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Esipuhe  

 
Haluamme tarjota espoolaisille parasta laatua terveyspalveluissa. Myös tämä 
potilas- ja asiakasturvallisuutta koskeva suunnitelma on laadittu sitä varten.  
 
Koko maailmaa ravistellut koronaviruspandemia on haastanut sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintayksiköitä myös meitä. Osana pandemian torjuntaa 
monia toimintