamalla niistä 
eteenpäin sovituilla toimintamalleilla. Tähän työhön toivon kaikkia nestorilaisia mukaan! 
 
Omavalvonta on lakisääteistä laadunvarmistusta, jonka avulla varmistamme, että asetetut 
laatuvaatimukset toteutuvat. Omavalvonnan avulla meillä on mahdollisuus parantaa palvelujemme 
laatua, asiakkaidemme oikeusturvaa, henkilöstömme työturvallisuutta ja kehittää omaa työtämme.  
 
Tämä päivitetty omavalvontasuunnitelma kokoaa yhteen keskeiset Nestorin neuvonnan ja 
palveluohjauksen toimintaa koskevat periaatteet ja tiedot. Suunnitelma toimii pohjana Nestorin 
ammattilaisten laadukkaalle ja turvalliselle työlle. Suunnitelma arvioidaan ja sitä päivitetään vuosittain.  
 
 
 
 
 
 
 
30.9.2021 
 
Tuula Ekholm 
vt. asiakasohjauspäällikkö 
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1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito 

Laatiminen ja päivittäminen: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin (jatkossa Nestori) 
asiakasohjauksen omavalvontasuunnitelma pohjautuu Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialan 
ohjeistuksiin sekä kyselyistä ja järjestelmistä saatuihin laatutuloksiin ja poikkeamatietoihin. Yksikön 
palvelukeskus ja päivätoiminta -palvelutiimillä on oma suunnitelmansa. Nestorissa prosessin omistaa 
asiakasohjauspäällikkö.  
 
Suunnitelma päivitetään vuosittain 30.6. mennessä.  
 
Hyväksyminen: 7.10.2021 seniorineuvonta Nestorin johtotiimi 

Seuranta: Omavalvontasuunnitelma liitetään osaksi yksikön perehdytysohjelmaa. Nestorissa jokainen 
työntekijä vastaa laadusta ja asiakasturvallisuudesta omassa työssään. Suunnitelmaa arvioidaan ja 
päivitetään aina toimintatapojen muuttuessa 
 
Julkisuus: Suunnitelma on nähtävillä kaupungin internet-sivuilla sekä nähtävissä sähköisenä Nestorin 
SharePoint-sivuilla. Suunnitelma sisältää linkkejä sisäisiin ohjeisiin ja työtiloihin ja avautuvat vain 
intranetissä. Linkit avautuvat käyttöoikeuksien mukaisesti. 
Kuntalaiset saavat liitteet nähtäväksi pyydettäessä.  

 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 

Tulosyksikkö: vanhusten palvelut 

Palvelualue: seniorineuvonta ja palveluohjaus 

Toimintayksikkö: seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, asiakasohjaus 

Osoite: PL 2308 (Karvasmäentie 6), 02070 Espoon kaupunki 

Puh: 09 816 33 333 

Toimintayksikön vastaava esihenkilö: vt. asiakasohjauspäällikkö Tuula Ekholm, puhelin 043 825 

3353. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@espoo.fi.  

Lyhyt kuvaus toiminnasta:  

Nestorin asiakasohjaukseen on keskitetty useita ikäihmisiä palvelevia toimintoja. Asiakkaita ovat 65-
vuotta täyttäneet espoolaiset, heidän omaisensa ja läheisensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaiset ja viranomaiset.  
 
Nestorista löytyvät ikääntyvien neuvonta ja palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, omaishoidon 
tuki sekä muistineuvojien, rintamaveteraanien ja pääosa yli 65-vuotiaiden sosiaalipalveluista. Yksikössä 
tehdään pääosa asiakkaiden sosiaalihuollon päätöksistä. 
 
Nestorin neuvonta ja palveluohjaus edistää ikääntyvien hyvinvointia, tukee kotona selviytymistä ja etsii 
arkea helpottavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on oikeanlainen apu oikeaan 
aikaan. Nestorin tehtäviin kuuluvat ikääntyvien neuvonta, palvelutarpeen selvittäminen, palveluohjaus, 
palvelusuunnitelman tekeminen, palveluiden käynnistäminen, hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä 
tukevien palvelujen yhteensovittaminen ja koordinointi sekä omatyöntekijänä toimiminen. Lisäksi Nestori 
on mukana monissa erilaisissa väestölle suunnatuissa tapahtumissa yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. 
 

WWW-sivut: https://www.espoo.fi/fi/palvelut/seniorineuvonta-nestori 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi
https://www.espoo.fi/fi/palvelut/seniorineuvonta-nestori
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3 Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet 

3.1 Yksikön toiminta-ajatus 

Nestorin neuvonta ja palveluohjaus edistää ikääntyvien hyvinvointia, tukee kotona selviytymistä ja etsii 
arkea helpottavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on oikeanlainen apu oikeaan 
aikaan.  
 
Nestorin tehtäviin kuuluvat ikääntyvien palveluneuvonta, palvelutarpeen selvittäminen, 
palvelusuunnitelman tekeminen, palveluiden käynnistäminen, hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä 
tukevien palvelujen yhteensovittaminen ja koordinointi sekä omatyöntekijänä toimiminen sekä 
gerontologinen sosiaalityö.  
 

3.2 Arvot ja toimintaperiaatteet 

Nestori noudattaa toiminnassaan Espoon kaupungin arvoista johdettuja arvoja.  
  
Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen  
Nestorissa vastaamme neuvonnalla, ohjauksella ja palveluilla asiakkaiden tarpeisiin ja tuemme  
asiakkaiden omia voimavaroja. Ikääntynyt asukas ja hänen läheisensä ovat tasavertaisia  
kumppaneita palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.  
  
Espoo on oikeudenmukainen  
Kohtelemme jokaista asiakasta oikeudenmukaisesti. Kunnioitamme asiakkaan  
itsemääräämisoikeutta ja kohtelemme ikääntyneitä yhdenvertaisesti.  
  
Espoo on vastuullinen edelläkävijä  
Kehitämme palveluamme jatkuvasti yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Järjestämme palvelut  
ja muun toiminnan tehokkaasti ja taloudellisesti sekä luomme edellytyksiä kaikille espoolaisille  
turvalliseen vanhuuteen. Tuemme ikääntyneen omatoimista selviytymistä ja hyvinvointia vaikuttaviksi 
todetuilla ennaltaehkäisevillä toimilla ja kuntouttavalla työotteella. Edistämme yhteisöllisyyttä ja 
sukupolvienvälistä kanssakäymistä.  
  
Keskeisenä toimintaperiaatteena on tukea asiakkaiden mahdollisimman omatoimista selviytymistä  
kotona. Tunnistamme asiakkaan palvelutarpeen ja vastaamme siihen hyödyntämällä kunnan omia ja 
yhteiskumppaneiden palveluita.   
 
Tarvittavien kotona asumista tukevien palvelujen määrittäminen perustuu kattavaan palvelutarpeen 
arviointiin. Yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheisensä kanssa laaditaan tavoitteellinen, asiakkaan 
elämäntilanteen huomioiva ja toimintakykyä ja kuntoutumista tukeva hoito- ja palvelusuunnitelma ja 
nimetään asiakkaalle tarvittaessa sosiaalihuoltolain mukaisesti omatyöntekijä.  
 
Asiakasneuvonnan keskeinen tavoite on tarjota apua ja neuvoja kotona selviytymisen tueksi. Neuvontaa 
on saatavissa kaupungin www-sivuilta, Nestorin Contact Centeristä puhelimitse tai sähköpostilla sekä 
pop up-neuvontapisteistä, joita toteutetaan terveysasemilla ja erilaisissa yhteistyökumppaneiden kanssa 
järjestettävissä tilaisuuksissa.  
 
Palveluja tarjotaan sekä suomen että ruotsin kielellä ja lisääntyvässä määrin myös englanniksi. Mikä 
asiakkaan kieli on joku muu, käytettään tulkkipalveluja yhteisen kielen löytämisen apuna.  
 
Kannustamme kaikkia kehittämään työtään, ideoimaan parannusehdotuksia ja tekemään aloitteita. 
Harjoittelemme arjen ongelmanratkaisun taitoja, jotta yhä useampi ongelma voidaan ratkaista heti, siellä 
missä se havaitaan.  
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Kehittämiskohteet tunnistamme palautteiden sekä poikkeama- ja vaaratilanneilmoitusten avulla.  
Nostamme laadun ja turvallisuuden eurojen ja suoritteiden rinnalle – ja ohi. Lisäksi toimintaa ohjaavat eri 
ammattiryhmien eettiset ohjeet.  
 

4 Johtamisjärjestelmä 
 

Nestorin johtaminen on järjestetty matriisimaisesti. Henkilöstöä johdetaan osaamistiimien kautta ja 
asiakkuuksia alueellisesti. Lisäksi palvelualueeseen kuuluu päivätoiminta ja palvelukeskukset -
palvelutiimi.  
 
Nestorin johtaminen muodostuu kolmen keskeisen johtamisfoorumin ympärille, jotka ovat Nestorin 
johtotiimi, osaamistiimit ja alueelliset työryhmät. Nestoria johtaa asiakasohjauspäällikkö, joka toimii 
johtotiimin puheenjohtajana. Johtotiimin jäseniä ovat päällikön lisäksi kunkin osaamistiimin esihenkilöinä 
toimivat asiakkuuspäälliköt ja johtava sosiaalityöntekijä sekä palvelukeskukset ja päivätoiminta -
palvelutiimin esihenkilönä toimiva palvelupäällikkö. Johtotiimin sihteerinä toimii toimistosihteeri. 
Osaamistiimejä ovat: 

 
Ennakoivat palvelut ja neuvonta 

• Asiakasneuvonta (Contact Centerin toiminta) ja sen kehittäminen 

• Poikkihallinnollinen ELO-ryhmä ja sen toiminnan koordinointi 

• Kolmannen sektorin verkostoyhteistyö yhteistyössä palvelukeskukset ja päivätoiminta 
palvelutiimin kanssa 

• Erilaisten oppaiden, esitteiden ja muun väestötasoisen neuvonnan materiaalituotanto mukaan 
lukien nettisivut yhdessä muiden osaamistiimien kanssa 

• Ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen 
 
Yleinen palveluohjaus 

• Palvelutarpeen selvittäminen/arviointi ja sen työtapojen kehittäminen 

• Palveluseteliasiakkuuksien hallinta ja PSOP-järjestelmän käytön kehittäminen 

• Sairaalan tarvitsemien palveluohjauspalvelujen tuottaminen ja kehittäminen 

• Auroranmäen kuntoutusyksikön tarvitsemien palvelujen tuottaminen ja kehittäminen 

• Kotiutustiimin tarvitsemien palveluohjauspalvelujen tuottaminen ja kehittäminen 

• Kotikuntoutuksen tarvitsemien palveluohjauspalvelujen tuottaminen ja kehittäminen 

• Nestorin ravitsemusterapeutin palvelujen tuottaminen ja kehittäminen 
 
Omaishoidon palveluohjaus  

• Omaishoitoperheiden palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 

• Rintamaveteraanien palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 

• Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntäminen ja toiminnan kehittäminen 

• Yhteisten palvelujen koordinointi ja kehittäminen 
 

Muistisairaiden palveluohjaus 

• Muistisairaiden ja heidän läheistensä palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 
 

Asuminen ja sosiaalityö 

• Yli 65-vuotiaiden gerontologinen sosiaalityö ja sen kehittäminen (mukaan lukien toimeentulotuki) 

• Hoiva-asumisen palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko 

• Muiden Espoon vanhusten palvelujen yksiköiden tarvitsemien sosiaalityön palvelujen 
tuottaminen ja kehittäminen 

• Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkahallinta 
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Osaamistiimien hallinnollisena ja lähiesihenkilönä toimii asiakkuuspäällikkö/johtava sosiaalityöntekijä, 
joka vastaa tiiminsä asiantuntija-alueen kehittämisestä, henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä sekä 
osaamisalueen resurssien koordinoinnista alueellisten tiimien välillä. Kukin esihenkilö toimii yhden 
Espoon alueellisen asiakastiimin vetäjänä. Asiakkaiden palvelut tuotetaan kullakin alueella. Alueelliset 
tiimit tekevät alueellaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.  
 
Jokainen osaamistiimi kokoontuu noin joka toinen viikko. Kokouksissa käsitellään osaamisalueen 
toimintaan ja kehittämiseen liittyviä asioita. Päivittäistä asiakastyötä johdetaan asiakastiimeissä, joilla on 
kaksi viikoittaista palaveria (ti ja to). Palaverissa käydään läpi asiakastyön tilanne ja siihen vaikuttavat 
asiat ml. johtoryhmissä (vanhusten palvelut ja Nestorin johtotiimi) aluetiimissä käsiteltäviksi sovitut asiat, 
haasteelliset asiakastilanteet ja muut aluetta koskevat ajankohtaiset asiat.  
 
Koko asiakasohjauksen henkilöstö kokoontuu yhteiseen tapaamiseen kerran kuukaudessa. 
Kuukausikokouksessa käsitellään koko asiakasohjausta koskevia ajankohtaisia asioita.  
 
Johtamisfoorumien lisäksi Nestorissa toimii johtamista- ja toiminnan kehittämistä tukevia työryhmiä.  
Kokonaisvastuu työn laadusta ja asiakasturvallisuudesta on johdolla, mutta jokainen työntekijä vastaa 
niistä omassa työssään. Työntekijän vastuulla on huolehtia asiakastyön laadusta ja turvallisuudesta ja 
osallistua sen kehittämiseen oman työnsä puitteissa sekä ilmoittaa eteenpäin havaituista poikkeamista.  
 

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 2020. 

  
Toimintaa kehitetään linjaorganisaation, asiantuntijoiden ja työryhmien yhteistyönä. Päätösten 
valmistelussa ja päätöksenteossa hyödynnetään sekä laadun että asiakas- ja potilasturvallisuuden 
asiantuntijoiden ja työryhmien suosituksia.  
 
Laadukkaan työn tueksi Nestorin kehittämistyössä hyödynnetään Lean-filosofiaa. Ajattelumallin 
keskiössä on jatkuva parantaminen ja yksinkertaistaminen, turhan tekemisen poistaminen ja vakioidut 
toimintamallit, tavoitteena sujuvat prosessit ja sujuva työnteko.  
 
Nestorin toimintaan liittyviä laatusuosituksia:  
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: Tavoitteena 
ikäystävällinen Suomi, STM 2020:29 

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://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162455
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162455
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Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit, THL (Stakes) 2006 
Päihdepalvelujen laatusuositukset, STM oppaita 2002:3 
Terveyden edistämisen laatusuositus , STM 2006:19  
THL potilasturvallisuusopas  
Vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:4 
Apuvälinepalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:7 
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. 

 
6 Riskien hallinta 

 
Riskinhallinnan työnjako 

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan linjajohdolla on vastuu riskienhallinnasta ja turvallisuuden 
järjestämisestä. Johto vastaa strategisen tason ohjauksesta ja turvallisen toiminnan 
mahdollistamisesta. Johdon tehtävänä on huolehtia turvallisuuden ohjeistamisesta ja järjestämisestä 
sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan 
turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen 
asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle.   
  
Päivittäisestä riskienhallinnasta vastaa osaamistiimin tai palvelutiimin esihenkilö, ja jokainen työntekijä 
soveltaa riskien hallinnan periaatteita omassa työssään. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia koko 
henkilökunnalta. Henkilökunta tuo esille havaitsemansa laatupoikkeamat, epäkohdat ja tunnistamansa 
riskit. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman 
laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.   
 
Riskinhallintaan kuuluu myös toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja 
jatkotoimien toteuttaminen. Riskienhallintaan sisältyy viisi vaihetta: 

1. Vaaratilanteen tunnistaminen 
2. Ilmoittaminen 
3. Ilmoituksen vastaanotto, luokittelu ja analysointi 
4. Päätöksenteko jatkotoimista 
5. Seuranta ja arviointi. 

 
 

Riskien tunnistaminen 

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

Riskin suuruuden määrittelemisen jälkeen on päätettävä riskin merkittävyydestä. Riskin 
merkittävyydestä päättäminen tarkoittaa käytännössä rajanvetoa sille, pienennetäänkö riskiä vai ei. 
Kaikkien riskien poistaminen ei aina ole mahdollista, mutta tavoitteena tulee olla aina kaikkien 
tunnistettujen riskien pienentäminen hyväksyttävälle tasolle.   
 

Suositeltavia julkaisuja:  
Potilasturvallisuus ja riskien hallinta (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry)  
Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu 2011 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 
Johdon potilasturvallisuuskävelyt  

http://www.julkari.fi/handle/10024/75223
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/69996
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70473
https://thl.fi/documents/10531/104871/Opas%202011%2015.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70109
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/69969/opas03_7.pdf?sequence=1
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset
http://spty.fi/wp-content/uploads/2015/08/RH-opas_nettiin_korjattu.pdf-02112015.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
http://spty.fi/wp-content/uploads/2017/05/SPTY-JohdonKavelyt_nettiin.pdf
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6.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja ilmoittaminen 

Potilasturvallisuus HaiPro (käsittelijöinä asiakkuuspäälliköt, johtava sosiaalityöntekijä ja palvelupäällikkö 

ja PT-vastaava asiakasohjauspäällikkö)  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta 
laadittavasta suunnitelmasta (341/2011) velvoittaa sopimaan menettelytavan, jonka avulla tunnistetaan, 
ilmoitetaan ja tehdään korjaavat toimenpiteet potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien kohdalla.  
 
Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on käytössä 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.  
 

Ilmoitus epäkohdasta tai epäkohdan uhasta sosiaalihuollossa 

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat 
sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai 
ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa, on henkilön ilmoitettava siitä 
viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle. (Sosiaalihuoltolaki 48§). 
  
Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella SPro-ohjelman kautta. Ilmoitus menee toiminnasta vastaavan 
henkilön eli yksikön esihenkilön käsiteltäväksi, ja tieto ilmoituksesta menee organisaatiossa ylöspäin 
aina tulosyksikön johtajalle asti. SPro-järjestelmästä löydät tarkempia ohjeita ilmoituksen tekemiseen. 
Ilmoituksen tekemiseen et tarvitse tunnuksia.   
 
SPro menettelytavat on kuvattu tarkemmin ohjeessa ja videoissa, jotka ovat SPro sosiaalihuollon 
epäkohtailmoitus -työkalun sivulla.  
 

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 hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on käytössä vakavien vaaratapahtumien tutkinta, jossa 
käytössä on kaksitasoinen menettelytapa: Tutkintamenettelyä käytetään silloin, kun (1) tapahtumaan 
liittyy monta toimijaa ja prosessi on monimutkainen, (2) henkilöstölle on aiheutunut suuri kuormitus, 
esim. jokin tapahtunut vaaratilanne lamaannuttaa henkilökunnan, (3) palveluprosessissa on ollut monta 
poikkeamaa pitkähkön ajan sisällä ja ne huomattiin sattumalta ja/(4) poikkeama liittyy laajasti käytössä 
olevaan järjestelmään tai laajasti käytössä olevaan toimintatapaan. Selvitysmenettelyä sovelletaan 
silloin, kun on kyseessä paikallinen ongelma, esim. yhden tiimin / työyksikön toiminta aiheuttaa 
vaaratapahtuman. Tämä on osoittautunut hyväksi ja resurssitehokkaaksi ratkaisuksi.   

  

Työturvallisuusriskit:  

Työturvallisuuslaki (738/2002 katsottu 19.4.2021) 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.    
  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110341
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Tyokalut/SitePages/SPro,-sosiaalihuollon-ep%C3%A4kohtailmoitus.aspx
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738
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Työpaikan vaarojen arviointi 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. 
 
Hessu-järjestelmässä tehdään työturvallisuuslain edellyttämät ilmoitukset työntekijän kohtaamista uhka- 
ja väkivaltatilanteista. Hessuun voi myös kirjata positiivisia turvallisuushavaintoja. Tapaturmailmoitukset 
tehdään myös Hessuun. Järjestelmä viestittää esihenkilölle kaikki hänen vastuualueellaan tehdyt 
ilmoitukset. Esihenkilö käsittelee ilmoitukset ja tekee niistä tarvittaessa tutkinnan. Työsuojelu on mukana 
vakavien vahinkojen tutkinnassa.  
   
Kaupungin kaikilla työpaikoilla on otettu käyttöön Turvavartti, joka toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, 
keväällä ja syksyllä. Kulloinenkin Turvavartin aihe on yhteinen kaikille ja siitä käytävien keskustelujen on 
tarkoitus vahvistaa työpaikan omaa ennakoivaa turvallisuuskulttuuria.  
 
Nestorissa työturvallisuusriskit arvioidaan kerran vuodessa sovitun arviointiryhmän toimesta. Ryhmässä 
1–2 osallistujaa kustakin asiakasohjauksen osaamistiimistä. Toimenpiteiden toteutumisen seuranta 
tapahtuu Nestorin johtotiimissä ja seurannassa hyödynnetään Hessu-työturvallisuuden 
hallintajärjestelmää. Vastuuhenkilönä asiakkuuspäällikkö Laura Euramo. 
  

Tietoturvapoikkeamat 

Espoon kaupungissa tietoturvallisuudella tarkoitetaan hallinnollisia, teknisiä ja muita keinoja, joilla 
suojataan kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa tietoa sekä normaalitilanteissa, 
normaaliolojen häiriötilanteissa, että poikkeusoloissa. 
 
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 esihenkilöllesi.  
  
Ilmoitus tehdään kaikissa tapauksissa Elisa HelpDeskiin puh. 09 816 50501 tai ict-palvelut@espoo.fi  

 

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, hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esihenkilöille tarkoitetulla toimintaohjeilla. 
Tutustu toimintaohjeeseen ja varaudu poikkeaviin tilanteisiin jo ennakolta.  
 
Kaupungin henkilöstölle suunnattuja ohjeita kriisitilanteiden varalle:   
• Kriisiviestinnän seinätaulu yksiköihin 
• 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 

mailto:ict-palvelut@espoo.fi
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pystyy selaamaan niitä sujuvasti. Saavutettavuus auttaa myös muita verkkopalvelun käyttäjiä, joilla 
on vaikkapa lukihäiriön tai värisokeuden takia vaikeuksia palvelun käytössä. 
 
Yksikön kokoukset  
Yksikön kokouskäytäntö tukee viestintää. Alueelliset tiimit kokoontuvat kahdesti viikossa palaveriin, 
jossa käsitellään ko. alueen asiakkuuksien hoitamiseen liittyviä asioita. Osaamistiimit kokoontuvat 
vähintään joka toinen viikko ja käsittelevät ko. osaamisalueen asioita. Johtotiimi kokoontuu viikoittain ja 
käsittelee palvelualueen yhteisiä asioita. Yksiköllä on kuukausikokous palvelualueen päällikön johdolla. 
Kokouksessa käsitellään yhteisiä henkilöstöön, toimintaan ja sen toiminnan laatuun, talouteen ja 
johtamiseen liittyviä asioita.  
 
Esihenkilöt kannustavat henkilöstöä kehittämään toiminnan laatua ja turvallisuutta. Esihenkilöt myös 
varmistavat, että työpaikkakokouksissa käsitellään säännöllisesti laadun ja turvallisuuden kehittymistä, 
tunnistetaan riskejä ja varaudutaan niihin.  
 
Sähköinen viestintä  
Ajankohtaisista turvallisuusuutisia Espoon kaupungin henkilöstölle löytyy Essin-intranetistä, SOSTER 
nyt! ja VOU-uutiskirjeistä sekä sähköpostitse jaettavista tiedotteista. Lisäksi Nestorilla on 
kuukausitiedote, johon kootaan henkilöstöön ja toimintaan liittyviä asioita.  
 
Nopeita tilanteita varten voidaan käyttää pikaviestimiä (Teams, Yammer). Viestien sisällöstä vastaa se, 
joka vastaa tiedotettavasta asiasta. Toimialan viestintäryhmä auttaa viestin muotoilussa ja 
viestintäkanavien valinnassa.   
  
Toimialan 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. 
 
Nestorin hyväksytyt ohjeet on tallennettu SharePointin työtiloihin ja SotetOhjesivustoon,  
ja niihin on käyttöoikeuksien mukainen pääsy henkilökunnalla. Tiimien omissa työtiloissa ei säilytetä 
omia ja muokattuja versioita tai tulosteita ohjeiden virallisista versioista. Ohjeiden ajantasaistaminen ja 
täydentäminen on jatkuva kehittämiskohde. Parhaillaan ohjeita viedään toimialan yhteiseen 
ohjekeskukseen, josta ne löytyvät jatkossa.  
 
Nestorin ohjeissa on yhtenäinen ulkoasu: 
Virallinen Espoon pohja (word template), dokumentin nimi otsikkona, päivämäärä, vastuuhenkilön nimi ja 
hyväksyjä (Nestorin johtotiimi tai vanhusten palvelujen johtoryhmä, jos ohje on tulosyksikkötasoinen) 

 

7 Asiakkaan/Potilaan asema, oikeudet ja oikeusturva 

Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. Kunnallisen 
sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen tekemään päätökseen. Hallintolaki ohjaa 
päätöksentekoa ja sosiaalihuoltolaki muutoksenhakua.   

   
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, terveydenhoitoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Heitä on kohdeltava siten, että 
heidän vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan eikä heidän ihmisarvoaan loukata.   
  

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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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 

Asiakkaan itsemääräämisoikeus on yksi tärkeimmistä toimintaa ohjaavista periaatteista. Muistisairaus 
voi heikentää asiakkaan kykyä päättää omista asioistaan. Pääasia on, että asiakas määrää niistä 
asioista, joista vielä kykenee. Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa vain erityisissä tilanteissa ja 
oikeus perustuu lainsäädäntöön: Mielenterveyslaki (1990/1116), Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 
(1977/519), Tartuntatautilaki (1227/2016), Päihdehuoltolaki (1986/41). 
 
Nestorin henkilöstö ei käytä rajoitustoimenpiteitä.  
 
Nestorin työntekijöiden tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea 
hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Palveluja toteutettaessa on 
ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen 
itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen palveluihinsa liittyviä muita toimenpiteitä. 
Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon 
asiakkaan etu. Asiakasta on kuultava ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä. Asiakkaan hoito ja 
huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen.  

 

7.2 Kielelliset oikeudet 

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

Kaksikielisessä kunnassa asiakkaalla / potilaalla on oikeus saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Kieli ja 
potilaan tarve tulla ymmärretyksi ovat osa hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta ja potilasturvallisuutta. 
Palvelut tulee toiminnassaan osoittaa käyttävänsä molempia kieliä, ja potilas tulee itse saada valita 
saako hän palvelua suomeksi vai ruotsiksi. Asiakkaalta kysytään asiakkuuden alussa, mitä kieltä hän 
haluaa käyttää ja hänen asiaansa hoitava työntekijä valitaan sen mukaisesti. Tarvittaessa käytössä on 
tulkkauspalvelut.  
 

7.3 Neuvonta ja ohjaus 

Nestorin neuvonta ja palveluohjaus vastaa Espoon 65-vuotta täyttäneiden kuntalaisten neuvonnasta ja 
ohjauksesta, palvelutarpeen selvittämisestä, palveluiden järjestämisestä ja palvelukokonaisuuksien 
koordinoinnista.  
 
Matalan kynnyksen neuvonnalla pyritään ohjaamaan asiakkaita aikaisemmin kevyiden palveluiden 
piiriin, lisäämään heidän toimeliaita vuosiaan ja viivyttämään tarvetta raskaille palveluille. 
 
Neuvonta ja palveluohjaus Nestori puh: 09 816 33 333 

WWW-sivut: https://www.espoo.fi/fi/palvelut/seniorineuvonta-nestori 
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041
https://stm.fi/documents/1271139/1376272/Jokaisella+potilaalla+on+oikeus+saada+hyv%C3%A4%C3%A4+hoitoa-+suomeksi+tai+ruotsiksi.pdf/35d962f2-c3ce-40cd-bd11-625690569ea0/Jokaisella+potilaalla+on+oikeus+saada+hyv%C3%A4%C3%A4+hoitoa-+suomeksi+tai+ruotsiksi.pdf
https://www.espoo.fi/fi/palvelut/seniorineuvonta-nestori
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7.4 Palvelutarpeen arviointi 

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa tarvittaessa 
moniammatillisena yhteistyönä. Palvelutarpeen arviointia säädellään mm. vanhuspalvelulaissa ja 
sosiaalihuoltolaissa. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä palvelun käyttäjän ja/tai hänen 
läheisensä kanssa. Asianosaisen osallistumista tuetaan hänen elämäntilanteensa, iän ja toimintakyvyn 
edellyttämällä tavalla. Arvioinnissa huomioidaan myös asiakkaan kielelliset oikeudet, joista säädetään 
mm. perustuslaissa ja kielilaissa ja joiden nojalla asiakkaalla on oikeus saada sosiaali- ja 
terveyspalveluja suomen tai ruotsin kielellä. Tarvittaessa Nestorin työntekijät hyödyntävät 
tulkkauspalveluja. 
 
Kaikille palvelujen piiriin tuleville asiakkaille tehdään Nestorissa laaja-alainen palvelutarpeen arviointi. 
Palvelutarpeen arviointi tehdään tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä noudattaen 
vanhuspalvelulakia (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista 15§ ja sosiaalihuoltolaki 40§). 
 

Omaolo-palvelu: Espoon verkkosivuilta pääsee kansalliseen Omaolo-palveluun, jossa henkilö voi 
tehdä itsenäisesti suuntaa antavan palvelutarpeen arvion kaikkina vuorokauden aikoina. 
Palvelukokonaisuudessa käytettävissä olevat palvelutarpeen arviot ovat arvio omaishoidon tuesta, arvio 
liikkumisesta kodin ulkopuolella sekä arvio henkilökohtaisesta avusta.  Käyttäjä vastaa palvelun 
kysymyksiin ja saa vastaustensa perusteella suosituksen, miten jatkaa asian hoitamista, miten voi 
hakea tukea ja sekä yhteystiedot Espoon palveluihin. Suositus ei ole päätös vaan se ohjaa käyttäjää.   
 

7.5 Asiakas- tai hoitosuunnitelma 

Hoito- ja palvelusuunnitelma (HOPS) laaditaan palvelukokonaisuutta määritettäessä yhdessä asiakkaan 
ja/tai hänen omaisensa kanssa. Kun asiakkaalle myönnetään kotihoidon palveluja, alustava hoito- ja 
palvelusuunnitelma tehdään asiakasohjausyksikkö Nestorissa. Hoito- ja palvelusuunnitelman sisältö 
määrittyy asiakkaan näkemyksen ja palvelutarpeenarvioijan ammatillisen näkemyksen ja päätöstä 
tukevien mittaritulosten pohjalta monialaisena yhteistyönä. 
 

7.6 Asiakas- ja potilaspalautejärjestelmä 

Nestorissa palveluista kerätään palautetta ja tietoa seuraavilla tavoilla:  
•  ”Anna palautetta” -linkki, vastaus viiden työpäivän sisällä 
• Palvelukohtaisia kohdennettuja kyselyitä 
• Henkilökohtainen kontakti  
• Kansalliset asiakaspalautekyselyt, jotka toteutetaan tavallisesti joka toinen vuosi 
• Nestorin omat asiakaspalautekyselyt, tavoitteena toteuttaa vuosittain. Voidaan toteuttaa 

eri asiakasryhmille kohdennettuina.  
 
Asiakaspalautetta seurataan johtotiimissä säännöllisesti. Toimialatasoinen ja tulosyksikkötasoinen 
yhteenveto tehdään vuosittain. Saadut palautteet käydään läpi johtotiimin kokouksissa. Positiivisista 
palautteista iloitaan ja mietitään miten onnistunutta toimintatapaa voisi levittää laajemmalle. 
Huomautuksiin, muistutuksiin, ja kanteluihin mietitään toimintatapoja, joilla käytäntöjä voitaisiin 
parantaa, jotta vastaavaa ei tapahtuisi uudelleen. 
 
Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun 

Jos asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa hoitoon, palveluun tai kohteluun, kannattaa hänen yrittää 
selvittää asia ensin henkilökunnan kanssa. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita 
toimenpiteitä tarvita. Jos asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi tehdä 

https://www.omaolo.fi/
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muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun valvovalle viranomaiselle. Sosiaalihuollossa 
asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen.   
 
Oikaisuvaatimus; sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksen muuttaminen 

Sosiaalipalvelujen järjestämiseen liittyvään kirjalliseen päätökseen saa vaatia oikaisua kunnalliselta 
sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä. Tästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. 
 
Muistutus 

Sosiaalihuollossa kohteluunsa tyytymätön voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön 
vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Nestorille kohdennettuihin muistutuksiin 
vastaa palvelualueen päällikkö (asiakasohjauspäällikkö). Tiimi/työntekijä, johon muistutus kohdistuu, 
tekee kirjallisen selvityksen yhdessä esihenkilönsä kanssa tilanteesta/asiasta, jota muistutus koskee. 
Samalla suunnitellaan korjaustoimenpiteet, joilla vastaava tilanne voidaan ehkäistä.  
 
Kirjallinen muistutus toimitetaan postitse osoitteeseen:  
Espoon kaupungin kirjaamo 
PL 1 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
tai sähköpostilla: kirjaamo@espoo.fi (Viestin aiheeksi on merkittävä ”Muistutus”) 
Huom! Suojaamaton sähköposti lähetetään lähettäjän omalla vastuulla)  
 
Muistutuksen tekemiseen voi käyttää www.espoo.fi /sosiaali- ja terveyspalvelut/asiakkaan ja potilaan 
oikeudet/tyytymättömyys hoitoon ja palveluun -sivuilta löytyviä valmiita lomakkeita tai vapaamuotoista 
tekstiä. https://www.espoo.fi/fi/terveys/tyytymattomyys-hoitoon-ja-palveluun 
 
Kantelu 

Sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaalihuollon epäkohdista kantelun 
aluehallintovirastoon. Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan (esimerkiksi vakavat hoitovirheet, valtakunnalliset tai 
periaatteellisesti tärkeät asiat). Valvira tai aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin 
muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee. 
 
Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä 

Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi 
kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.  
 
Potilasvahinko (Potilasvahinkolaki 1986/585)  

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 (katsottu 19.4.2021). Lisätietoja on 
saatavissa potilasvakuutuskeskuksen sivuilta tai potilas- ja sosiaaliasiamieheltä.   
 

7.7 Potilas- ja sosiaaliasiamies 

Eva Peltola 

Puh. 09 8165 1032 

Neuvontaa puhelimitse. 

Henkilökohtainen käynti ajanvarauksella. 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
https://www.espoo.fi/fi/terveys/tyytymattomyys-hoitoon-ja-palveluun
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860585
http://www.pvk.fi/
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Sähköposti: eva.peltola@espoo.fi 

Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialan sosiaali- ja potilasasiamies: 

https://www.espoo.fi/fi/terveys/sosiaali-ja-potilasasiamies 

8 Palvelun sisällön omavalvonta 

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

8.1 Palvelun saatavuuden määräajat 

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 +) palvelujen tarpeen arvioinnille (aloitus 7 arkipäivän sisällä),   
• vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvittämiselle (aloitus 7 arkipäivän sisällä),   
• toimeentulotukipäätöksen tekemiselle (kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana 

arkipäivänä, muuten 7 arkipäivän sisällä),  
• toimeentulotuki -asiakkaan pääsy keskusteluun sosiaalityöntekijän tai 

sosiaaliohjaajan/sosionomin kanssa (viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä).  
 

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: 

Nestori lupaa aloittaa palvelutarpeen selvittämisen 5 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Mikäli asiakas 
on yhteydessä puhelinpalvelun kautta, tehdään alustava palvelutarpeen selvittäminen puhelun aikana.  
 
Palvelujen saatavuudesta tiedotetaan Espoon internetsivuilla otsikolla Hoito- ja palvelutakuu, 
ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat: https://www.espoo.fi/fi/terveys/hoito-ja-palvelutakuu 
 

Neuvonta  

Nestorin Contact center palvelee kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita numerossa 09-816 33 333 arkisin 
klo 9–15. Yhteyden yksikköön saa myös sähköpostilla, nestori@espoo.fi.  Sähköpostit puretaan ja niihin 
vastataan Contact centerissä arkisin klo 9–15.  
 
Keskitetyn Contact centerin lisäksi yleistä neuvontaa ja ohjausta annetaan yhteistyössä Espoon 
asiointipisteiden kanssa sekä erilaisissa väestötasoisissa tapahtumissa.  

https://www.espoo.fi/fi/terveys/sosiaali-ja-potilasasiamies
https://www.espoo.fi/fi/terveys/hoito-ja-palvelutakuu
mailto:nestori@espoo.fi
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Hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta 
 

Nestorin ennakoivat palvelut tuottaa yksin ja yhdessä eri toimijoiden kanssa runsaasti tiedotus- ja 
ohjausmateriaalia omaehtoisen tiedon haun tueksi sekä erilaisia tapahtumia ja monenlaista näyttöön 
perustuvaa ryhmätoimintaa. Toimintaa markkinoidaan Espoon www-sivuilla, erilaisilla esitteillä, joita 
jaetaan mm. palvelukeskuksissa ja lehdissä julkaistavilla ilmoituksilla. 
 
Asiakasohjaus/palveluohjaus  
 
Asiakasohjaus/palveluohjaus on prosessi, jossa määritellään asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet ja 
niihin parhaiten sopivat palvelut asiakkaan ja omaisten kanssa heidän toiveidensa mukaisesti.  
 
Uuden asiakkaan ensisijainen kontaktipiste on aina palveluneuvonta. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii, 
edetään laaja-alaiseen palvelutarpeen selvittämiseen. 
 
Palvelutarpeen selvittämiseen vaaditaan aina asiakkaan suostumus. Ensimmäiseksi tehdään alustava 
palvelutarpeen selvitys puhelinhaastatteluna. Jos tässä keskustelussa todetaan tarve laajempaan 
apuun, asiakkaan kanssa sovitaan kotona tehtävästä arviointikäynnistä. Palvelutarvetta selvitetään 
RAIScreener -toimintakykymittaria apuna käyttäen. Palvelutarvetta voidaan selvittää myös 
hoitoneuvottelussa sairaalan osastolla.  
 
Palvelujen tarpeen arvioinnissa käytettäviä mittareita ovat:  

1. RAI-arviointimittari (Resident Assessment-Instrument; Screener) sisältää päivittäisen 
toimintakyvyn, välineellisten päivittäisten toimintojen, kognitiivisen/ älyllisen toimintakyvyn, 
masennuksen ja hoidon- ja palvelutarpeen (Maple 1-15 arvioit)  
2. MMSE (muisti ja tiedon käsittelykyky)  
3. MNA (ravitsemustila)  
4. VAS-kipujana (kipu)  
5. GDS 15 ja/tai Cornell (masennus)  
6. CDR ja CDS/FAST (älyllisen toimintakyvyn häiriön ja dementian asteen arviointi)  
7. Muistikysely  
8. CMAI (levottomuutta kuvaavat käytösoireet).  

 
Lisäksi käytetään kunkin asiakkaan tilanteen mukaan muita mittareita, jotka soveltuvat ikääntyneille. 
Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakas saa palveluohjausta, jossa tavoitteena on yhdessä löytää 
asiakkaalle sopivat vaihtoehdot kotona asumisen tueksi. Kunnan sosiaalihuoltolain mukaisista 
palveluista tehdään muutoksenhakukelpoiset päätökset.  
 
Palveluohjaaja etsii ratkaisuja asiakkaan palvelutarpeeseen niin yksityisen, kolmannen sektorin kuin 
kunnan palvelutarjonnasta (Ennaltaehkäisevän palveluohjauksen tarkistuslista, 
Toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen). Selvityksen perusteella laaditaan palvelusuunnitelma 
yhdessä asiakkaan kanssa.  
 
Palveluohjaaja valmistelee esityksen kunnan ikäihmisille tarjoamista palveluista, jos asiakkaan 
palvelutarve täyttää kriteerit kaupungin palveluiden myöntämiselle. Muutoin hän ohjaa asiakasta 
tilaamaan tarvittavat palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta tai kolmannelta sektorilta. Kaikkiin kunnan 
subventoimiin palveluihin löytyy omarahoitteisia vaihtoehtoja.  
 
Palvelupäätöksen tekee Nestorin päätöksentekoon oikeutettu viranhaltija. Päätöksiä tehtäessä 
noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja otetaan huomioon kuntalaisten yhdenvertaisuus.  
 
Nestorin palveluohjaaja toimii tarvittaessa asiakkaan omatyöntekijänä, mikäli asiakas tarvitsee apua 
palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Omatyöntekijäksi nimetään 
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yhteisten perusteella asiakkaan tilanteeseen parhaiten soveltuva ammattilainen. Omatyöntekijä seuraa 
asiakkaan tilannetta aktiivisesti ja kulkee asiakkaan rinnalla palveluverkostossa. 
 
Omaishoidontuki  
Nestori vastaa 65-vuotta täyttäneiden espoolaisten omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuki myönnetään 
omaishoidontuen toimintaohjeen puitteissa. Omaishoitajien tukimuotoja ovat lisäksi erilaiset 
valmennukset, kohdennettu ryhmätoiminta, omaishoitajien vapaapäivät, omaishoitajien hyvinvointi ja 
terveystarkastukset. Omaishoitoperheiden tukihenkilönä toimii kunkin Espoon suuralueen Nestorin 
asiakasvastaava.  
 
Muistisairaiden tuki  
Nestorin muistineuvojat tukevat asiakkaita ja heidän läheisiään muistisairauden eri vaiheissa. 
Muistineuvojan asiakkaaksi tullaan useimmiten vaiheessa, jossa on diagnosoitu etenevä muistisairaus. 
Muistineuvojan asiakkaita ovat asiakkaat, joilla ei ole muuta hoitavaa tahoa. Myös osa omaishoidon 
tuen perheistä, kotihoidon palveluseteliasiakkaista ja kotihoidon asiakkaista, kuuluvat muistineuvojan 
palvelujen piiriin. Muistineuvoja voi toimia omatyöntekijänä myös muiden palvelualueiden asiakkaille.  
 
Muistineuvojat tekevät kotikäyntejä sekä neuvovat puhelimitse asiakkaita ja heidän läheisiään. 
Muistineuvojan keskeisenä tehtävänä on muistisairaan kokonaistilanteen arvioiminen, palvelujen 
suunnittelu, koordinointi ja ohjaus sekä säännöllinen seuranta kotona asumisen tukemiseksi. 
Muistineuvoja arvioi muistisairaan toimintakykyä erilaisin tutkimuksiin perustuvin ja yhteisesti sovituin 
menetelmin. Muistineuvojat toimivat yhteyshenkilönä etenevää muistisairautta sairastavan, hänen 
läheistensä, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden yhteistyötahojen välillä. Muistineuvoja tukee 
muistisairasta ja hänen läheisiään/omaisiaan sekä järjestää tukea erilaisin tavoin sekä vahvistaa heidän 
voimavarojaan sairauden eri vaiheissa.  
 
Muistineuvoja toimii asiantuntijana muistisairauksiin liittyen, kouluttaa, ohjaa ja konsultoi muita sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimijoita. Nestorin aluetiimissä muistineuvoja toimii muistisairauksien ja 
muistisairaiden palveluohjauksen asiantuntijana. Muistineuvoja soveltaa uutta tietoa ja käytänteitä 
muistisairaan palveluprosessissa ja kehittää palveluketjua. Tekee ennaltaehkäisevää työtä 
aivoterveyden edistämiseksi ja hyvinvoinnin parantamiseksi. 
 
Rintamaveteraanien palvelut  
Rintamaveteraanien palvelut koordinoidaan Nestorista. Palveluihin kuuluvat kuntoutuspalvelut ja kotiin 
vietävät palvelut. Palvelut rahoitetaan pääosin Valtiokonttorilta vuosittain saatavalla määrärahalla.  
 
Sosiaalityön palvelut  
Pääosa yli 65-vuotiaiden sosiaalityön palveluista on keskitetty Nestoriin 1.1.2018 alkaen. Sosiaalityön 
keskeisenä tehtävänä on huolehtia ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien palvelutarpeen arvioinnista, 
siihen liittyvästä palveluohjauksesta sekä ympärivuorokautisen hoiva-asumisen sijoitustoiminnasta 
(sekä pitkä- että lyhytaikainen hoiva-asuminen).  
 
Lisäksi sosiaalityöntekijät auttavat asiakkaita vaikeissa sosiaalisissa ongelmissa, osallistuvat ja 
koordinoivat verkostoyhteistyötä, antavat konsultointiapua muille Nestorin työntekijöille sekä huolehtivat 
täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä tarvittavien sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden 
myöntämisestä osalle yli 65-vuotiaista espoolaisista. Sosiaalityöntekijät huolehtivat myös virka-
aikaisesta sosiaalipäivystyksestä ikääntyneiden osalta. 
 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki  
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään hakemuksesta Sosiaalihuoltolain mukaisen 
kuljetuspalvelun toimintaohjeen mukaisesti Nestorista. 
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Alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut  
Kun asiakas saa kotihoidon palveluja palvelusetelillä, hän jää Nestorin asiakkuuteen. Asiakkaalle 
nimetään omatyöntekijä, joka toimii asiakkaan yhteyshenkilönä ja mm. huolehtii siitä, että asiakkaan 
palvelut toteutuvat suunnitellusti ja vastaavat asiakkaan tarvetta. 
 

Lääkehoito  

Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on laadittu koko sosiaali- ja terveyspalveluita velvoittava 
lääkehoitosuunnitelma, jota seniorineuvonta ja palveluohjauksen palveluyksikössä noudatetaan. Tämä 
SOTEtin lääkehoitosuunnitelma on kaikkien saatavilla lääketyöryhmän työtilassa. Espoon hyvinvoinnin 
ja terveyden toimialan lääketyöryhmä päivittää SOTEtin lääkehoitosuunnitelman vuosittain.  
 
Ravitsemus  
Hyvä ravitsemus on toimintakyvyn edellytys, joka turvaa päivittäisen elämän sujumisen ja parantaa 
elämänlaatua. Potilaiden ja asiakkaiden ravitsemuksessa noudatetaan suosituksia ja oppaita 
huomioiden yksikölliset tarpeet. THL ravitsemussuositukset. Vireyttä seniorivuosiin- ikääntyneiden 
ruokasuositus on otettu käyttöön ja koulutetaan henkilöstölle.  
 
Nestorissa työskentelee toinen vanhusten palveluiden ravitsemusterapeuteista. Hänen työpanoksensa 
kohdistuu pääosin kotihoidon asiakkaiden ravitsemusneuvontaan ja ohjaukseen, sekä henkilöstön 
kouluttamiseen ja tukemiseen ikääntyneiden ravitsemusasioissa. Jonkin verran työpanosta kohdistetaan 
väestötasoisiin interventioihin osana Nestorin ennakoivia palveluita. 
 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö  
 
Terveydenhuollon laitteiden ammattimaisen käytön varmistamiseksi Espoon hyvinvoinnin ja terveyden 
toimialalle 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 (ei koske sairaalaa, joka tilaa mittarit HUS 
Logistiikasta->pitää rekisteröidä lääkintätekniikassa). Laitteiden sarjanumerot kirjataan Exceliin, jota 
kautta laitteet ovat jäljitettävissä.  
  
Tärkeää on, että yksiköissä kaikki laitteita käyttävät henkilöt tietävät, mistä käyttöohjeet löytyvät. 
Laitevastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia, että käyttöohjeet ovat saatavilla, hankkia tarvittaessa 
puuttuvat käyttöohjeet ja tiedottaa henkilöstölle, missä käyttöohjeet ovat. Tavoitteena on, 
että mahdollisimman moni käyttöohje löytyy jatkossa yhteisestä sähköisten käyttöohjeiden kansiosta 
(Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimainen käyttö/Käyttöohjeet). Myös Mequsoft-
laiterekisteristä löytyy käyttöohjeita.  
 
Espoon kaupungin lääkintälaitteiden huollosta ja viankorjauksista vastaa HUS Lääkintätekniikka ja 
apuvälineiden huollosta ja ylläpidosta HUS Apuvälinekeskus. Espoon 
kaupungin lääkintälaitteet huolletaan suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. HUS Lääkintätekniikalla 
on huoltotiimi, joka koordinoi määräaikaishuollot keskitetysti. Lääkintälaitteet inventoidaan vähintään joka 
toinen vuosi yksiköissä toteutuvien määräaikaishuoltojen kanssa samaan aikaan. 
Apuvälineiden inventaariot hoidetaan apuvälineyksikön varastossa.  
 
Vanhojen laitteiden poistuessa käytöstä tulee niistä tehdä vika työtilausilmoitus Mequsoftin kautta ja 
tilata kuljetus KAIKU-järjestelmästä HUS Lääkintätekniikkaan. HUS Lääkintätekniikka tarkastaa laitteen 
ja tiedottaa käyttäjää korjataanko vai poistetaanko laite. HUS Lääkintätekniikka tekee 

https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ohjeet-ja-suositukset/suositukset-ja-toimenpideohjelmat
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/URN_ISBN_978-952-343-472-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/URN_ISBN_978-952-343-472-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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määräaikaishuollot suuremmissa yksiköissä paikan päällä, tästä tiedotetaan erikseen. Tilattavat tuotteet 
löytyvät tuotekatalogista. Tilaus tulee hyväksyttää esihenkilöllä ennen lähetystä. Katalogi ja tilaus 
löytyvät Login verkkokaupasta. Laitteisiin liittyvät tarvikkeet ja lisäosat tilataan kuten aiemminkin.  

  

Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvän tarkistuslistan avulla varmistetaan, että 
terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaisen käytön kriteerit toteutuvat 
yksikössä. Laitevastaavat täyttävät kerran vuodessa sähköisen kyselyn, jossa kysytään yksikkökohtaisia 
asioita laiteturvallisuuteen liittyen. Tarkistuslista toimii myös laitevastaavalle muistilistana. Tämän lisäksi 
Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on käyttöönotettu laitekohtaisen osaamisen varmistamisen 
työkaluna laitepassia. Laitepassin avulla dokumentoidaan henkilökunnan osaaminen ja varmistetaan, 
että jokainen terveydenhuollon ammattilainen on saanut perehdytyksen terveydenhuollon laitteiden 
käyttöön.  
  
Turvallisuustiedotteiden vastaanottaminen on keskitetty Espoossa yhteissähköpostiin: 
turvallisuustiedotteet@espoo.fi. Yhteissähköpostia hallinnoi terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 
asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä huolehtii, että turvallisuustiedotteet käsitellään 
prosessin mukaisesti, tieto tavoittaa asianomaiset ja varmistetaan vaadittavien toimenpiteiden 
toteutuminen.  
  

Laitevastaaville on julkaistu oma käsikirja, jossa laiteturvallisuudesta löytyy informaatiota tarkemmin. 
 
Ammattimaisten käyttäjien velvollisuus on huolehtia käytössään olevien laitteiden toimintakunnosta, 
turvallisesta käyttöympäristöstä, saatavuudesta, käyttökoulutuksesta ja tuotteiden jäljitettävyyden 
varmistamisesta.  
 
Perhe- ja sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen ja vanhusten palvelujen vastuuhenkilöt vastaavat omien 
palvelualueidensa ja palveluyksikköjensä lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta. 
Lisäksi he vastaavat siitä, että palvelualueilla ja palveluyksiköissä on nimetty laite- ja tarvikevastaavat 
(Nestorissa yleisen palveluohjauksen tiimin asiakasvastaava), jotka auttavat huolehtimaan laitteiden 
toimintakunnosta, laitevaaratilanteiden ilmoitusmenettelyistä sekä osallistuvat käyttökoulutusten 
organisoimiseen. Lisäksi toimialalla on nimetty vastuuhenkilöorganisaatio, johon kuuluvat asiantuntijat ja 
koordinaattorit.  
 
Espoolaisten apuvälinepalveluja hoitaa HUS Apuvälinekeskus, joka palvelee Espoon sairaalan tiloissa 
osoitteessa Karvasmäentie 6. lisätietoa HUS Apuvälinekeskuksesta.  

Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy 

Nestori noudattaa Espoon kaupungin tartuntatautiyksikön ohjeistuksia hygieniakäytännöistä ja 
infektioiden ennaltaehkäisystä. Henkilöstöllä on käytössä ajantasainen ohjeistus hyvästä 
käsihygieniasta ja suojavarusteiden oikeanlaisesta käytöstä ja pukemisesta.  

Alueellinen ja verkostoyhteistyö 

Nestori tekee tiivistä yhteistyötä muiden Espoon vanhusten palvelujen palvelualueiden kanssa, eniten 
kotihoidon kanssa. Yhteistyötä tehdään myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen, perhe- ja 
sosiaalipalvelujen, vammaispalvelujen, terveysasematoiminnan ja sivistystoimen, erityisesti liikunta- ja 
kirjastotoimen kanssa. Nestorille tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös järjestöt, seurakunnat ja 
vapaaehtoistoimijat. Yhteistyötä tehdään johtoryhmien tasolla sekä työntekijätasolla. Nestorin alueelliset 
työryhmät verkostoituvat omilla suuralueillaan eri toimijoiden kanssa. Ennakoivien palveluiden 
keskeinen työ on verkostoyhteistyö kunnan muiden toimialojen ja kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa.  
 
 

mailto:turvallisuustiedotteet@espoo.fi
https://www.hus.fi/hus-tietoa/liikelaitokset-ja-tukipalvelut/apuvalinekeskus/Sivut/default.aspx
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9 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset 

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

 
9.1 Henkilöstösuunnitelma 

Seniorineuvonta ja palveluohjaus palvelualueella on asiakasohjauksessa yhteensä 66 vakanssia. 
Henkilöstösuunnitelma tarkistetaan vuosittain toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä. 
Palvelualueen johtotiimi vastaa eri henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että jokaisen 
osaamista hyödynnetään. Yksikön henkilöstösuunnitelmasta vastaa asiakasohjauspäällikkö.  
 

9.2 Rekrytointi 

Uutta henkilöstöä rekrytoitaessa tarkistetaan aina, että henkilö täyttää tehtävässä edellytettävät 
kelpoisuusehdot. Lisäksi tarkistetaan hakijan:  
- ammatinharjoittamisoikeus Valviran ylläpitämästä rekisteristä JulkiTerhikki ja JulkiSuosikki.  
- ulkomailla suoritettujen tutkintojen todistukset (Lue lisää Valviran sivuilta). 
- työlupa 
- kielitaito; Henkilöllä on oltava riittävä kielitaito tehtävien hoitamiseen.   
 
Mikäli on aihetta epäillä esitettyjä todistuksia, tarkistetaan asia Valvirasta. Väärinkäytöksistä tehdään 
kirjallinen ilmoitus Valviraan.  
 

Opiskelijoiden ohjaus 

 
Espoon kaupunki tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa päteviä ja motivoituneita työntekijöitä. Siksi 
harjoitteluja oppilaitosyhteistyö on tärkeää. Ohjeet ja sopimukset onnistuneeseen harjoitteluun löytyvät 
Espoon intranetin harjoittelusivulta. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon opiskelijoille nimetään 
harjoittelu jaksolle ohjaaja, joka on alan ammattihenkilö. Hän seuraa, ohjaa, arvioi ja valvoo opiskelijan 
työskentelyä ja tarvittaessa puuttuu epäkohtiin, ja tarvittaessa keskeyttää toiminnan, jos turvallisuus 
vaarantuu. Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä toimivalle opiskelijalle nimetään 
ohjaaja, joka on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 
 

9.3 Osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö 

Nestorissa on tavoitteena vahvistaa kaikkien työntekijöiden osaamista oman työn tekemiseen ja sen 
jatkuvaan kehittämiseen. Osaamistiimien vetäjät vastaavat henkilöstönsä ammatillisen osaamisen 
kehittämisestä. Osaamistarpeet käydään läpi kehityskeskusteluissa.   
 

https://julkiterhikki.valvira.fi/
https://www.valvira.fi/valvira/rekisterit/terveydenhuollon_ammattihenkilot/julkiterhikki
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/ulkomailla-tutkinnon-suorittaneet
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Jatkuva parantaminen ja kehittäminen 
 
Espoon ja vanhusten palvelujen 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.  
 
Henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät kootusti Espoon intranetin 
osaamisen kehittäminen -sivuilta. 
 

Perehdytys 

Esihenkilöt vastaavat siitä, että uusi työntekijä perehdytetään uuteen työhönsä ja työpaikan 
toimintatapoihin. Espoossa on käytössä erillinen uuden työntekijän perehdytysopas sekä 
perehdytyssuunnitelma. Espoossa hyvinvoinnin ja terveyden toimiala järjestää toimialakohtaisia uusien 
työntekijöiden perehdytystilaisuuksia vuosittain. Kaupunkitasoisesti järjestetään kesäsijaisille 
tarkoitettuja perehdytysinfoja. Esihenkilö perehdyttää uuden henkilöstön. Lisäksi perehdytystä 
järjestetään muuttuneisiin toimintatapoihin ja uusiin järjestelmiin liittyen.  
 
Uudelle esihenkilölle on suunniteltu perehdytyspolku espoolaiseen johtamiseen, joka sisältää Esimiehen 
työkalut ja tehtävät -koulutuksen (verkkokurssi ja puolikas lähipäivä) sekä Espoolainen johtaminen 
omaksi -valmennuksen. Kaikki uudet esihenkilöt kutsutaan näihin valmennuksiin, mutta niihin voi 
ilmoittautua koulutuskalenterin kautta jo ennen kuin on saanut kutsun. Esihenkilöiden työn tueksi löytyy 
paljon aineistoa Espoon intranetistä.  
 
Esihenkilö on vastuussa siitä, että uusi työntekijä perehdytetään uuteen työhönsä ja työpaikan 
toimintatapoihin. Yksikön omavalvontasuunnitelma on keskeinen osa uuden työntekijän perehdytystä. 
Henkilöstön perehdytyksessä asiakasohjauksen toimintaan käytetään Nestorin palveluohjauksen 
käsikirjaa sekä yhteistä perehdytysaineistoa Näin me toimimme Nestorissa. Esihenkilön antaman 
henkilökohtaisen perehdytyksen lisäksi järjestetään yksikön yhteisiä perehdytystilaisuuksia. 
Tietojärjestelmiin perehdytään yhteisissä vanhusten palvelujen sovellustuen järjestämissä koulutuksissa 
ja vieriperehdytyksessä yksikössä. 
 
Kehityskeskustelut 

Tavoite- ja kehityskeskustelut käydään kunkin työntekijän kanssa vähintään kerran vuodessa, ja niissä 
käsitellään myös asiakas- ja potilasturvallisuusosaamista sekä työssä jaksamista ja kokemusta 
syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Säännölliset tavoite- ja kehityskeskustelut varmistavat, että 
jokaisella työntekijällä on mahdollisuus edistää työnsä ja siihen liittyvän osaamisen kehittymistä 
yhteistyössä oman esihenkilönsä kanssa. Tavoite- ja kehityskeskustelujen toteutumista seurataan.  
 
Koulutukset 

Esihenkilö huolehtii siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi täydennyskoulutuksiin. Sosiaali- ja 
terveysministeriön suositusten mukaan riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhoitoalalla on 3–10 
täydennyskoulutuspäivää/henkilö/vuosi. Sosiaalityöntekijäksi pätevöityvä työntekijä voi saada palkallista 
opintovapaata opintojen viimeistelyyn. Kaupungin sisäinen koulutustarjonta on 
koottu koulutuskalenteriin. 
 

Henkilöstön asiakas/potilasturvallisuus koulutus 

Potilasturvaportti-palvelu tarjoaa tietoa ja työkaluja potilasturvallisuuden edistämiseen. Koulutukset ja 
työkalut toimivat myös asiakasturvallisuuden edistämisessä.  
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• Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti välittömässä asiakas- ja 
potilastyössä toimiville. Koulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön toimintatapoja 
potilasturvallisuuden edistämiseen omalla työpaikalla. (Kesto noin 4 h.)  
• Potilasturvallisuutta taidolla – tukitoiminnot -verkkokoulutus on tarkoitettu ennen kaikkea muille 
kuin välittömässä asiakas- ja potilastyössä oleville sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. (Kesto 
noin 2,5 h.)  
• Teemaverkkokurssit ammatillisen osaamisen ylläpitoon (Kesto 15–20 min/kurssi)  

o ISBAR-menetelmä turvalliseen tiedonkulkuun  
o Kotikäyntien turvallisuus  
o Laiteturvallisuus  
o Potilaan tunnistaminen  
o Potilas- ja asiakasturvallisuusriskien hallinta  
o Vaaratapahtumien raportointi  
o Vakavien vaaratapahtumien käsittely ja tutkinta  
o Väsymysriskien hallinta.  

 

HaiPro työkalun aloitussivulla on koulutusvideoita:  
o HaiPro -ilmoituksen käsittely  
o HaiPro raportit  
o HaiPro esittely (Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen koulutusvideo).  

 

Spro-työkalun aloitussivulla on koulutusvideot  
o Spro - sosiaalihuoltolain mukaisten epäkohtien ilmoitusjärjestelmä  
o Spro ilmoittajan ohje.  

 

Ensiapukoulutukset 

Espoon kaupunki on solminut sopimuksen ensiapukoulutusten tilaamisesta Omnialta 6.8.2020. Sopimus 
koskee toistaiseksi Ensiapu1 (EA1) - ja hätäensiapukoulutuksia. Esihenkilö vastaa työpaikan 
ensiapuvalmiudesta ja ilmoittaa kurssille osallistujat omasta yksiköstään. 
 
Lääkehoidon koulutukset (LOVe koulutukset) 

Espoon kaupunki ostaa HUS-Serviseltä LOVe eli Lääkehoidon osaaminen verkossa koulutusta 
sopimuksen mukaisesti. LOVe -oppimateriaali löytyy osoitteesta: https://moodle.hus.fi/login/index.php. 
 
Duodecim Oppiportti 

on terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuspalvelu. Se tarjoaa ja mahdollisuuden 
ammattitaidon kehittämiseen. Oppiportti ja Potilasturvaportti ovat verkkopalveluja, jotka sisältävät useita 
eri koulutuksia. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan potilastyön turvallisuuteen ja laatuun liittyvät 
koulutukset löytyvät kootusti Espoon intranetistä. 
 

9.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu 

Nestori noudattaa Espoon kaupungin ohjeita työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelmien ja 
suunnitelmien osalta.   
 
Työssä jaksamisen tukemiseen kiinnitetään monella tavalla huomiota ja siihen on olemassa työkaluja. 
Espoon kaupungilla on käytössä työfiiliskysely, jolla kartoitetaan henkilöstökokemusta neljä kertaa 
vuodessa. Nestorin-kyselyssä on noussut esiin kokemusta syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta, 
minkä vuoksi tämä asia otetaan esiin tavoite- ja kehityskeskustelussa jokaisen työntekijän kanssa.  
 

https://moodle.hus.fi/login/index.php
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Esihenkilöiden käyttöön rakennetulla Posetiivi-kyselyllä saa tarkempaa tietoa työyhteisön 
tilanteesta. Henkilöstön hyvinvointia ja sen muutoksia seurataan myös joka toinen vuosi 
toteutettavalla Työterveyslaitoksen Kunta10-kyselyllä.     
   
Espoon kaupungin henkilöstön päihdeohjelman tavoitteena on osaltaan varmistaa päihteetön työpaikka 
ja selkeyttää päihdeongelmien käsittelyä työpaikoilla.  
 
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 Espoon intranetin Työkyvyn arviointi- ja tukisivustolla. Työterveyspalvelut 
tukevat henkilöstöä ja esihenkilöitä varhaisen tuen mallilla työhyvinvoinnin ja kriisitilanteiden osalta sekä 
työkyvyn arvioinnissa, työergonomia ja työpaikkaselvityksissä.   
 
Nestorissa toteutetaan vuosittain työturvallisuusriskienarviointi (Hessu) järjestelmään. 
Työturvallisuusriskien osalta jokainen työntekijä on velvollinen havainnoimaan työympäristöä ja 
raportoimaan havaituista työturvallisuusriskeistä ja vaaroista esihenkilölle.  
 
Työtapaturman sattuessa työntekijän tulee tehdä ilmoitus esihenkilölle, joka ilmoittaa työtapaturmasta tai 
ammattitautiepäilystä vakuutusyhtiöön. Vaara- tai uhkatilanteen sattuessa esihenkilö tekee ilmoituksen 
vaara- ja uhkatilanteesta Hessuun yhdessä työntekijän kanssa mahdollisimman pian tapahtuman 
jälkeen. 

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

9.5 Henkilökunnan rokotukset 

Tartuntatautilain 48 pykälä koskee niitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä, joissa hoidetaan 
lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai 
potilaita. Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi. Tartuntatautilaki 2016/1227. 
  
Espoon Työterveyshuolto vastaa kaikkien Espoon kaupungin omien työntekijöiden rokottamisesta 
toimialasta ja kotipaikkakunnasta riippumatta. Ammattinsa kautta rokotettavat tulevat saamaan 
vuorollaan kutsun rokotuksiin esihenkilöidensä kautta. Riskiryhmiin kuuluvien tulee varata aika itse 
suoraan Työterveyshuollosta.  
 
Henkilöstön influenssarokotukset ovat merkittävä osa potilas- ja työturvallisuutta. Henkilöstön 
influenssarokotukset vähentävät huomattavasti potilaiden sairastumisia. Sairaaloissa epidemiat 
vähenevät ja potilaskuolleisuus pienenee merkitsevästi, etenkin pitkäaikaislaitoksissa ja 
vanhainkodeissa. Ilmaiset influenssarokotukset toteutetaan työterveyshuollossa Aluehallintoviraston 
ja THL:n suositusten mukaan. 
 
THL: Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset.  
 
THL: Lisätietoa influenssarokotteesta.  
 
Kuntainfo: Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajia huolehtimaan henkilöstönsä rokotussuojasta. 
 
   
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L5P48
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-tartuntatautilaki-velvoittaa-tyonantajia-huolehtimaan-henkilostonsa-rokotussuojasta?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STM*3An+uutiskirje+kunnille+ja+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+toimijoille+8*2F2017&snb_adname=STM*3An+uutiskirje+kunnille+ja+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+toimijoille+8*2F2017%20-%20Lue%20lisaa&emlr=u-2592870-59432584-1480735-6&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STM*n%20uutiskirje%20kunnille%20ja%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20toimijoille%208*2017&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-2592870-59432584-1480735-6
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10 Toimitilat ja tukipalvelut 

10.1 Toimitilat  

Nestorin toimitilat sijaitsevat Espoon sairaalan ensimmäisessä kerroksessa Konttori-nimisessä 
monitoimitilassa. Osa työntekijöistä työskentelee alueellisissa elä ja asu -seniorikeskuksissa. Lisäksi 
korona-aika on lisännyt etätyöskentelyä työntekijän kotoa käsin. Etätyöskentelyyn liittyen Nestorissa 
noudatetaan kaupungin kulloinkin voimassa olevia etätyöohjeita.  
 
Konttori on monitilatoimisto, jossa Nestorin työntekijät ovat sijoittuneet istumaan alueellisen ryhmäjaon 
mukaisesti. Puheluja ja hiljaista työskentelyä varten tilassa on pieniä työhuoneita. Erikokoisia 
neuvottelutiloja on myös Nestorin henkilöstön varattavissa kokouksia varten. 
 
Konttorin käytöstä on luotu pelisäännöt yhdessä Espoon sairaalan kanssa. Toimitilan siivouksesta ja 
muusta huoltamisesta on Espoon sairaala tehnyt sopimukset palveluntuottajan kanssa.  
 
Granlund Manager on huoltokirjaohjelma, jolla hallitaan kaupungin toimitiloja. Huoltokirjaohjelmalla 
tehdään kiinteistöjä ja toimitiloja koskevia vikailmoituksia ja palvelupyyntöjä. Yhteystiedot löytyvät 
huoltokirjaohjelmasta Granlund Managerista (GM).  
 
Espoon tavoitteena on, että julkiset tilat ovat toimivat, terveelliset ja lainsäädännön vaatimukset 
täyttävät. Toimintaympäristön tulee olla turvallinen sekä asiakkaille että työntekijöille:  

• työskentelemme turvallisissa tiloissa: tiloja on riittävästi, ne ovat hygieenisiä ja häiriöttömiä  
• ennaltaehkäisemme kaatumis- ja loukkaantumisvaaroja  
• pidämme hoitoon tarvittavat laitteet ja tarvikkeet saatavilla ja käyttökunnossa  
• järjestämme laitteiden huollon valmistajan ohjeiden mukaisesti  
• laitteiden käyttöön liittyvät ohjeet ovat saatavilla  
• työyksikön esihenkilöt arvioivat laitteiden käyttöön liittyvän perehdytyksen ja koulutuksen 
tarvetta.  

 
Turvallisuusvastuut Espoon sairaalan tiloissa jakaantuvat eri hallintokuntien ja toimintojen kesken:  
• Espoon sairaalan päällikkö toimii suojelujohtajana  
• Vartiointi: HUS-Kiinteistöt Oy / Turvapalvelut  
• Turvaryhmä: turvaryhmään osallistuu jäsen kiinteistön jokaisesta toiminnosta (Nestorista 
asiakasohjauspäällikkö), Espoon sairaalan tekninen manageri (KOY TM), edustaja Jorvin sairaala-
alueen valmiustoimikunnasta sekä edustaja HUS-turvapalveluista. Ryhmän puheenjohtajana toimii 
Espoon sairaalan päällikkö.  
• Turvallisuushenkilöstö: Espoon sairaala ostaa HUS-Kiinteistöt Oy:n turvapalveluilta seuraavat palvelut: 
paikallisvartiointi ja hälytysvalvonta, tilausvartiointi, kulunvalvonta sekä asiantuntijapalvelut (henkilö- ja 
paloturvallisuuskoulutukset, turvallisuus- ja pelastussuunnittelu).  
• Henkilökunta  

− Jokaisen tulee tuntea työympäristönsä turvallisuusjärjestelyt (tekniset ja rakenteelliset), 
annetut turvallisuusohjeet ja -suunnitelmat sekä noudattaa niitä.  
− Jokainen on velvollinen ennaltaehkäisemään ja torjumaan onnettomuuksien syntymistä ja 
puuttumaan vaaratilanteisiin.  
− Vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa jokaisen tulee hälyttää apua sekä ryhtyä 
kykynsä mukaisiin pelastustoimenpiteisiin. Onnettomuustilanteessa jokaisen tulee toimia 
yksikön esihenkilön ja tilannetta johtavan viranomaisen apuna tämän käskyjen mukaisesti.  
− Jokaisen tulee ilmoittaa turvallisuutta vaarantavista epäkohdista ja puutteista 
esihenkilölleen.  
− Jokainen raportoi työtapaturmista, läheltä piti -tilanteista sekä vaara ja uhkatilanteista 
Essissä olevan ohjeistuksen mukaisesti.  
− Raportoi asiakkaalle tapahtuneet vaaratilanteet (HaiPro). 
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10.2 Palo- ja pelastussuunnitelma  

Pelastuslaki (379/2011) velvoittaa yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja 
laatimaan tarvittaessa pelastussuunnitelman. Espoon sairaalan turvallisuus- ja pelastussuunnitelmassa 
kuvataan koko kiinteistön osalta mm. kohteen riskien arviointi, toimenpiteet vaara- ja 
onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi, rakenteellinen turvallisuus, tekniset 
turvallisuusjärjestelmät sekä toimintaohjeet vaara- ja uhkatilanteissa.  
 
Sairaalan konttorin turvallisuussuunnitelma sisältää tarkemmat ohjeet henkilökunnalle sekä 
yksikkökohtaiset poistumisturvallisuusselvityslomakkeet.  
 
Työpaikan riskien arvioinnissa arvioidaan säännöllisesti paloturvallisuuteen liittyviä tekijöitä. 
 

10.3 Tukipalvelut  

Nestori käyttää Espoon sairaalan käyttämiä tukipalveluja seuraavasti:  

• Aula- ja turvallisuuspalvelut (HUS Asvia ja HUS-Kiinteistöt Oy:n turvapalvelut)  

• Logistiikkapalvelut (HUS Logistiikka, näistä tarvikkeiden täyttöpalvelu ja kuljetuspalveluja yhteistyössä 

sairaalan hallinnon kanssa) 

 • Ateriapalvelut henkilöstölle (Ravioli)  

• Laitoshuoltopalvelut (HUS Asvia yhteistyössä sairaalan hallinnon kanssa). 

11 Dokumentointi, tietoturva ja tietosuoja 

11.1. Dokumentointi 

Yksiköiden yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä ohjaa sosiaalihuollossa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
(2015/254) mukaista määrämuotoista kirjaamista toimeenpaneva valtakunnallinen Kansa-koulu hanke. 
Espoon kaupungin sosiaalihuollon työntekijöille järjestetään hankkeen aikana kirjaamisvalmennusta 
kirjaamisen laadun ja yhtenäisten käytäntöjen kehittymiseksi sosiaalihuollossa sekä määritellään 
yhteinen käytäntö asiakasprosessin eri vaiheissa luotavista asiakirjoista. 
 
Terveydenhuollon kirjaamisessa laatua ohjaa mm. rakenteinen kirjaaminen ja fraasit, joiden kautta 
yhtenäistetään kirjaamisen laatua ja tuetaan sitä, että asiakastietoihin tulee kirjattua kaikki oleellinen 
tieto. Henkilökuntaa koulutetaan rakenteiseen kirjaamiseen ja fraasien käyttöön. Potilastietojen käyttö 
edellyttää myös hoitosuhdetta, tai muuta asiallista yhteyttä potilaaseen ja hoitotyön kirjaamista ohjaavat 
erilaiset lainsäädännölliset ja ammattieettiset säännöstöt sekä kansallisesti sovitut periaatteet, jotka 
hoitotyön ammattilaisten on tunnettava kirjaamismallin ja siihen liittyvän käsitteistön ohella.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009).  
Terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen 
 

11.2 Asiakas- ja potilastietojen käsittely  

Espoon tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaan on kirjattu vastuut tietosuojan toteuttamisesta ja seurannasta. 
Vastuuta tietosuojan toteuttamisesta ja seurannasta on jaettu kaupunginhallitukselle, 
kaupunginjohtajalle, toimialajohtajille ja esihenkilöille.  Henkilökunta vastaa omalta osaltaan ohjeiden 
noudattamisesta. Jokaisen vastuulla on lisäksi tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvien poikkeamien, 
uhkien ja riskien ilmoittaminen välittömästi tietoturvapäällikölle, tietosuojavastaavalle tai omalle 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/rakenteinen-kirjaaminen-sosiaali-ja-terveydenhuollossa/terveydenhuollon-rakenteinen-kirjaaminen
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esihenkilölleen. Jokaisella on vastuu omaan tehtäväänsä liittyvän tietosuojan toteuttamisesta sekä 
tiedon ja tietojärjestelmien asianmukaisesta käytöstä.  
  
Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla käsitellään runsaasti henkilötietoja, kuten potilastietoa, 
sosiaalihuollon asiakastietoa ja työntekijöiden tietoja. Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, 
asianmukaisesti sekä asiakkaan ja potilaan kannalta läpinäkyvästi. Potilastiedot ja sosiaalihuollon 
asiakastiedot ovat luonteeltaan salassa pidettäviä ja arkaluonteisia, minkä vuoksi on noudatettava 
erityistä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa niiden laatimisessa, käytössä, säilyttämisessä, 
luovuttamisessa ja hävittämisessä. Turvallisen palvelun ja hoidon sekä henkilökunnan ja asiakkaan 
oikeusturvan takaamiseksi asiakirjat on laadittava ymmärrettävästi, virheettömästi ja riittävän 
täsmällisesti huomioiden tiedon tarpeellisuus suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten tietoa 
käsitellään.   
 
Potilasrekisterin osalta rekisterinpitäjä on Terveyspalvelut. Muiden hyvinvoinnin ja terveyden toimialan 
henkilörekistereiden rekisterinpitäjä on hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta. Rekisterin vastuuhenkilö 
on kyseisen rekisterin tulosyksikön johtaja. Tiedot rekisteristä luovuttaa palvelualueella luovuttajaksi 
määritelty henkilö.  
  
Asiakastietojen käsittelyä vaativissa tilanteissa syntyvistä tiedoista ja toiminnoista vastaa se työntekijä, 
joka on vastuussa kyseisen asian hoidosta eli jokainen työntekijä on itse vastuussa omasta 
toiminnastaan. Nestorin työntekijöiden oikeudet käyttää asiakastietojärjestelmän eri näkymiä ja 
lomakkeita on määritelty yhteistyössä toimialan tietosuojavastaavana toimivan lakimiehen kanssa. 
 
Asiakkaiden ja potilaiden tietoja käsittelevillä työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, ja tietojärjestelmien 
käyttöoikeuksien saaminen edellyttää kirjallista tietoturva- ja tietosuojasitoumusta. Salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin.   

 

Tietoturva ja tietosuoja 

Tietoturvallisuus on osa kaupungin jokapäiväistä toimintaa. Tietoturva-asioissa jokainen meistä on 
avainhenkilö. Tietosuoja on hyvää hallintotapaa ja tietoturvatoimintaa. Tietoturvatekniikoilla toteutetaan 
tietosuojaa. Organisatorisilla ja teknisillä toimilla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen 
turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa 
tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.  
  
Olennainen kysymys tietoturvassa on tietojen suojaamiseen liittyvät asiat. Suojattavia arvoja ovat 
ihmiset, tieto, omaisuus ja maine. Tietoturvallisuutta hallitaan mm. turvallisuusjohtamisella, fyysisellä 
turvallisuudella, henkilöstöturvallisuudella, toiminnan turvallisuudella, tietoteknisellä turvallisuudella ja 
tietoaineistoturvallisuudella.  
  
Kaupungin tietojärjestelmäympäristössä käytetään Espoo Tietotekniikan hyväksymiä ja hallinnoimia 
tietojärjestelmiä, laitteita ja ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu työtehtävien hoitamista varten. 
Käyttöoikeudet kaupungin omistamaan ja hallinnoimaan tietoon sekä tietojärjestelmiin myönnetään 
työtehtävien hoitoon tarvittavassa laajuudessa.  
  
Potilasturvallisuuden, tietosuojan sekä omavalvontasuunnitelmien vaatimukset on tärkeää huomioida 
kehitettäessä ja hankittaessa IT-palveluita.   
  
Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset 
 
Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa tai tekoa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, 
häviää, muuttuu tai niitä luovutetaan luvattomasti tai henkilötietoihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole 
henkilötietoihin oikeutta. Esimerkkejä tietoturvaloukkauksista:  

• tietomurto kuntalaisten henkilötietoja sisältävään tietokantaan  
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• terveystietojen toimitus paperipostissa väärälle asiakkaalle  

• sensitiivisiä henkilötietoja sisältävän muistitikun katoaminen  

• työntekijän arviointitietojen lähettäminen suojaamattomalla sähköpostilla väärään 
sähköpostiosoitteeseen.  
 

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

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

Tietosuoja- ja tietoturvaosaaminen 
 
Esihenkilö huolehtii uudessa tehtävässä aloittavan työntekijän perehdyttämisestä tietoturva- ja 
tietosuojaohjeisiin sekä työntekijän omissa työtehtävissä tarvittavaan erityisosaamiseen. Espoossa on 
tarjolla tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta henkilökunnalle. Koulutukset löytyvät koulutuskalenterista. 
Lisäksi Espoossa on käytössä verkossa suoritettava tietosuoja- ja tietoturvakoulutus, jossa on oma 
osionsa terveydenhuollolle ja sosiaalihuollolle. Näiden koulutusten lisäksi esihenkilöt voivat tilata 
hyvinvoinnin ja terveyden toimialan juristitiimiltä sekä kaupungin tietosuojavastaavalta 
tietosuojakoulutusta yksiköihin.  
  
Henkilökunta sekä asiakkaat ja potilaat voivat olla yhteydessä tietosuojakysymyksissä kaupungin 
tietosuojavastaavaan. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan juristitiimi avustaa henkilökuntaa toimialan 
oikeudellisissa kysymyksissä. Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava 
esihenkilö.  
  
Lue lisää tietosuojasta https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuoja 

mailto:tietosuoja@espoo.fi
mailto:ict.palvelut@espoo.fi
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuojaselosteet/hyvinvoinnin-ja-terveyden-toimialan-tietosuojaselosteet
https://www.espoo.fi/fi/asiakkaan-ja-potilaan-tiedonsaantioikeudet
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuoja
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Tietosuojaselosteet  
  
Rekisterinpitäjä (Espoon kaupunki) on laatinut jokaisesta eri henkilörekisteristä henkilötietolain 10 §:n 
mukaisen rekisteriselosteen. Luettelo on nähtävissä Espoo.fi- sivulla (hyvinvoinnin ja terveyden 
toimialan tietosuojaselosteet).  
 
Espoossa potilasrekisterin vastuut on jaettu tulosyksiköiden johtajille, joka tarkoittaa Nestorin osalta 
vanhusten palvelujen johtajaa. Tulosyksikön johtaja on asiakastietojärjestelmien omistaja ja vastaa 
niiden käyttötarkoituksesta, toiminnasta, käytöstä ja kehittämispäätöksistä.  
 
Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, 
miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään ja miten 
tietoja suojataan. Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä 
rekisteri. 
 

11.3 Tietosuojaan liittyviä yhteystietoja 

Kaupungin tietosuojavastaava Paula Pernilä  
tietosuoja@espoo.fi 
PL 12, 02070 Espoon kaupunki 
 
hyvinvoinnin ja terveyden toimialan juristitiimi  
sotet.lakimiehet@espoo.fi  
PL 202, 02070 Espoon kaupunki 
 
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.  
 
Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava esihenkilö. 

 

12 Yksikön/Palvelualueen kehittämissuunnitelma 

 
Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan strategiatimantti ohjaa toimintayksiköiden toiminnan laadun ja 
turvallisuuden kehittämistä. Toimialan johtoryhmä määrittelee vuosittaiset laadun ja turvallisuuden 
kehittämisen painopisteet. Lisäksi toimintayksiköissä toteutettavassa omavalvonnassa havaitut 
laatupoikkeamat ja epäkohdat ohjaavat yksiköiden toiminnan kehittämistä.   
  
Toimintayksiköissä, palvelualueilla ja tulosyksiköissä määritellään vuosittain keskeiset toiminnan laadun 
sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit, joita seurataan säännöllisesti johtamisen visuaalisilla 
tauluilla. Keskeiset toimialan palvelujen laadun, omavalvonnan ja turvallisuuden kehittämistoimenpiteet 
raportoidaan vuosittain. Nestori seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutumista johtotiimin 
seurantadokumentilla.  

https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuojaselosteet/hyvinvoinnin-ja-terveyden-toimialan-tietosuojaselosteet
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuojaselosteet/hyvinvoinnin-ja-terveyden-toimialan-tietosuojaselosteet
mailto:sotet.lakimiehet@espoo.fi
tel:+358981651032
mailto:eva.peltola@espoo.fi
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	Omavalvonta – avain oman työn kehittämiseen 
	 
	Seniorineuvonta Nestori on aloittanut toimintansa 1.6.2016. Palvelualueeseen kuuluvat neuvonnan ja palveluohjauksen osaamistiimit sekä palvelukeskus- ja päivätoiminta. Viiden toimintavuotensa aikana yksikkö on luonut nahkansa nykyiseen muotoonsa; luopunut monista vanhoista tavoista toimia ja ottanut uusia työtapoja käyttöön. Viimeiset 18 kuukautta on totuteltu korona-ajan ilmiöihin – etätyöhön, etäpalavereihin, etäyhteydenpitoon asiakkaiden kanssa ja myös palvelualueen päällikön vaihtumiseen. Tämä kaikki on
	 
	Nestorilaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä kaikkien vanhusten palvelujen palvelualueiden kanssa ja lisäksi toimialan muiden palvelualueiden ja ison joukon 3. sektorin toimijoita kanssa. Jotta asiakas saa tarpeensa mukaiset palvelut, meidän tulee osata tehdä sujuvaa yhteistyötä eri toimijatahojen ja ammattiryhmien kanssa. Mitä enemmän toimintamallimme ovat vakioituja, mitä sujuvammin viestimme eri toimijoiden kanssa ja mitä paremmin tunnistamme asiakkaidemme tarpeet, sitä paremman asiakaskokemuksen ja yht
	 
	Hyvin toteutettu laadunhallinta auttaa meitä pitämään asiakkaat tyytyväisinä, lisää työtyytyväisyyttä, mahdollistaa joustavampaa reagointia muutoksiin ja tietenkin vähentää poikkeamia ja virheitä. Laadunhallinta vaatii edelleen opettelua ja toivottavasti opimme siirtämään kehittämisen painopistettä pieniin ja jatkuviin parannuksiin jokapäiväisessä työssämme sekä vähentämään hukkaa ja virheitä.  
	 
	Laatu ja turvallisuus eivät synny käskemällä, ne syntyvät tekemällä. Meillä jokaisella on mahdollisuus jokaisena työpäivänä vaikuttaa palvelualueemme toiminnan laadukkuuteen ja tekemämme työn turvallisuuteen; tunnistamalla riskejä ja läheltä piti tilanteita, ottamalla ne puheeksi tai ilmoittamalla niistä eteenpäin sovituilla toimintamalleilla. Tähän työhön toivon kaikkia nestorilaisia mukaan! 
	 
	Omavalvonta on lakisääteistä laadunvarmistusta, jonka avulla varmistamme, että asetetut laatuvaatimukset toteutuvat. Omavalvonnan avulla meillä on mahdollisuus parantaa palvelujemme laatua, asiakkaidemme oikeusturvaa, henkilöstömme työturvallisuutta ja kehittää omaa työtämme.  
	 
	Tämä päivitetty omavalvontasuunnitelma kokoaa yhteen keskeiset Nestorin neuvonnan ja palveluohjauksen toimintaa koskevat periaatteet ja tiedot. Suunnitelma toimii pohjana Nestorin ammattilaisten laadukkaalle ja turvalliselle työlle. Suunnitelma arvioidaan ja sitä päivitetään vuosittain.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.9.2021 
	 
	Tuula Ekholm 
	vt. asiakasohjauspäällikkö 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito 
	Laatiminen ja päivittäminen: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin (jatkossa Nestori) asiakasohjauksen omavalvontasuunnitelma pohjautuu Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialan ohjeistuksiin sekä kyselyistä ja järjestelmistä saatuihin laatutuloksiin ja poikkeamatietoihin. Yksikön palvelukeskus ja päivätoiminta -palvelutiimillä on oma suunnitelmansa. Nestorissa prosessin omistaa asiakasohjauspäällikkö.  
	 
	Suunnitelma päivitetään vuosittain 30.6. mennessä.  
	 
	Hyväksyminen: 7.10.2021 seniorineuvonta Nestorin johtotiimi 
	Seuranta: Omavalvontasuunnitelma liitetään osaksi yksikön perehdytysohjelmaa. Nestorissa jokainen työntekijä vastaa laadusta ja asiakasturvallisuudesta omassa työssään. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään aina toimintatapojen muuttuessa 
	 
	Julkisuus: Suunnitelma on nähtävillä kaupungin internet-sivuilla sekä nähtävissä sähköisenä Nestorin SharePoint-sivuilla. Suunnitelma sisältää linkkejä sisäisiin ohjeisiin ja työtiloihin ja avautuvat vain intranetissä. Linkit avautuvat käyttöoikeuksien mukaisesti. 
	Kuntalaiset saavat liitteet nähtäväksi pyydettäessä.  
	 
	2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 
	Tulosyksikkö: vanhusten palvelut 
	Palvelualue: seniorineuvonta ja palveluohjaus 
	Toimintayksikkö: seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, asiakasohjaus 
	Osoite: PL 2308 (Karvasmäentie 6), 02070 Espoon kaupunki 
	Puh: 09 816 33 333 
	Toimintayksikön vastaava esihenkilö: vt. asiakasohjauspäällikkö Tuula Ekholm, puhelin 043 825 3353. Sähköposti on muotoa 
	Toimintayksikön vastaava esihenkilö: vt. asiakasohjauspäällikkö Tuula Ekholm, puhelin 043 825 3353. Sähköposti on muotoa 
	etunimi.sukunimi@espoo.fi
	etunimi.sukunimi@espoo.fi

	.  

	Lyhyt kuvaus toiminnasta:  
	Nestorin asiakasohjaukseen on keskitetty useita ikäihmisiä palvelevia toimintoja. Asiakkaita ovat 65-vuotta täyttäneet espoolaiset, heidän omaisensa ja läheisensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja viranomaiset.  
	 
	Nestorista löytyvät ikääntyvien neuvonta ja palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, omaishoidon tuki sekä muistineuvojien, rintamaveteraanien ja pääosa yli 65-vuotiaiden sosiaalipalveluista. Yksikössä tehdään pääosa asiakkaiden sosiaalihuollon päätöksistä. 
	 
	Nestorin neuvonta ja palveluohjaus edistää ikääntyvien hyvinvointia, tukee kotona selviytymistä ja etsii arkea helpottavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on oikeanlainen apu oikeaan aikaan. Nestorin tehtäviin kuuluvat ikääntyvien neuvonta, palvelutarpeen selvittäminen, palveluohjaus, palvelusuunnitelman tekeminen, palveluiden käynnistäminen, hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä tukevien palvelujen yhteensovittaminen ja koordinointi sekä omatyöntekijänä toimiminen. Lisäksi Nestori on mu
	 
	WWW-sivut: 
	WWW-sivut: 
	https://www.espoo.fi/fi/palvelut/seniorineuvonta-nestori
	https://www.espoo.fi/fi/palvelut/seniorineuvonta-nestori

	 

	 
	 
	3 Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet 
	3.1 Yksikön toiminta-ajatus 
	Nestorin neuvonta ja palveluohjaus edistää ikääntyvien hyvinvointia, tukee kotona selviytymistä ja etsii arkea helpottavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on oikeanlainen apu oikeaan aikaan.  
	 
	Nestorin tehtäviin kuuluvat ikääntyvien palveluneuvonta, palvelutarpeen selvittäminen, palvelusuunnitelman tekeminen, palveluiden käynnistäminen, hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä tukevien palvelujen yhteensovittaminen ja koordinointi sekä omatyöntekijänä toimiminen sekä gerontologinen sosiaalityö.  
	 
	3.2 Arvot ja toimintaperiaatteet 
	Nestori noudattaa toiminnassaan Espoon kaupungin arvoista johdettuja arvoja.  
	  
	Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen  
	Nestorissa vastaamme neuvonnalla, ohjauksella ja palveluilla asiakkaiden tarpeisiin ja tuemme  
	asiakkaiden omia voimavaroja. Ikääntynyt asukas ja hänen läheisensä ovat tasavertaisia  
	kumppaneita palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.  
	  
	Espoo on oikeudenmukainen  
	Kohtelemme jokaista asiakasta oikeudenmukaisesti. Kunnioitamme asiakkaan  
	itsemääräämisoikeutta ja kohtelemme ikääntyneitä yhdenvertaisesti.  
	  
	Espoo on vastuullinen edelläkävijä  
	Kehitämme palveluamme jatkuvasti yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Järjestämme palvelut  
	ja muun toiminnan tehokkaasti ja taloudellisesti sekä luomme edellytyksiä kaikille espoolaisille  
	turvalliseen vanhuuteen. Tuemme ikääntyneen omatoimista selviytymistä ja hyvinvointia vaikuttaviksi todetuilla ennaltaehkäisevillä toimilla ja kuntouttavalla työotteella. Edistämme yhteisöllisyyttä ja sukupolvienvälistä kanssakäymistä.  
	  
	Keskeisenä toimintaperiaatteena on tukea asiakkaiden mahdollisimman omatoimista selviytymistä  
	kotona. Tunnistamme asiakkaan palvelutarpeen ja vastaamme siihen hyödyntämällä kunnan omia ja yhteiskumppaneiden palveluita.   
	 
	Tarvittavien kotona asumista tukevien palvelujen määrittäminen perustuu kattavaan palvelutarpeen arviointiin. Yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheisensä kanssa laaditaan tavoitteellinen, asiakkaan elämäntilanteen huomioiva ja toimintakykyä ja kuntoutumista tukeva hoito- ja palvelusuunnitelma ja nimetään asiakkaalle tarvittaessa sosiaalihuoltolain mukaisesti omatyöntekijä.  
	 
	Asiakasneuvonnan keskeinen tavoite on tarjota apua ja neuvoja kotona selviytymisen tueksi. Neuvontaa on saatavissa kaupungin www-sivuilta, Nestorin Contact Centeristä puhelimitse tai sähköpostilla sekä pop up-neuvontapisteistä, joita toteutetaan terveysasemilla ja erilaisissa yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävissä tilaisuuksissa.  
	 
	Palveluja tarjotaan sekä suomen että ruotsin kielellä ja lisääntyvässä määrin myös englanniksi. Mikä asiakkaan kieli on joku muu, käytettään tulkkipalveluja yhteisen kielen löytämisen apuna.  
	 
	Kannustamme kaikkia kehittämään työtään, ideoimaan parannusehdotuksia ja tekemään aloitteita. Harjoittelemme arjen ongelmanratkaisun taitoja, jotta yhä useampi ongelma voidaan ratkaista heti, siellä missä se havaitaan.  
	 
	Kehittämiskohteet tunnistamme palautteiden sekä poikkeama- ja vaaratilanneilmoitusten avulla.  Nostamme laadun ja turvallisuuden eurojen ja suoritteiden rinnalle – ja ohi. Lisäksi toimintaa ohjaavat eri ammattiryhmien eettiset ohjeet.  
	 
	4 Johtamisjärjestelmä 
	 
	Nestorin johtaminen on järjestetty matriisimaisesti. Henkilöstöä johdetaan osaamistiimien kautta ja asiakkuuksia alueellisesti. Lisäksi palvelualueeseen kuuluu päivätoiminta ja palvelukeskukset -palvelutiimi.  
	 
	Nestorin johtaminen muodostuu kolmen keskeisen johtamisfoorumin ympärille, jotka ovat Nestorin johtotiimi, osaamistiimit ja alueelliset työryhmät. Nestoria johtaa asiakasohjauspäällikkö, joka toimii johtotiimin puheenjohtajana. Johtotiimin jäseniä ovat päällikön lisäksi kunkin osaamistiimin esihenkilöinä toimivat asiakkuuspäälliköt ja johtava sosiaalityöntekijä sekä palvelukeskukset ja päivätoiminta -palvelutiimin esihenkilönä toimiva palvelupäällikkö. Johtotiimin sihteerinä toimii toimistosihteeri. Osaamis
	 
	Ennakoivat palvelut ja neuvonta 
	• Asiakasneuvonta (Contact Centerin toiminta) ja sen kehittäminen 
	• Asiakasneuvonta (Contact Centerin toiminta) ja sen kehittäminen 
	• Asiakasneuvonta (Contact Centerin toiminta) ja sen kehittäminen 

	• Poikkihallinnollinen ELO-ryhmä ja sen toiminnan koordinointi 
	• Poikkihallinnollinen ELO-ryhmä ja sen toiminnan koordinointi 

	• Kolmannen sektorin verkostoyhteistyö yhteistyössä palvelukeskukset ja päivätoiminta palvelutiimin kanssa 
	• Kolmannen sektorin verkostoyhteistyö yhteistyössä palvelukeskukset ja päivätoiminta palvelutiimin kanssa 

	• Erilaisten oppaiden, esitteiden ja muun väestötasoisen neuvonnan materiaalituotanto mukaan lukien nettisivut yhdessä muiden osaamistiimien kanssa 
	• Erilaisten oppaiden, esitteiden ja muun väestötasoisen neuvonnan materiaalituotanto mukaan lukien nettisivut yhdessä muiden osaamistiimien kanssa 

	• Ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen 
	• Ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen 


	 
	Yleinen palveluohjaus 
	• Palvelutarpeen selvittäminen/arviointi ja sen työtapojen kehittäminen 
	• Palvelutarpeen selvittäminen/arviointi ja sen työtapojen kehittäminen 
	• Palvelutarpeen selvittäminen/arviointi ja sen työtapojen kehittäminen 

	• Palveluseteliasiakkuuksien hallinta ja PSOP-järjestelmän käytön kehittäminen 
	• Palveluseteliasiakkuuksien hallinta ja PSOP-järjestelmän käytön kehittäminen 

	• Sairaalan tarvitsemien palveluohjauspalvelujen tuottaminen ja kehittäminen 
	• Sairaalan tarvitsemien palveluohjauspalvelujen tuottaminen ja kehittäminen 

	• Auroranmäen kuntoutusyksikön tarvitsemien palvelujen tuottaminen ja kehittäminen 
	• Auroranmäen kuntoutusyksikön tarvitsemien palvelujen tuottaminen ja kehittäminen 

	• Kotiutustiimin tarvitsemien palveluohjauspalvelujen tuottaminen ja kehittäminen 
	• Kotiutustiimin tarvitsemien palveluohjauspalvelujen tuottaminen ja kehittäminen 

	• Kotikuntoutuksen tarvitsemien palveluohjauspalvelujen tuottaminen ja kehittäminen 
	• Kotikuntoutuksen tarvitsemien palveluohjauspalvelujen tuottaminen ja kehittäminen 

	• Nestorin ravitsemusterapeutin palvelujen tuottaminen ja kehittäminen 
	• Nestorin ravitsemusterapeutin palvelujen tuottaminen ja kehittäminen 


	 
	Omaishoidon palveluohjaus  
	• Omaishoitoperheiden palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 
	• Omaishoitoperheiden palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 
	• Omaishoitoperheiden palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 

	• Rintamaveteraanien palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 
	• Rintamaveteraanien palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 

	• Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntäminen ja toiminnan kehittäminen 
	• Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntäminen ja toiminnan kehittäminen 

	• Yhteisten palvelujen koordinointi ja kehittäminen 
	• Yhteisten palvelujen koordinointi ja kehittäminen 


	 
	Muistisairaiden palveluohjaus 
	• Muistisairaiden ja heidän läheistensä palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 
	• Muistisairaiden ja heidän läheistensä palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 
	• Muistisairaiden ja heidän läheistensä palvelujen järjestäminen ja kehittäminen 


	 
	Asuminen ja sosiaalityö 
	• Yli 65-vuotiaiden gerontologinen sosiaalityö ja sen kehittäminen (mukaan lukien toimeentulotuki) 
	• Yli 65-vuotiaiden gerontologinen sosiaalityö ja sen kehittäminen (mukaan lukien toimeentulotuki) 
	• Yli 65-vuotiaiden gerontologinen sosiaalityö ja sen kehittäminen (mukaan lukien toimeentulotuki) 

	• Hoiva-asumisen palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko 
	• Hoiva-asumisen palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko 

	• Muiden Espoon vanhusten palvelujen yksiköiden tarvitsemien sosiaalityön palvelujen tuottaminen ja kehittäminen 
	• Muiden Espoon vanhusten palvelujen yksiköiden tarvitsemien sosiaalityön palvelujen tuottaminen ja kehittäminen 

	• Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkahallinta 
	• Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkahallinta 


	 
	Osaamistiimien hallinnollisena ja lähiesihenkilönä toimii asiakkuuspäällikkö/johtava sosiaalityöntekijä, joka vastaa tiiminsä asiantuntija-alueen kehittämisestä, henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä sekä osaamisalueen resurssien koordinoinnista alueellisten tiimien välillä. Kukin esihenkilö toimii yhden Espoon alueellisen asiakastiimin vetäjänä. Asiakkaiden palvelut tuotetaan kullakin alueella. Alueelliset tiimit tekevät alueellaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.  
	 
	Jokainen osaamistiimi kokoontuu noin joka toinen viikko. Kokouksissa käsitellään osaamisalueen toimintaan ja kehittämiseen liittyviä asioita. Päivittäistä asiakastyötä johdetaan asiakastiimeissä, joilla on kaksi viikoittaista palaveria (ti ja to). Palaverissa käydään läpi asiakastyön tilanne ja siihen vaikuttavat asiat ml. johtoryhmissä (vanhusten palvelut ja Nestorin johtotiimi) aluetiimissä käsiteltäviksi sovitut asiat, haasteelliset asiakastilanteet ja muut aluetta koskevat ajankohtaiset asiat.  
	 
	Koko asiakasohjauksen henkilöstö kokoontuu yhteiseen tapaamiseen kerran kuukaudessa. Kuukausikokouksessa käsitellään koko asiakasohjausta koskevia ajankohtaisia asioita.  
	 
	Johtamisfoorumien lisäksi Nestorissa toimii johtamista- ja toiminnan kehittämistä tukevia työryhmiä.  
	Kokonaisvastuu työn laadusta ja asiakasturvallisuudesta on johdolla, mutta jokainen työntekijä vastaa niistä omassa työssään. Työntekijän vastuulla on huolehtia asiakastyön laadusta ja turvallisuudesta ja osallistua sen kehittämiseen oman työnsä puitteissa sekä ilmoittaa eteenpäin havaituista poikkeamista.  
	 
	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. Potila
	  
	• Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021
	• Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021
	• Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021
	• Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021
	• Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021

	  


	• Strategian 
	• Strategian 
	• Strategian 
	toimeenpanosuunnitelma
	toimeenpanosuunnitelma

	  


	• Toimialan laatu ja omavalvontakatsaus 2020. 
	• Toimialan laatu ja omavalvontakatsaus 2020. 


	  
	Toimintaa kehitetään linjaorganisaation, asiantuntijoiden ja työryhmien yhteistyönä. Päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa hyödynnetään sekä laadun että asiakas- ja potilasturvallisuuden asiantuntijoiden ja työryhmien suosituksia.  
	 
	Laadukkaan työn tueksi Nestorin kehittämistyössä hyödynnetään Lean-filosofiaa. Ajattelumallin keskiössä on jatkuva parantaminen ja yksinkertaistaminen, turhan tekemisen poistaminen ja vakioidut toimintamallit, tavoitteena sujuvat prosessit ja sujuva työnteko.  
	 
	Nestorin toimintaan liittyviä laatusuosituksia:  
	Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi, STM 2020:29
	Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi, STM 2020:29
	Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi, STM 2020:29

	 

	Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit, THL (Stakes) 2006
	Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit, THL (Stakes) 2006
	Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit, THL (Stakes) 2006

	 

	Päihdepalvelujen laatusuositukset, STM oppaita 2002:3
	Päihdepalvelujen laatusuositukset, STM oppaita 2002:3
	Päihdepalvelujen laatusuositukset, STM oppaita 2002:3

	 

	Terveyden edistämisen laatusuositus
	Terveyden edistämisen laatusuositus
	Terveyden edistämisen laatusuositus

	 , STM 2006:19  

	THL potilasturvallisuusopas
	THL potilasturvallisuusopas
	THL potilasturvallisuusopas

	  

	Vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:4
	Vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:4
	Vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:4

	 

	Apuvälinepalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:7
	Apuvälinepalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:7
	Apuvälinepalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:7

	 

	Käypä hoito -suositukset
	Käypä hoito -suositukset
	Käypä hoito -suositukset

	 ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. 

	 
	6 Riskien hallinta 
	 
	Riskinhallinnan työnjako 
	Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan linjajohdolla on vastuu riskienhallinnasta ja turvallisuuden järjestämisestä. Johto vastaa strategisen tason ohjauksesta ja turvallisen toiminnan mahdollistamisesta. Johdon tehtävänä on huolehtia turvallisuuden ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristö
	  
	Päivittäisestä riskienhallinnasta vastaa osaamistiimin tai palvelutiimin esihenkilö, ja jokainen työntekijä soveltaa riskien hallinnan periaatteita omassa työssään. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Henkilökunta tuo esille havaitsemansa laatupoikkeamat, epäkohdat ja tunnistamansa riskit. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.   
	 
	Riskinhallintaan kuuluu myös toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Riskienhallintaan sisältyy viisi vaihetta: 
	1. Vaaratilanteen tunnistaminen 
	1. Vaaratilanteen tunnistaminen 
	1. Vaaratilanteen tunnistaminen 

	2. Ilmoittaminen 
	2. Ilmoittaminen 

	3. Ilmoituksen vastaanotto, luokittelu ja analysointi 
	3. Ilmoituksen vastaanotto, luokittelu ja analysointi 

	4. Päätöksenteko jatkotoimista 
	4. Päätöksenteko jatkotoimista 

	5. Seuranta ja arviointi. 
	5. Seuranta ja arviointi. 


	 
	 
	Riskien tunnistaminen 
	Riskinhallinta kohdistetaan kaikille osa-alueille. Yksikkötasoilla laatua ja turvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Tunnistamisen jälkeen arvioidaan, onko riskin olemassaolo hyväksyttävissä. Jos ei ole, riskin aiheuttaja poistetaan. Jos tietynlainen riski on hyväksyttävissä, määritellään rajat sille, miten suuri vaihtelu (poikkeama) on mahdollinen.   
	 
	Riskien käsitteleminen 
	Riskin suuruuden määrittelemisen jälkeen on päätettävä riskin merkittävyydestä. Riskin merkittävyydestä päättäminen tarkoittaa käytännössä rajanvetoa sille, pienennetäänkö riskiä vai ei. Kaikkien riskien poistaminen ei aina ole mahdollista, mutta tavoitteena tulee olla aina kaikkien tunnistettujen riskien pienentäminen hyväksyttävälle tasolle.   
	 
	Suositeltavia julkaisuja:  
	Potilasturvallisuus ja riskien hallinta
	Potilasturvallisuus ja riskien hallinta
	Potilasturvallisuus ja riskien hallinta

	 (Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry)  

	Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu 2011
	Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu 2011
	Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu 2011

	 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

	Johdon potilasturvallisuuskävelyt
	Johdon potilasturvallisuuskävelyt
	Johdon potilasturvallisuuskävelyt

	  

	6.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja ilmoittaminen 
	Potilasturvallisuus HaiPro (käsittelijöinä asiakkuuspäälliköt, johtava sosiaalityöntekijä ja palvelupäällikkö ja PT-vastaava asiakasohjauspäällikkö)  
	P
	Span
	Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (
	341/2011
	341/2011

	) velvoittaa sopimaan menettelytavan, jonka avulla tunnistetaan, ilmoitetaan ja tehdään korjaavat toimenpiteet potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien kohdalla.  

	 
	Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on käytössä 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.  
	 
	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. (
	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
	Sosiaalihuoltolaki

	 48§). 

	  
	Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella 
	Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella 
	SPro
	SPro

	-ohjelman kautta. Ilmoitus menee toiminnasta vastaavan henkilön eli yksikön esihenkilön käsiteltäväksi, ja tieto ilmoituksesta menee organisaatiossa ylöspäin aina tulosyksikön johtajalle asti. SPro-järjestelmästä löydät tarkempia ohjeita ilmoituksen tekemiseen. Ilmoituksen tekemiseen et tarvitse tunnuksia.   

	 
	SPro menettelytavat on kuvattu tarkemmin ohjeessa ja videoissa, jotka ovat SPro sosiaalihuollon epäkohtailmoitus -työkalun sivulla.  
	 
	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 hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on käytössä vakavien vaaratapahtumien tutkinta, jossa käytössä on kaksitasoinen menettelytapa: Tutkintamenettelyä käytetään silloin, kun (1) tapahtumaan liittyy monta toimijaa ja prosessi on monimutkainen, (2) henkilöstölle on aiheutunut suuri kuormitus, esim. jokin tapahtunut vaaratilanne lamaannuttaa henkilökunnan, (3) palveluprosessissa on ollut monta poikkeamaa pitkähkön ajan sisällä ja ne huomattiin sattumalta ja/(4) poikkeama liittyy laajasti käytössä oleva
	  
	Työturvallisuusriskit:  
	Työturvallisuuslaki (
	Työturvallisuuslaki (
	738/2002
	738/2002

	 katsottu 19.4.2021) 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 kirjaamisess

	  
	Työpaikan vaarojen arviointi 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. 
	 
	Hessu-järjestelmässä tehdään työturvallisuuslain edellyttämät ilmoitukset työntekijän kohtaamista uhka- ja väkivaltatilanteista. Hessuun voi myös kirjata positiivisia turvallisuushavaintoja. Tapaturmailmoitukset tehdään myös Hessuun. Järjestelmä viestittää esihenkilölle kaikki hänen vastuualueellaan tehdyt ilmoitukset. Esihenkilö käsittelee ilmoitukset ja tekee niistä tarvittaessa tutkinnan. Työsuojelu on mukana vakavien vahinkojen tutkinnassa.  
	   
	Kaupungin kaikilla työpaikoilla on otettu käyttöön Turvavartti, joka toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kulloinenkin Turvavartin aihe on yhteinen kaikille ja siitä käytävien keskustelujen on tarkoitus vahvistaa työpaikan omaa ennakoivaa turvallisuuskulttuuria.  
	 
	Nestorissa työturvallisuusriskit arvioidaan kerran vuodessa sovitun arviointiryhmän toimesta. Ryhmässä 1–2 osallistujaa kustakin asiakasohjauksen osaamistiimistä. Toimenpiteiden toteutumisen seuranta tapahtuu Nestorin johtotiimissä ja seurannassa hyödynnetään Hessu-työturvallisuuden hallintajärjestelmää. Vastuuhenkilönä asiakkuuspäällikkö Laura Euramo. 
	  
	Tietoturvapoikkeamat 
	Espoon kaupungissa tietoturvallisuudella tarkoitetaan hallinnollisia, teknisiä ja muita keinoja, joilla suojataan kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa tietoa sekä normaalitilanteissa, normaaliolojen häiriötilanteissa, että poikkeusoloissa. 
	 
	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 esihenkilöllesi.  
	  
	Ilmoitus tehdään kaikissa tapauksissa Elisa HelpDeskiin puh. 09 816 50501 tai 
	Ilmoitus tehdään kaikissa tapauksissa Elisa HelpDeskiin puh. 09 816 50501 tai 
	ict-palvelut@espoo.fi
	ict-palvelut@espoo.fi

	  

	 
	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) henkilö
	 
	Kaupungin henkilöstölle suunnattuja ohjeita kriisitilanteiden varalle:   
	• Kriisiviestinnän seinätaulu yksiköihin 
	• Kriisiviestinnän seinätaulu yksiköihin 
	• Kriisiviestinnän seinätaulu yksiköihin 

	• Kun tapahtuu ikävää - Kriisiviestinnän toimintaohje SOTETin esimiehille 
	• Kun tapahtuu ikävää - Kriisiviestinnän toimintaohje SOTETin esimiehille 

	• Espoon yleiset kriisiviestintäohjeet 
	• Espoon yleiset kriisiviestintäohjeet 
	• Espoon yleiset kriisiviestintäohjeet 
	• Palvelukohtaisia kohdennettuja kyselyitä 
	• Palvelukohtaisia kohdennettuja kyselyitä 
	• Palvelukohtaisia kohdennettuja kyselyitä 

	• Henkilökohtainen kontakti  
	• Henkilökohtainen kontakti  

	• Kansalliset asiakaspalautekyselyt, jotka toteutetaan tavallisesti joka toinen vuosi 
	• Kansalliset asiakaspalautekyselyt, jotka toteutetaan tavallisesti joka toinen vuosi 

	• Nestorin omat asiakaspalautekyselyt, tavoitteena toteuttaa vuosittain. Voidaan toteuttaa eri asiakasryhmille kohdennettuina.  
	• Nestorin omat asiakaspalautekyselyt, tavoitteena toteuttaa vuosittain. Voidaan toteuttaa eri asiakasryhmille kohdennettuina.  





	  
	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. 
	 
	Yksikön kokoukset  
	Yksikön kokouskäytäntö tukee viestintää. Alueelliset tiimit kokoontuvat kahdesti viikossa palaveriin, jossa käsitellään ko. alueen asiakkuuksien hoitamiseen liittyviä asioita. Osaamistiimit kokoontuvat vähintään joka toinen viikko ja käsittelevät ko. osaamisalueen asioita. Johtotiimi kokoontuu viikoittain ja käsittelee palvelualueen yhteisiä asioita. Yksiköllä on kuukausikokous palvelualueen päällikön johdolla. Kokouksessa käsitellään yhteisiä henkilöstöön, toimintaan ja sen toiminnan laatuun, talouteen ja 
	 
	Esihenkilöt kannustavat henkilöstöä kehittämään toiminnan laatua ja turvallisuutta. Esihenkilöt myös varmistavat, että työpaikkakokouksissa käsitellään säännöllisesti laadun ja turvallisuuden kehittymistä, tunnistetaan riskejä ja varaudutaan niihin.  
	 
	Sähköinen viestintä  
	Ajankohtaisista turvallisuusuutisia Espoon kaupungin henkilöstölle löytyy Essin-intranetistä, SOSTER nyt! ja VOU-uutiskirjeistä sekä sähköpostitse jaettavista tiedotteista. Lisäksi Nestorilla on kuukausitiedote, johon kootaan henkilöstöön ja toimintaan liittyviä asioita.  
	 
	Nopeita tilanteita varten voidaan käyttää pikaviestimiä (Teams, Yammer). Viestien sisällöstä vastaa se, joka vastaa tiedotettavasta asiasta. Toimialan viestintäryhmä auttaa viestin muotoilussa ja viestintäkanavien valinnassa.   
	  
	Toimialan 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. 
	 
	Nestorin hyväksytyt ohjeet on tallennettu SharePointin työtiloihin ja SotetOhjesivustoon,  
	ja niihin on käyttöoikeuksien mukainen pääsy henkilökunnalla. Tiimien omissa työtiloissa ei säilytetä omia ja muokattuja versioita tai tulosteita ohjeiden virallisista versioista. Ohjeiden ajantasaistaminen ja täydentäminen on jatkuva kehittämiskohde. Parhaillaan ohjeita viedään toimialan yhteiseen ohjekeskukseen, josta ne löytyvät jatkossa.  
	 
	Nestorin ohjeissa on yhtenäinen ulkoasu: 
	Virallinen Espoon pohja (word template), dokumentin nimi otsikkona, päivämäärä, vastuuhenkilön nimi ja hyväksyjä (Nestorin johtotiimi tai vanhusten palvelujen johtoryhmä, jos ohje on tulosyksikkötasoinen) 
	 
	7 Asiakkaan/Potilaan asema, oikeudet ja oikeusturva 
	Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. Kunnallisen sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen tekemään päätökseen. 
	Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. Kunnallisen sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen tekemään päätökseen. 
	Hallintolaki
	Hallintolaki

	 ohjaa päätöksentekoa ja sosiaalihuoltolaki muutoksenhakua.   

	   
	Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785
	Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785
	Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785

	 .  

	Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812
	Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812
	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, 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 
	Asiakkaan itsemääräämisoikeus on yksi tärkeimmistä toimintaa ohjaavista periaatteista. Muistisairaus voi heikentää asiakkaan kykyä päättää omista asioistaan. Pääasia on, että asiakas määrää niistä asioista, joista vielä kykenee. Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa vain erityisissä tilanteissa ja oikeus perustuu lainsäädäntöön: Mielenterveyslaki 
	Asiakkaan itsemääräämisoikeus on yksi tärkeimmistä toimintaa ohjaavista periaatteista. Muistisairaus voi heikentää asiakkaan kykyä päättää omista asioistaan. Pääasia on, että asiakas määrää niistä asioista, joista vielä kykenee. Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa vain erityisissä tilanteissa ja oikeus perustuu lainsäädäntöön: Mielenterveyslaki 
	(1990/1116)
	(1990/1116)

	, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 
	(1977/519)
	(1977/519)

	, Tartuntatautilaki 
	(1227/2016
	(1227/2016

	), Päihdehuoltolaki 
	(1986/41)
	(1986/41)

	. 

	 
	Nestorin henkilöstö ei käytä rajoitustoimenpiteitä.  
	 
	Nestorin työntekijöiden tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Palveluja toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen palveluihinsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta kos
	 
	7.2 Kielelliset oikeudet 
	Jokaisella potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa valitsemalla kielellä – suomeksi tai ruotsiksi
	Jokaisella potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa valitsemalla kielellä – suomeksi tai ruotsiksi
	Jokaisella potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa valitsemalla kielellä – suomeksi tai ruotsiksi

	.  

	  
	Kaksikielisessä kunnassa asiakkaalla / potilaalla on oikeus saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Kieli ja potilaan tarve tulla ymmärretyksi ovat osa hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta ja potilasturvallisuutta. Palvelut tulee toiminnassaan osoittaa käyttävänsä molempia kieliä, ja potilas tulee itse saada valita saako hän palvelua suomeksi vai ruotsiksi. Asiakkaalta kysytään asiakkuuden alussa, mitä kieltä hän haluaa käyttää ja hänen asiaansa hoitava työntekijä valitaan sen mukaisesti. Tarvittaessa käytössä
	 
	7.3 Neuvonta ja ohjaus 
	Nestorin neuvonta ja palveluohjaus vastaa Espoon 65-vuotta täyttäneiden kuntalaisten neuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen selvittämisestä, palveluiden järjestämisestä ja palvelukokonaisuuksien koordinoinnista.  
	 
	Matalan kynnyksen neuvonnalla pyritään ohjaamaan asiakkaita aikaisemmin kevyiden palveluiden piiriin, lisäämään heidän toimeliaita vuosiaan ja viivyttämään tarvetta raskaille palveluille. 
	 
	Neuvonta ja palveluohjaus Nestori puh: 09 816 33 333 
	WWW-sivut: 
	WWW-sivut: 
	https://www.espoo.fi/fi/palvelut/seniorineuvonta-nestori
	https://www.espoo.fi/fi/palvelut/seniorineuvonta-nestori

	 

	 
	 
	7.4 Palvelutarpeen arviointi 
	Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä. Palvelutarpeen arviointia säädellään mm. vanhuspalvelulaissa ja sosiaalihuoltolaissa. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä palvelun käyttäjän ja/tai hänen läheisensä kanssa. Asianosaisen osallistumista tuetaan hänen elämäntilanteensa, iän ja toimintakyvyn edellyttämällä tavalla. Arvioinnissa huomioidaan myös asiakkaan kielelliset oikeudet, joista säädetään mm. perustuslaissa 
	 
	Kaikille palvelujen piiriin tuleville asiakkaille tehdään Nestorissa laaja-alainen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointi tehdään tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä noudattaen vanhuspalvelulakia (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 15§ ja sosiaalihuoltolaki 40§). 
	 
	Omaolo-palvelu: Espoon verkkosivuilta pääsee kansalliseen 
	Omaolo-palvelu: Espoon verkkosivuilta pääsee kansalliseen 
	Omaolo-palveluun
	Omaolo-palveluun

	, jossa henkilö voi tehdä itsenäisesti suuntaa antavan palvelutarpeen arvion kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelukokonaisuudessa käytettävissä olevat palvelutarpeen arviot ovat arvio omaishoidon tuesta, arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella sekä arvio henkilökohtaisesta avusta.  Käyttäjä vastaa palvelun kysymyksiin ja saa vastaustensa perusteella suosituksen, miten jatkaa asian hoitamista, miten voi hakea tukea ja sekä yhteystiedot Espoon palveluihin. Suositus ei ole päätös vaan se ohjaa käyttäjää.   

	 
	7.5 Asiakas- tai hoitosuunnitelma 
	Hoito- ja palvelusuunnitelma (HOPS) laaditaan palvelukokonaisuutta määritettäessä yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa. Kun asiakkaalle myönnetään kotihoidon palveluja, alustava hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään asiakasohjausyksikkö Nestorissa. Hoito- ja palvelusuunnitelman sisältö määrittyy asiakkaan näkemyksen ja palvelutarpeenarvioijan ammatillisen näkemyksen ja päätöstä tukevien mittaritulosten pohjalta monialaisena yhteistyönä. 
	 
	7.6 Asiakas- ja potilaspalautejärjestelmä 
	Nestorissa palveluista kerätään palautetta ja tietoa seuraavilla tavoilla:  
	•  ”Anna palautetta” -linkki, vastaus viiden työpäivän sisällä 
	 
	Asiakaspalautetta seurataan johtotiimissä säännöllisesti. Toimialatasoinen ja tulosyksikkötasoinen yhteenveto tehdään vuosittain. Saadut palautteet käydään läpi johtotiimin kokouksissa. Positiivisista palautteista iloitaan ja mietitään miten onnistunutta toimintatapaa voisi levittää laajemmalle. Huomautuksiin, muistutuksiin, ja kanteluihin mietitään toimintatapoja, joilla käytäntöjä voitaisiin parantaa, jotta vastaavaa ei tapahtuisi uudelleen. 
	 
	Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun 
	Jos asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa hoitoon, palveluun tai kohteluun, kannattaa hänen yrittää selvittää asia ensin henkilökunnan kanssa. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita toimenpiteitä tarvita. Jos asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi tehdä 
	muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun valvovalle viranomaiselle. Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen.   
	 
	Oikaisuvaatimus; sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksen muuttaminen 
	Sosiaalipalvelujen järjestämiseen liittyvään kirjalliseen päätökseen saa vaatia oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä. Tästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. 
	 
	Muistutus 
	Sosiaalihuollossa kohteluunsa tyytymätön voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Nestorille kohdennettuihin muistutuksiin vastaa palvelualueen päällikkö (asiakasohjauspäällikkö). Tiimi/työntekijä, johon muistutus kohdistuu, tekee kirjallisen selvityksen yhdessä esihenkilönsä kanssa tilanteesta/asiasta, jota muistutus koskee. Samalla suunnitellaan korjaustoimenpiteet, joilla vastaava tilanne voidaan ehkäistä.  
	 
	Kirjallinen muistutus toimitetaan postitse osoitteeseen:  Espoon kaupungin kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI 
	P
	Span
	tai sähköpostilla: 
	kirjaamo@espoo.fi
	kirjaamo@espoo.fi

	 (Viestin aiheeksi on merkittävä ”Muistutus”) Huom! Suojaamaton sähköposti lähetetään lähettäjän omalla vastuulla)  

	 
	Muistutuksen tekemiseen voi käyttää www.espoo.fi /sosiaali- ja terveyspalvelut/asiakkaan ja potilaan oikeudet/tyytymättömyys hoitoon ja palveluun -sivuilta löytyviä valmiita lomakkeita tai vapaamuotoista tekstiä. 
	Muistutuksen tekemiseen voi käyttää www.espoo.fi /sosiaali- ja terveyspalvelut/asiakkaan ja potilaan oikeudet/tyytymättömyys hoitoon ja palveluun -sivuilta löytyviä valmiita lomakkeita tai vapaamuotoista tekstiä. 
	https://www.espoo.fi/fi/terveys/tyytymattomyys-hoitoon-ja-palveluun
	https://www.espoo.fi/fi/terveys/tyytymattomyys-hoitoon-ja-palveluun

	 

	 
	Kantelu 
	Sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaalihuollon epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon. Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan (esimerkiksi vakavat hoitovirheet, valtakunnalliset tai periaatteellisesti tärkeät asiat). Valvira tai aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee. 
	 
	Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä 
	Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.  
	 
	Potilasvahinko (Potilasvahinkolaki 
	Potilasvahinko (Potilasvahinkolaki 
	1986/585
	1986/585

	)  

	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 
	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
	Potilasvakuutuskeskuksesta

	 (katsottu 19.4.2021). Lisätietoja on saatavissa potilasvakuutuskeskuksen sivuilta tai potilas- ja sosiaaliasiamieheltä.   

	 
	7.7 Potilas- ja sosiaaliasiamies 
	Eva Peltola 
	Puh. 09 8165 1032 
	Neuvontaa puhelimitse. 
	Henkilökohtainen käynti ajanvarauksella. 
	Sähköposti: eva.peltola@espoo.fi 
	Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialan sosiaali- ja potilasasiamies: 
	Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialan sosiaali- ja potilasasiamies: 
	https://www.espoo.fi/fi/terveys/sosiaali-ja-potilasasiamies
	https://www.espoo.fi/fi/terveys/sosiaali-ja-potilasasiamies

	 

	8 Palvelun sisällön omavalvonta 
	Toimintatapoja yhdenmukaistetaan, koska sillä varmistetaan sekä turvallisuus että työn sujuvuus. Jokainen ammattihenkilö on velvollinen soveltamaan sovittuja toimintatapoja työssään. Esihenkilön tehtävä on huolehtia siitä, että turvallisuuden riskienhallintaan liittyvät käytännöt on selkeästi kuvattu ja että henkilöstöllä on riittävät edellytykset niiden soveltamiseen. Työprosessien tulee olla helposti hahmotettavia ja tarvittava tieto päivittäiseen tekemiseen helposti saatavilla. 
	 
	8.1 Palvelun saatavuuden määräajat 
	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 +) palvelujen tarpeen arvioinnille (aloitus 7 arkipäivän sisällä),   
	• ikäihmisten (75 +) palvelujen tarpeen arvioinnille (aloitus 7 arkipäivän sisällä),   
	• ikäihmisten (75 +) palvelujen tarpeen arvioinnille (aloitus 7 arkipäivän sisällä),   

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

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

	• toimeentulotuki -asiakkaan pääsy keskusteluun sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan/sosionomin kanssa (viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä).  
	• toimeentulotuki -asiakkaan pääsy keskusteluun sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan/sosionomin kanssa (viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä).  


	 
	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: 
	Nestori lupaa aloittaa palvelutarpeen selvittämisen 5 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Mikäli asiakas on yhteydessä puhelinpalvelun kautta, tehdään alustava palvelutarpeen selvittäminen puhelun aikana.  
	 
	Palvelujen saatavuudesta tiedotetaan Espoon internetsivuilla otsikolla Hoito- ja palvelutakuu, ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat: 
	Palvelujen saatavuudesta tiedotetaan Espoon internetsivuilla otsikolla Hoito- ja palvelutakuu, ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat: 
	https://www.espoo.fi/fi/terveys/hoito-ja-palvelutakuu
	https://www.espoo.fi/fi/terveys/hoito-ja-palvelutakuu

	 

	 
	Neuvonta  
	Nestorin Contact center palvelee kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita numerossa 09-816 33 333 arkisin klo 9–15. Yhteyden yksikköön saa myös sähköpostilla, 
	Nestorin Contact center palvelee kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita numerossa 09-816 33 333 arkisin klo 9–15. Yhteyden yksikköön saa myös sähköpostilla, 
	nestori@espoo.fi
	nestori@espoo.fi

	.  Sähköpostit puretaan ja niihin vastataan Contact centerissä arkisin klo 9–15.  

	 
	Keskitetyn Contact centerin lisäksi yleistä neuvontaa ja ohjausta annetaan yhteistyössä Espoon asiointipisteiden kanssa sekä erilaisissa väestötasoisissa tapahtumissa.  
	 
	Hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta 
	 
	Nestorin ennakoivat palvelut tuottaa yksin ja yhdessä eri toimijoiden kanssa runsaasti tiedotus- ja ohjausmateriaalia omaehtoisen tiedon haun tueksi sekä erilaisia tapahtumia ja monenlaista näyttöön perustuvaa ryhmätoimintaa. Toimintaa markkinoidaan Espoon www-sivuilla, erilaisilla esitteillä, joita jaetaan mm. palvelukeskuksissa ja lehdissä julkaistavilla ilmoituksilla. 
	 
	Asiakasohjaus/palveluohjaus  
	 
	Asiakasohjaus/palveluohjaus on prosessi, jossa määritellään asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet ja niihin parhaiten sopivat palvelut asiakkaan ja omaisten kanssa heidän toiveidensa mukaisesti.  
	 
	Uuden asiakkaan ensisijainen kontaktipiste on aina palveluneuvonta. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii, edetään laaja-alaiseen palvelutarpeen selvittämiseen. 
	 
	Palvelutarpeen selvittämiseen vaaditaan aina asiakkaan suostumus. Ensimmäiseksi tehdään alustava palvelutarpeen selvitys puhelinhaastatteluna. Jos tässä keskustelussa todetaan tarve laajempaan apuun, asiakkaan kanssa sovitaan kotona tehtävästä arviointikäynnistä. Palvelutarvetta selvitetään RAIScreener -toimintakykymittaria apuna käyttäen. Palvelutarvetta voidaan selvittää myös hoitoneuvottelussa sairaalan osastolla.  
	 
	Palvelujen tarpeen arvioinnissa käytettäviä mittareita ovat:  
	1. RAI-arviointimittari (Resident Assessment-Instrument; Screener) sisältää päivittäisen toimintakyvyn, välineellisten päivittäisten toimintojen, kognitiivisen/ älyllisen toimintakyvyn, masennuksen ja hoidon- ja palvelutarpeen (Maple 1-15 arvioit)  
	2. MMSE (muisti ja tiedon käsittelykyky)  
	3. MNA (ravitsemustila)  
	4. VAS-kipujana (kipu)  
	5. GDS 15 ja/tai Cornell (masennus)  
	6. CDR ja CDS/FAST (älyllisen toimintakyvyn häiriön ja dementian asteen arviointi)  
	7. Muistikysely  
	8. CMAI (levottomuutta kuvaavat käytösoireet).  
	 
	Lisäksi käytetään kunkin asiakkaan tilanteen mukaan muita mittareita, jotka soveltuvat ikääntyneille. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakas saa palveluohjausta, jossa tavoitteena on yhdessä löytää asiakkaalle sopivat vaihtoehdot kotona asumisen tueksi. Kunnan sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista tehdään muutoksenhakukelpoiset päätökset.  
	 
	Palveluohjaaja etsii ratkaisuja asiakkaan palvelutarpeeseen niin yksityisen, kolmannen sektorin kuin kunnan palvelutarjonnasta (Ennaltaehkäisevän palveluohjauksen tarkistuslista, 
	Toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen). Selvityksen perusteella laaditaan palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa.  
	 
	Palveluohjaaja valmistelee esityksen kunnan ikäihmisille tarjoamista palveluista, jos asiakkaan palvelutarve täyttää kriteerit kaupungin palveluiden myöntämiselle. Muutoin hän ohjaa asiakasta tilaamaan tarvittavat palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta tai kolmannelta sektorilta. Kaikkiin kunnan subventoimiin palveluihin löytyy omarahoitteisia vaihtoehtoja.  
	 
	Palvelupäätöksen tekee Nestorin päätöksentekoon oikeutettu viranhaltija. Päätöksiä tehtäessä noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja otetaan huomioon kuntalaisten yhdenvertaisuus.  
	 
	Nestorin palveluohjaaja toimii tarvittaessa asiakkaan omatyöntekijänä, mikäli asiakas tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Omatyöntekijäksi nimetään 
	yhteisten perusteella asiakkaan tilanteeseen parhaiten soveltuva ammattilainen. Omatyöntekijä seuraa asiakkaan tilannetta aktiivisesti ja kulkee asiakkaan rinnalla palveluverkostossa. 
	 
	Omaishoidontuki  
	Nestori vastaa 65-vuotta täyttäneiden espoolaisten omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuki myönnetään omaishoidontuen toimintaohjeen puitteissa. Omaishoitajien tukimuotoja ovat lisäksi erilaiset valmennukset, kohdennettu ryhmätoiminta, omaishoitajien vapaapäivät, omaishoitajien hyvinvointi ja terveystarkastukset. Omaishoitoperheiden tukihenkilönä toimii kunkin Espoon suuralueen Nestorin asiakasvastaava.  
	 
	Muistisairaiden tuki  
	Nestorin muistineuvojat tukevat asiakkaita ja heidän läheisiään muistisairauden eri vaiheissa. Muistineuvojan asiakkaaksi tullaan useimmiten vaiheessa, jossa on diagnosoitu etenevä muistisairaus. Muistineuvojan asiakkaita ovat asiakkaat, joilla ei ole muuta hoitavaa tahoa. Myös osa omaishoidon tuen perheistä, kotihoidon palveluseteliasiakkaista ja kotihoidon asiakkaista, kuuluvat muistineuvojan palvelujen piiriin. Muistineuvoja voi toimia omatyöntekijänä myös muiden palvelualueiden asiakkaille.  
	 
	Muistineuvojat tekevät kotikäyntejä sekä neuvovat puhelimitse asiakkaita ja heidän läheisiään. Muistineuvojan keskeisenä tehtävänä on muistisairaan kokonaistilanteen arvioiminen, palvelujen suunnittelu, koordinointi ja ohjaus sekä säännöllinen seuranta kotona asumisen tukemiseksi. Muistineuvoja arvioi muistisairaan toimintakykyä erilaisin tutkimuksiin perustuvin ja yhteisesti sovituin menetelmin. Muistineuvojat toimivat yhteyshenkilönä etenevää muistisairautta sairastavan, hänen läheistensä, sosiaali- ja te
	 
	Muistineuvoja toimii asiantuntijana muistisairauksiin liittyen, kouluttaa, ohjaa ja konsultoi muita sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita. Nestorin aluetiimissä muistineuvoja toimii muistisairauksien ja muistisairaiden palveluohjauksen asiantuntijana. Muistineuvoja soveltaa uutta tietoa ja käytänteitä muistisairaan palveluprosessissa ja kehittää palveluketjua. Tekee ennaltaehkäisevää työtä aivoterveyden edistämiseksi ja hyvinvoinnin parantamiseksi. 
	 
	Rintamaveteraanien palvelut  
	Rintamaveteraanien palvelut koordinoidaan Nestorista. Palveluihin kuuluvat kuntoutuspalvelut ja kotiin vietävät palvelut. Palvelut rahoitetaan pääosin Valtiokonttorilta vuosittain saatavalla määrärahalla.  
	 
	Sosiaalityön palvelut  
	Pääosa yli 65-vuotiaiden sosiaalityön palveluista on keskitetty Nestoriin 1.1.2018 alkaen. Sosiaalityön keskeisenä tehtävänä on huolehtia ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien palvelutarpeen arvioinnista, siihen liittyvästä palveluohjauksesta sekä ympärivuorokautisen hoiva-asumisen sijoitustoiminnasta (sekä pitkä- että lyhytaikainen hoiva-asuminen).  
	 
	Lisäksi sosiaalityöntekijät auttavat asiakkaita vaikeissa sosiaalisissa ongelmissa, osallistuvat ja koordinoivat verkostoyhteistyötä, antavat konsultointiapua muille Nestorin työntekijöille sekä huolehtivat täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä tarvittavien sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden myöntämisestä osalle yli 65-vuotiaista espoolaisista. Sosiaalityöntekijät huolehtivat myös virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä ikääntyneiden osalta. 
	 
	Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki  
	Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki myönnetään hakemuksesta Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjeen mukaisesti Nestorista. 
	 
	  
	 
	Alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut  
	Kun asiakas saa kotihoidon palveluja palvelusetelillä, hän jää Nestorin asiakkuuteen. Asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, joka toimii asiakkaan yhteyshenkilönä ja mm. huolehtii siitä, että asiakkaan palvelut toteutuvat suunnitellusti ja vastaavat asiakkaan tarvetta. 
	 
	Lääkehoito  
	Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on laadittu koko sosiaali- ja terveyspalveluita velvoittava lääkehoitosuunnitelma, jota seniorineuvonta ja palveluohjauksen palveluyksikössä noudatetaan. Tämä SOTEtin lääkehoitosuunnitelma on kaikkien saatavilla lääketyöryhmän työtilassa. Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialan lääketyöryhmä päivittää SOTEtin lääkehoitosuunnitelman vuosittain.  
	 
	Ravitsemus  
	Hyvä ravitsemus on toimintakyvyn edellytys, joka turvaa päivittäisen elämän sujumisen ja parantaa elämänlaatua. Potilaiden ja asiakkaiden ravitsemuksessa noudatetaan suosituksia ja oppaita huomioiden yksikölliset tarpeet. 
	Hyvä ravitsemus on toimintakyvyn edellytys, joka turvaa päivittäisen elämän sujumisen ja parantaa elämänlaatua. Potilaiden ja asiakkaiden ravitsemuksessa noudatetaan suosituksia ja oppaita huomioiden yksikölliset tarpeet. 
	THL ravitsemussuositukset
	THL ravitsemussuositukset

	. 
	Vireyttä seniorivuosiin- ikääntyneiden ruokasuositus on otettu käyttöön ja koulutetaan henkilöstölle
	Vireyttä seniorivuosiin- ikääntyneiden ruokasuositus on otettu käyttöön ja koulutetaan henkilöstölle

	.  

	 
	Nestorissa työskentelee toinen vanhusten palveluiden ravitsemusterapeuteista. Hänen työpanoksensa kohdistuu pääosin kotihoidon asiakkaiden ravitsemusneuvontaan ja ohjaukseen, sekä henkilöstön kouluttamiseen ja tukemiseen ikääntyneiden ravitsemusasioissa. Jonkin verran työpanosta kohdistetaan väestötasoisiin interventioihin osana Nestorin ennakoivia palveluita. 
	 
	Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö  
	 
	Terveydenhuollon laitteiden ammattimaisen käytön varmistamiseksi Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialalle 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 (ei koske sairaalaa, joka tilaa mittarit HUS Logistiikasta->pitää rekisterö
	  
	Tärkeää on, että yksiköissä kaikki laitteita käyttävät henkilöt tietävät, mistä käyttöohjeet löytyvät. Laitevastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia, että käyttöohjeet ovat saatavilla, hankkia tarvittaessa puuttuvat käyttöohjeet ja tiedottaa henkilöstölle, missä käyttöohjeet ovat. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni käyttöohje löytyy jatkossa yhteisestä sähköisten käyttöohjeiden kansiosta (Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimainen käyttö/Käyttöohjeet). Myös Mequsoft-laiterekisteristä löytyy
	 
	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 varast
	 
	Vanhojen laitteiden poistuessa käytöstä tulee niistä tehdä vika työtilausilmoitus Mequsoftin kautta ja tilata kuljetus KAIKU-järjestelmästä HUS Lääkintätekniikkaan. HUS Lääkintätekniikka tarkastaa laitteen ja tiedottaa käyttäjää korjataanko vai poistetaanko laite. HUS Lääkintätekniikka tekee 
	määräaikaishuollot suuremmissa yksiköissä paikan päällä, tästä tiedotetaan erikseen. Tilattavat tuotteet löytyvät tuotekatalogista. Tilaus tulee hyväksyttää esihenkilöllä ennen lähetystä. Katalogi ja tilaus löytyvät Login verkkokaupasta. Laitteisiin liittyvät tarvikkeet ja lisäosat tilataan kuten aiemminkin.  
	  
	Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvän tarkistuslistan avulla varmistetaan, että terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaisen käytön kriteerit toteutuvat yksikössä. Laitevastaavat täyttävät kerran vuodessa sähköisen kyselyn, jossa kysytään yksikkökohtaisia asioita laiteturvallisuuteen liittyen. Tarkistuslista toimii myös laitevastaavalle muistilistana. Tämän lisäksi Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on käyttöönotettu laitekohtaisen osaamisen varmistamisen työkaluna l
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	Turvallisuustiedotteiden vastaanottaminen on keskitetty Espoossa yhteissähköpostiin: 
	turvallisuustiedotteet@espoo.fi
	turvallisuustiedotteet@espoo.fi

	. Yhteissähköpostia hallinnoi terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä huolehtii, että turvallisuustiedotteet käsitellään prosessin mukaisesti, tieto tavoittaa asianomaiset ja varmistetaan vaadittavien toimenpiteiden toteutuminen.  

	  
	Laitevastaaville on julkaistu oma käsikirja, jossa laiteturvallisuudesta löytyy informaatiota tarkemmin. 
	 
	Ammattimaisten käyttäjien velvollisuus on huolehtia käytössään olevien laitteiden toimintakunnosta, turvallisesta käyttöympäristöstä, saatavuudesta, käyttökoulutuksesta ja tuotteiden jäljitettävyyden varmistamisesta.  
	 
	Perhe- ja sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen ja vanhusten palvelujen vastuuhenkilöt vastaavat omien palvelualueidensa ja palveluyksikköjensä lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta. Lisäksi he vastaavat siitä, että palvelualueilla ja palveluyksiköissä on nimetty laite- ja tarvikevastaavat (Nestorissa yleisen palveluohjauksen tiimin asiakasvastaava), jotka auttavat huolehtimaan laitteiden toimintakunnosta, laitevaaratilanteiden ilmoitusmenettelyistä sekä osallistuvat käyttökoulutusten 
	 
	Espoolaisten apuvälinepalveluja hoitaa HUS Apuvälinekeskus, joka palvelee Espoon sairaalan tiloissa osoitteessa Karvasmäentie 6. lisätietoa 
	Espoolaisten apuvälinepalveluja hoitaa HUS Apuvälinekeskus, joka palvelee Espoon sairaalan tiloissa osoitteessa Karvasmäentie 6. lisätietoa 
	HUS Apuvälinekeskuksesta
	HUS Apuvälinekeskuksesta

	.  

	Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy 
	Nestori noudattaa Espoon kaupungin tartuntatautiyksikön ohjeistuksia hygieniakäytännöistä ja infektioiden ennaltaehkäisystä. Henkilöstöllä on käytössä ajantasainen ohjeistus hyvästä käsihygieniasta ja suojavarusteiden oikeanlaisesta käytöstä ja pukemisesta.  
	Alueellinen ja verkostoyhteistyö 
	Nestori tekee tiivistä yhteistyötä muiden Espoon vanhusten palvelujen palvelualueiden kanssa, eniten kotihoidon kanssa. Yhteistyötä tehdään myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen, perhe- ja sosiaalipalvelujen, vammaispalvelujen, terveysasematoiminnan ja sivistystoimen, erityisesti liikunta- ja kirjastotoimen kanssa. Nestorille tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös järjestöt, seurakunnat ja vapaaehtoistoimijat. Yhteistyötä tehdään johtoryhmien tasolla sekä työntekijätasolla. Nestorin alueelliset työryhmät
	 
	 
	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, työnilon, turvallisuuden ja yhteistyön rakentamiseen. Tavoitteena on, ettei työyhteisöissä ajauduttaisi tilanteisiin, joissa joudutaan käsittelemään häirintää ja epäasiallista kohtelua. 
	   
	Espoon intranetissä oleva ohje häirintä ja epäasiallinen kohtelu auttaa tilanteiden selvittelyssä.  
	 
	9.1 Henkilöstösuunnitelma 
	Seniorineuvonta ja palveluohjaus palvelualueella on asiakasohjauksessa yhteensä 66 vakanssia. Henkilöstösuunnitelma tarkistetaan vuosittain toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä. Palvelualueen johtotiimi vastaa eri henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että jokaisen osaamista hyödynnetään. Yksikön henkilöstösuunnitelmasta vastaa asiakasohjauspäällikkö.  
	 
	9.2 Rekrytointi 
	Uutta henkilöstöä rekrytoitaessa tarkistetaan aina, että henkilö täyttää tehtävässä edellytettävät kelpoisuusehdot. Lisäksi tarkistetaan hakijan:  
	- ammatinharjoittamisoikeus Valviran ylläpitämästä rekisteristä 
	- ammatinharjoittamisoikeus Valviran ylläpitämästä rekisteristä 
	JulkiTerhikki
	JulkiTerhikki

	 ja 
	JulkiSuosikki
	JulkiSuosikki

	.  
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	- ulkomailla suoritettujen tutkintojen todistukset (Lue lisää 
	Valviran sivuilta
	Valviran sivuilta

	). 

	- työlupa 
	- kielitaito; Henkilöllä on oltava riittävä kielitaito tehtävien hoitamiseen.   
	 
	Mikäli on aihetta epäillä esitettyjä todistuksia, tarkistetaan asia Valvirasta. Väärinkäytöksistä tehdään kirjallinen ilmoitus Valviraan.  
	 
	Opiskelijoiden ohjaus 
	 
	Espoon kaupunki tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa päteviä ja motivoituneita työntekijöitä. Siksi harjoitteluja oppilaitosyhteistyö on tärkeää. Ohjeet ja sopimukset onnistuneeseen harjoitteluun löytyvät Espoon intranetin harjoittelusivulta. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon opiskelijoille nimetään harjoittelu jaksolle ohjaaja, joka on alan ammattihenkilö. Hän seuraa, ohjaa, arvioi ja valvoo opiskelijan työskentelyä ja tarvittaessa puuttuu epäkohtiin, ja tarvittaessa keskeyttää toiminnan, jos turvallisuus va
	 
	9.3 Osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö 
	Nestorissa on tavoitteena vahvistaa kaikkien työntekijöiden osaamista oman työn tekemiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Osaamistiimien vetäjät vastaavat henkilöstönsä ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Osaamistarpeet käydään läpi kehityskeskusteluissa.   
	 
	Jatkuva parantaminen ja kehittäminen 
	 
	Espoon ja vanhusten palvelujen 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.  
	 
	Henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät kootusti Espoon intranetin osaamisen kehittäminen -sivuilta. 
	 
	Perehdytys 
	Esihenkilöt vastaavat siitä, että uusi työntekijä perehdytetään uuteen työhönsä ja työpaikan toimintatapoihin. Espoossa on käytössä erillinen uuden työntekijän perehdytysopas sekä perehdytyssuunnitelma. Espoossa hyvinvoinnin ja terveyden toimiala järjestää toimialakohtaisia uusien työntekijöiden perehdytystilaisuuksia vuosittain. Kaupunkitasoisesti järjestetään kesäsijaisille tarkoitettuja perehdytysinfoja. Esihenkilö perehdyttää uuden henkilöstön. Lisäksi perehdytystä järjestetään muuttuneisiin toimintatap
	 
	Uudelle esihenkilölle on suunniteltu perehdytyspolku espoolaiseen johtamiseen, joka sisältää Esimiehen työkalut ja tehtävät -koulutuksen (verkkokurssi ja puolikas lähipäivä) sekä Espoolainen johtaminen omaksi -valmennuksen. Kaikki uudet esihenkilöt kutsutaan näihin valmennuksiin, mutta niihin voi ilmoittautua koulutuskalenterin kautta jo ennen kuin on saanut kutsun. Esihenkilöiden työn tueksi löytyy paljon aineistoa Espoon intranetistä.  
	 
	Esihenkilö on vastuussa siitä, että uusi työntekijä perehdytetään uuteen työhönsä ja työpaikan toimintatapoihin. Yksikön omavalvontasuunnitelma on keskeinen osa uuden työntekijän perehdytystä. Henkilöstön perehdytyksessä asiakasohjauksen toimintaan käytetään Nestorin palveluohjauksen käsikirjaa sekä yhteistä perehdytysaineistoa Näin me toimimme Nestorissa. Esihenkilön antaman henkilökohtaisen perehdytyksen lisäksi järjestetään yksikön yhteisiä perehdytystilaisuuksia. Tietojärjestelmiin perehdytään yhteisiss
	 
	Kehityskeskustelut 
	Tavoite- ja kehityskeskustelut käydään kunkin työntekijän kanssa vähintään kerran vuodessa, ja niissä käsitellään myös asiakas- ja potilasturvallisuusosaamista sekä työssä jaksamista ja kokemusta syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Säännölliset tavoite- ja kehityskeskustelut varmistavat, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus edistää työnsä ja siihen liittyvän osaamisen kehittymistä yhteistyössä oman esihenkilönsä kanssa. Tavoite- ja kehityskeskustelujen toteutumista seurataan.  
	 
	Koulutukset 
	Esihenkilö huolehtii siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi täydennyskoulutuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhoitoalalla on 3–10 täydennyskoulutuspäivää/henkilö/vuosi. Sosiaalityöntekijäksi pätevöityvä työntekijä voi saada palkallista opintovapaata opintojen viimeistelyyn. Kaupungin sisäinen koulutustarjonta on koottu koulutuskalenteriin. 
	 
	Henkilöstön asiakas/potilasturvallisuus koulutus 
	Potilasturvaportti-palvelu tarjoaa tietoa ja työkaluja potilasturvallisuuden edistämiseen. Koulutukset ja työkalut toimivat myös asiakasturvallisuuden edistämisessä.  
	• Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti välittömässä asiakas- ja potilastyössä toimiville. Koulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön toimintatapoja potilasturvallisuuden edistämiseen omalla työpaikalla. (Kesto noin 4 h.)  
	• Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti välittömässä asiakas- ja potilastyössä toimiville. Koulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön toimintatapoja potilasturvallisuuden edistämiseen omalla työpaikalla. (Kesto noin 4 h.)  
	• Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti välittömässä asiakas- ja potilastyössä toimiville. Koulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön toimintatapoja potilasturvallisuuden edistämiseen omalla työpaikalla. (Kesto noin 4 h.)  

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

	• Teemaverkkokurssit ammatillisen osaamisen ylläpitoon (Kesto 15–20 min/kurssi)  
	• Teemaverkkokurssit ammatillisen osaamisen ylläpitoon (Kesto 15–20 min/kurssi)  

	o ISBAR-menetelmä turvalliseen tiedonkulkuun  
	o ISBAR-menetelmä turvalliseen tiedonkulkuun  

	o Kotikäyntien turvallisuus  
	o Kotikäyntien turvallisuus  

	o Laiteturvallisuus  
	o Laiteturvallisuus  

	o Potilaan tunnistaminen  
	o Potilaan tunnistaminen  

	o Potilas- ja asiakasturvallisuusriskien hallinta  
	o Potilas- ja asiakasturvallisuusriskien hallinta  

	o Vaaratapahtumien raportointi  
	o Vaaratapahtumien raportointi  

	o Vakavien vaaratapahtumien käsittely ja tutkinta  
	o Vakavien vaaratapahtumien käsittely ja tutkinta  

	o Väsymysriskien hallinta.  
	o Väsymysriskien hallinta.  


	 
	HaiPro työkalun aloitussivulla on koulutusvideoita:  
	o HaiPro -ilmoituksen käsittely  
	o HaiPro -ilmoituksen käsittely  
	o HaiPro -ilmoituksen käsittely  

	o HaiPro raportit  
	o HaiPro raportit  

	o HaiPro esittely (Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen koulutusvideo).  
	o HaiPro esittely (Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen koulutusvideo).  


	 
	Spro-työkalun aloitussivulla on koulutusvideot  
	o Spro - sosiaalihuoltolain mukaisten epäkohtien ilmoitusjärjestelmä  
	o Spro - sosiaalihuoltolain mukaisten epäkohtien ilmoitusjärjestelmä  
	o Spro - sosiaalihuoltolain mukaisten epäkohtien ilmoitusjärjestelmä  

	o Spro ilmoittajan ohje.  
	o Spro ilmoittajan ohje.  


	 
	Ensiapukoulutukset 
	Espoon kaupunki on solminut sopimuksen ensiapukoulutusten tilaamisesta Omnialta 6.8.2020. Sopimus koskee toistaiseksi Ensiapu1 (EA1) - ja hätäensiapukoulutuksia. Esihenkilö vastaa työpaikan ensiapuvalmiudesta ja ilmoittaa kurssille osallistujat omasta yksiköstään. 
	 
	Lääkehoidon koulutukset (LOVe koulutukset) 
	P
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	Espoon kaupunki ostaa HUS-Serviseltä LOVe eli Lääkehoidon osaaminen verkossa koulutusta sopimuksen mukaisesti. LOVe -oppimateriaali löytyy osoitteesta: 
	https://moodle.hus.fi/login/index.php
	https://moodle.hus.fi/login/index.php

	. 

	 
	Duodecim Oppiportti 
	on terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuspalvelu. Se tarjoaa ja mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen. Oppiportti ja Potilasturvaportti ovat verkkopalveluja, jotka sisältävät useita eri koulutuksia. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan potilastyön turvallisuuteen ja laatuun liittyvät koulutukset löytyvät kootusti Espoon intranetistä. 
	 
	9.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu 
	Nestori noudattaa Espoon kaupungin ohjeita työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelmien ja suunnitelmien osalta.   
	 
	Työssä jaksamisen tukemiseen kiinnitetään monella tavalla huomiota ja siihen on olemassa työkaluja. Espoon kaupungilla on käytössä työfiiliskysely, jolla kartoitetaan henkilöstökokemusta neljä kertaa vuodessa. Nestorin-kyselyssä on noussut esiin kokemusta syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta, minkä vuoksi tämä asia otetaan esiin tavoite- ja kehityskeskustelussa jokaisen työntekijän kanssa.  
	 
	Esihenkilöiden käyttöön rakennetulla Posetiivi-kyselyllä saa tarkempaa tietoa työyhteisön tilanteesta. Henkilöstön hyvinvointia ja sen muutoksia seurataan myös joka toinen vuosi toteutettavalla Työterveyslaitoksen Kunta10-kyselyllä.     
	   
	Espoon kaupungin henkilöstön päihdeohjelman tavoitteena on osaltaan varmistaa päihteetön työpaikka ja selkeyttää päihdeongelmien käsittelyä työpaikoilla.  
	 
	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 Espoon intranetin Työkyvyn arviointi- ja tukisivustolla. Työterveyspalvelut tukevat henkilöstöä ja esihenkilöitä varhaisen tuen mallilla työhyvinvoinnin ja kriisitilanteiden osalta sekä työkyvyn arvioinnissa, työergonomia ja työpaikkaselvityksissä.   
	 
	Nestorissa toteutetaan vuosittain työturvallisuusriskienarviointi (Hessu) järjestelmään. Työturvallisuusriskien osalta jokainen työntekijä on velvollinen havainnoimaan työympäristöä ja raportoimaan havaituista työturvallisuusriskeistä ja vaaroista esihenkilölle.  
	 
	Työtapaturman sattuessa työntekijän tulee tehdä ilmoitus esihenkilölle, joka ilmoittaa työtapaturmasta tai ammattitautiepäilystä vakuutusyhtiöön. Vaara- tai uhkatilanteen sattuessa esihenkilö tekee ilmoituksen vaara- ja uhkatilanteesta Hessuun yhdessä työntekijän kanssa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. 
	 
	Työyhteisön kehittämis- ja virkistystilaisuudet osallistavat henkilöstön yhteiseen kehittämiseen ja toimivat tärkeinä yhteishengen kohottajina. Tavoitteena on, että kukin työyhteisö järjestää vuosittain yhden kehittämistilaisuuden.  
	 
	Työturvallisuusriskien hallinta on osa turvallista työympäristöä ja henkilöstön hyvinvointia.  
	 
	9.5 Henkilökunnan rokotukset 
	Tartuntatautilain 48 pykälä koskee niitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita. 
	Tartuntatautilain 48 pykälä koskee niitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita. 
	Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi
	Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi

	. 
	Tartuntatautilaki 2016/1227
	Tartuntatautilaki 2016/1227

	. 

	  
	Espoon Työterveyshuolto vastaa kaikkien Espoon kaupungin omien työntekijöiden rokottamisesta toimialasta ja kotipaikkakunnasta riippumatta. Ammattinsa kautta rokotettavat tulevat saamaan vuorollaan kutsun rokotuksiin esihenkilöidensä kautta. Riskiryhmiin kuuluvien tulee varata aika itse suoraan Työterveyshuollosta.  
	 
	Henkilöstön influenssarokotukset ovat merkittävä osa potilas- ja työturvallisuutta. Henkilöstön influenssarokotukset vähentävät huomattavasti potilaiden sairastumisia. Sairaaloissa epidemiat vähenevät ja potilaskuolleisuus pienenee merkitsevästi, etenkin pitkäaikaislaitoksissa ja vanhainkodeissa. Ilmaiset influenssarokotukset toteutetaan työterveyshuollossa Aluehallintoviraston ja THL:n suositusten mukaan. 
	 
	THL: Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset
	THL: Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset
	THL: Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset

	.  

	 
	THL: Lisätietoa influenssarokotteesta
	THL: Lisätietoa influenssarokotteesta
	THL: Lisätietoa influenssarokotteesta

	.  

	 
	Kuntainfo
	Kuntainfo
	Kuntainfo

	: Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajia huolehtimaan henkilöstönsä rokotussuojasta. 

	 
	   
	 
	10 Toimitilat ja tukipalvelut 
	10.1 Toimitilat  
	Nestorin toimitilat sijaitsevat Espoon sairaalan ensimmäisessä kerroksessa Konttori-nimisessä monitoimitilassa. Osa työntekijöistä työskentelee alueellisissa elä ja asu -seniorikeskuksissa. Lisäksi korona-aika on lisännyt etätyöskentelyä työntekijän kotoa käsin. Etätyöskentelyyn liittyen Nestorissa noudatetaan kaupungin kulloinkin voimassa olevia etätyöohjeita.  
	 
	Konttori on monitilatoimisto, jossa Nestorin työntekijät ovat sijoittuneet istumaan alueellisen ryhmäjaon mukaisesti. Puheluja ja hiljaista työskentelyä varten tilassa on pieniä työhuoneita. Erikokoisia neuvottelutiloja on myös Nestorin henkilöstön varattavissa kokouksia varten. 
	 
	Konttorin käytöstä on luotu pelisäännöt yhdessä Espoon sairaalan kanssa. Toimitilan siivouksesta ja muusta huoltamisesta on Espoon sairaala tehnyt sopimukset palveluntuottajan kanssa.  
	 
	Granlund Manager on huoltokirjaohjelma, jolla hallitaan kaupungin toimitiloja. Huoltokirjaohjelmalla tehdään kiinteistöjä ja toimitiloja koskevia vikailmoituksia ja palvelupyyntöjä. Yhteystiedot löytyvät huoltokirjaohjelmasta Granlund Managerista (GM).  
	 
	Espoon tavoitteena on, että julkiset tilat ovat toimivat, terveelliset ja lainsäädännön vaatimukset täyttävät. Toimintaympäristön tulee olla turvallinen sekä asiakkaille että työntekijöille:  
	• työskentelemme turvallisissa tiloissa: tiloja on riittävästi, ne ovat hygieenisiä ja häiriöttömiä  
	• ennaltaehkäisemme kaatumis- ja loukkaantumisvaaroja  
	• pidämme hoitoon tarvittavat laitteet ja tarvikkeet saatavilla ja käyttökunnossa  
	• järjestämme laitteiden huollon valmistajan ohjeiden mukaisesti  
	• laitteiden käyttöön liittyvät ohjeet ovat saatavilla  
	• työyksikön esihenkilöt arvioivat laitteiden käyttöön liittyvän perehdytyksen ja koulutuksen tarvetta.  
	 
	Turvallisuusvastuut Espoon sairaalan tiloissa jakaantuvat eri hallintokuntien ja toimintojen kesken:  
	• Espoon sairaalan päällikkö toimii suojelujohtajana  
	• Vartiointi: HUS-Kiinteistöt Oy / Turvapalvelut  
	• Turvaryhmä: turvaryhmään osallistuu jäsen kiinteistön jokaisesta toiminnosta (Nestorista asiakasohjauspäällikkö), Espoon sairaalan tekninen manageri (KOY TM), edustaja Jorvin sairaala-alueen valmiustoimikunnasta sekä edustaja HUS-turvapalveluista. Ryhmän puheenjohtajana toimii Espoon sairaalan päällikkö.  
	• Turvallisuushenkilöstö: Espoon sairaala ostaa HUS-Kiinteistöt Oy:n turvapalveluilta seuraavat palvelut: paikallisvartiointi ja hälytysvalvonta, tilausvartiointi, kulunvalvonta sekä asiantuntijapalvelut (henkilö- ja paloturvallisuuskoulutukset, turvallisuus- ja pelastussuunnittelu).  
	• Henkilökunta  
	− Jokaisen tulee tuntea työympäristönsä turvallisuusjärjestelyt (tekniset ja rakenteelliset), annetut turvallisuusohjeet ja -suunnitelmat sekä noudattaa niitä.  
	− Jokainen on velvollinen ennaltaehkäisemään ja torjumaan onnettomuuksien syntymistä ja puuttumaan vaaratilanteisiin.  
	− Vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa jokaisen tulee hälyttää apua sekä ryhtyä kykynsä mukaisiin pelastustoimenpiteisiin. Onnettomuustilanteessa jokaisen tulee toimia yksikön esihenkilön ja tilannetta johtavan viranomaisen apuna tämän käskyjen mukaisesti.  
	− Jokaisen tulee ilmoittaa turvallisuutta vaarantavista epäkohdista ja puutteista esihenkilölleen.  
	− Jokainen raportoi työtapaturmista, läheltä piti -tilanteista sekä vaara ja uhkatilanteista Essissä olevan ohjeistuksen mukaisesti.  
	− Raportoi asiakkaalle tapahtuneet vaaratilanteet (HaiPro). 
	 
	10.2 Palo- ja pelastussuunnitelma  
	Pelastuslaki 
	Pelastuslaki 
	(379/2011
	(379/2011

	) velvoittaa yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja laatimaan tarvittaessa pelastussuunnitelman. Espoon sairaalan turvallisuus- ja pelastussuunnitelmassa kuvataan koko kiinteistön osalta mm. kohteen riskien arviointi, toimenpiteet vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi, rakenteellinen turvallisuus, tekniset turvallisuusjärjestelmät sekä toimintaohjeet vaara- ja uhkatilanteissa.  

	 
	Sairaalan konttorin turvallisuussuunnitelma sisältää tarkemmat ohjeet henkilökunnalle sekä yksikkökohtaiset poistumisturvallisuusselvityslomakkeet.  
	 
	Työpaikan riskien arvioinnissa arvioidaan säännöllisesti paloturvallisuuteen liittyviä tekijöitä. 
	 
	10.3 Tukipalvelut  
	Nestori käyttää Espoon sairaalan käyttämiä tukipalveluja seuraavasti:  
	• Aula- ja turvallisuuspalvelut (HUS Asvia ja HUS-Kiinteistöt Oy:n turvapalvelut)  
	• Logistiikkapalvelut (HUS Logistiikka, näistä tarvikkeiden täyttöpalvelu ja kuljetuspalveluja yhteistyössä sairaalan hallinnon kanssa) 
	 • Ateriapalvelut henkilöstölle (Ravioli)  
	• Laitoshuoltopalvelut (HUS Asvia yhteistyössä sairaalan hallinnon kanssa). 
	11 Dokumentointi, tietoturva ja tietosuoja 
	11.1. Dokumentointi 
	Yksiköiden yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä ohjaa sosiaalihuollossa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
	Yksiköiden yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä ohjaa sosiaalihuollossa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
	(2015/254)
	(2015/254)

	 mukaista määrämuotoista kirjaamista toimeenpaneva valtakunnallinen Kansa-koulu hanke. Espoon kaupungin sosiaalihuollon työntekijöille järjestetään hankkeen aikana kirjaamisvalmennusta kirjaamisen laadun ja yhtenäisten käytäntöjen kehittymiseksi sosiaalihuollossa sekä määritellään yhteinen käytäntö asiakasprosessin eri vaiheissa luotavista asiakirjoista. 

	 
	Terveydenhuollon kirjaamisessa laatua ohjaa mm. rakenteinen kirjaaminen ja fraasit, joiden kautta yhtenäistetään kirjaamisen laatua ja tuetaan sitä, että asiakastietoihin tulee kirjattua kaikki oleellinen tieto. Henkilökuntaa koulutetaan rakenteiseen kirjaamiseen ja fraasien käyttöön. Potilastietojen käyttö edellyttää myös hoitosuhdetta, tai muuta asiallista yhteyttä potilaaseen ja hoitotyön kirjaamista ohjaavat erilaiset lainsäädännölliset ja ammattieettiset säännöstöt sekä kansallisesti sovitut periaattee
	 
	Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009
	Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009
	Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009

	).  

	Terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen
	Terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen
	Terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen

	 

	 
	11.2 Asiakas- ja potilastietojen käsittely  
	Espoon tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaan on kirjattu vastuut tietosuojan toteuttamisesta ja seurannasta. Vastuuta tietosuojan toteuttamisesta ja seurannasta on jaettu kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle, toimialajohtajille ja esihenkilöille.  Henkilökunta vastaa omalta osaltaan ohjeiden noudattamisesta. Jokaisen vastuulla on lisäksi tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvien poikkeamien, uhkien ja riskien ilmoittaminen välittömästi tietoturvapäällikölle, tietosuojavastaavalle tai omalle 
	esihenkilölleen. Jokaisella on vastuu omaan tehtäväänsä liittyvän tietosuojan toteuttamisesta sekä tiedon ja tietojärjestelmien asianmukaisesta käytöstä.  
	  
	Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla käsitellään runsaasti henkilötietoja, kuten potilastietoa, sosiaalihuollon asiakastietoa ja työntekijöiden tietoja. Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä asiakkaan ja potilaan kannalta läpinäkyvästi. Potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot ovat luonteeltaan salassa pidettäviä ja arkaluonteisia, minkä vuoksi on noudatettava erityistä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa niiden laatimisessa, käytössä, säilyttämisessä, luovutta
	 
	Potilasrekisterin osalta rekisterinpitäjä on Terveyspalvelut. Muiden hyvinvoinnin ja terveyden toimialan henkilörekistereiden rekisterinpitäjä on hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta. Rekisterin vastuuhenkilö on kyseisen rekisterin tulosyksikön johtaja. Tiedot rekisteristä luovuttaa palvelualueella luovuttajaksi määritelty henkilö.  
	  
	Asiakastietojen käsittelyä vaativissa tilanteissa syntyvistä tiedoista ja toiminnoista vastaa se työntekijä, joka on vastuussa kyseisen asian hoidosta eli jokainen työntekijä on itse vastuussa omasta toiminnastaan. Nestorin työntekijöiden oikeudet käyttää asiakastietojärjestelmän eri näkymiä ja lomakkeita on määritelty yhteistyössä toimialan tietosuojavastaavana toimivan lakimiehen kanssa. 
	 
	Asiakkaiden ja potilaiden tietoja käsittelevillä työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksien saaminen edellyttää kirjallista tietoturva- ja tietosuojasitoumusta. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin.   
	 
	Tietoturva ja tietosuoja 
	Tietoturvallisuus on osa kaupungin jokapäiväistä toimintaa. Tietoturva-asioissa jokainen meistä on avainhenkilö. Tietosuoja on hyvää hallintotapaa ja tietoturvatoimintaa. Tietoturvatekniikoilla toteutetaan tietosuojaa. Organisatorisilla ja teknisillä toimilla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.  
	  
	Olennainen kysymys tietoturvassa on tietojen suojaamiseen liittyvät asiat. Suojattavia arvoja ovat ihmiset, tieto, omaisuus ja maine. Tietoturvallisuutta hallitaan mm. turvallisuusjohtamisella, fyysisellä turvallisuudella, henkilöstöturvallisuudella, toiminnan turvallisuudella, tietoteknisellä turvallisuudella ja tietoaineistoturvallisuudella.  
	  
	Kaupungin tietojärjestelmäympäristössä käytetään Espoo Tietotekniikan hyväksymiä ja hallinnoimia tietojärjestelmiä, laitteita ja ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu työtehtävien hoitamista varten. Käyttöoikeudet kaupungin omistamaan ja hallinnoimaan tietoon sekä tietojärjestelmiin myönnetään työtehtävien hoitoon tarvittavassa laajuudessa.  
	  
	Potilasturvallisuuden, tietosuojan sekä omavalvontasuunnitelmien vaatimukset on tärkeää huomioida kehitettäessä ja hankittaessa IT-palveluita.   
	  
	Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset 
	 
	Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa tai tekoa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu tai niitä luovutetaan luvattomasti tai henkilötietoihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole henkilötietoihin oikeutta. Esimerkkejä tietoturvaloukkauksista:  
	• tietomurto kuntalaisten henkilötietoja sisältävään tietokantaan  
	• tietomurto kuntalaisten henkilötietoja sisältävään tietokantaan  
	• tietomurto kuntalaisten henkilötietoja sisältävään tietokantaan  


	• terveystietojen toimitus paperipostissa väärälle asiakkaalle  
	• terveystietojen toimitus paperipostissa väärälle asiakkaalle  
	• terveystietojen toimitus paperipostissa väärälle asiakkaalle  

	• sensitiivisiä henkilötietoja sisältävän muistitikun katoaminen  
	• sensitiivisiä henkilötietoja sisältävän muistitikun katoaminen  

	• työntekijän arviointitietojen lähettäminen suojaamattomalla sähköpostilla väärään sähköpostiosoitteeseen.  
	• työntekijän arviointitietojen lähettäminen suojaamattomalla sähköpostilla väärään sähköpostiosoitteeseen.  


	 
	Työntekijän on ilmoitettava välittömästi henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä loukkauksista, uhkista ja riskeistä kaupungin tietosuojavastaavalle osoitteeseen 
	Työntekijän on ilmoitettava välittömästi henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä loukkauksista, uhkista ja riskeistä kaupungin tietosuojavastaavalle osoitteeseen 
	tietosuoja@espoo.fi
	tietosuoja@espoo.fi

	. Käsittelyn nopeuttamiseksi työntekijän kannattaa täyttää henkilötietojen tietoturvaloukkausten hallintalomake. Teknisluonteisissa epäilyissä tai toteutuneissa tietomurtotilanteissa ilmoitus on tehtävä välittömästi osoitteeseen 
	ict.palvelut@espoo.fi
	ict.palvelut@espoo.fi

	. Epäselvässä tilanteessa ilmoitus on parempi tehdä kaiken varalta turhaan kuin jättää kokonaan tekemättä. Kaupungin tietosuojavastaava ilmoittaa tarvittaessa tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetun toimistoon sekä harkitsee yhdessä esihenkilöiden ja toimialan tietosuojan yhteyshenkilöiden kanssa tarpeen ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta asiakkaille tai potilaille.  

	 
	Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen 
	 
	Tietosuojaselosteiden tarkoitus on informoida asiakkaita ja potilaita henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaselosteet löytyvät Espoon 
	Tietosuojaselosteiden tarkoitus on informoida asiakkaita ja potilaita henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaselosteet löytyvät Espoon 
	internet-sivuilta
	internet-sivuilta

	. 

	Tietosuojaselosteita päivitetään tietojen käsittelyn muuttuessa.  
	  
	Asiakkaat ja potilaat voivat käyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisia oikeuksia (mm. rekisteritietojen tarkastuspyyntö ja tietojen oikaisuvaatimus) henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä, postitse lähetettävällä pyynnöllä tai käymällä kirjaamossa tai asiointipisteessä. Espoon 
	Asiakkaat ja potilaat voivat käyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisia oikeuksia (mm. rekisteritietojen tarkastuspyyntö ja tietojen oikaisuvaatimus) henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä, postitse lähetettävällä pyynnöllä tai käymällä kirjaamossa tai asiointipisteessä. Espoon 
	internet-sivuilla
	internet-sivuilla

	 on ohje asiakkaiden ja potilaiden tiedonsaantioikeuksista ja tietopyyntölomakkeita, joita asiakkaat ja potilaat voivat käyttää. Myös hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tietosuojaselosteista löytyy ohjeistus tietopyyntöjen laatimiseen ja lähettämiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on tietosuoja-asetuksen mukaisia tietopyyntöjä ja julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä koskevat prosessiohjeet henkilökunnalle. 

	  
	Asiakas- ja potilastietojärjestelmät keräävät lokitietoja. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus saada tietoonsa, ketkä ovat käsitelleet häntä koskevia tietoja tai kenelle niitä on luovutettu sekä tietojen käytön ja luovutuksen perusteet. Asiakkaalla tai potilaalla ei ole oikeutta saada kahta vuotta vanhempia lokitietoja, jollei siihen ole erityistä syytä. Espoon internet-sivuilla olevassa ohjeessa  
	asiakkaiden ja potilaiden tiedonsaantioikeuksista on ohjeistus lokitietopyyntöjen tekemiseksi ja lähettämiseksi. Lokitietopyyntölomake, jota asiakkaat ja potilaat voivat käyttää, löytyy samasta paikasta.  
	 
	Tietosuoja- ja tietoturvaosaaminen 
	 
	Esihenkilö huolehtii uudessa tehtävässä aloittavan työntekijän perehdyttämisestä tietoturva- ja tietosuojaohjeisiin sekä työntekijän omissa työtehtävissä tarvittavaan erityisosaamiseen. Espoossa on tarjolla tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta henkilökunnalle. Koulutukset löytyvät koulutuskalenterista. Lisäksi Espoossa on käytössä verkossa suoritettava tietosuoja- ja tietoturvakoulutus, jossa on oma osionsa terveydenhuollolle ja sosiaalihuollolle. Näiden koulutusten lisäksi esihenkilöt voivat tilata hyvinvoi
	  
	Henkilökunta sekä asiakkaat ja potilaat voivat olla yhteydessä tietosuojakysymyksissä kaupungin tietosuojavastaavaan. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan juristitiimi avustaa henkilökuntaa toimialan oikeudellisissa kysymyksissä. Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava esihenkilö.  
	  
	Lue lisää tietosuojasta 
	Lue lisää tietosuojasta 
	https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuoja
	https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuoja

	 

	 
	Tietosuojaselosteet  
	  
	P
	Span
	Rekisterinpitäjä (Espoon kaupunki) on laatinut jokaisesta eri henkilörekisteristä henkilötietolain 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen. Luettelo on nähtävissä Espoo.fi- sivulla (
	hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tietosuojaselosteet)
	hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tietosuojaselosteet)

	.  

	 
	Espoossa potilasrekisterin vastuut on jaettu tulosyksiköiden johtajille, joka tarkoittaa Nestorin osalta vanhusten palvelujen johtajaa. Tulosyksikön johtaja on asiakastietojärjestelmien omistaja ja vastaa niiden käyttötarkoituksesta, toiminnasta, käytöstä ja kehittämispäätöksistä.  
	 
	Tietosuojaselosteissa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan. Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri. 
	 
	11.3 Tietosuojaan liittyviä yhteystietoja 
	Kaupungin tietosuojavastaava Paula Pernilä  
	tietosuoja@espoo.fi 
	PL 12, 02070 Espoon kaupunki 
	 
	hyvinvoinnin ja terveyden toimialan juristitiimi  
	sotet.lakimiehet@espoo.fi
	sotet.lakimiehet@espoo.fi
	sotet.lakimiehet@espoo.fi

	  

	PL 202, 02070 Espoon kaupunki 
	 
	Sosiaali- ja potilasasiamies Eva Peltola,   
	puh. 
	puh. 
	09 816 51032
	09 816 51032

	  

	osoite PL 205 02070 Espoon kaupunki  
	sähköposti: 
	sähköposti: 
	eva.peltola@espoo.fi
	eva.peltola@espoo.fi

	  

	Neuvontaa puhelimitse. Jätä soittopyyntö ma– ke klo 11–13 välisenä aikana. Henkilökohtainen käynti ajanvarauksella.  
	 
	Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava esihenkilö. 
	 
	12 Yksikön/Palvelualueen kehittämissuunnitelma 
	 
	Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan strategiatimantti ohjaa toimintayksiköiden toiminnan laadun ja turvallisuuden kehittämistä. Toimialan johtoryhmä määrittelee vuosittaiset laadun ja turvallisuuden kehittämisen painopisteet. Lisäksi toimintayksiköissä toteutettavassa omavalvonnassa havaitut laatupoikkeamat ja epäkohdat ohjaavat yksiköiden toiminnan kehittämistä.   
	  
	Toimintayksiköissä, palvelualueilla ja tulosyksiköissä määritellään vuosittain keskeiset toiminnan laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit, joita seurataan säännöllisesti johtamisen visuaalisilla tauluilla. Keskeiset toimialan palvelujen laadun, omavalvonnan ja turvallisuuden kehittämistoimenpiteet raportoidaan vuosittain. Nestori seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutumista johtotiimin seurantadokumentilla.  



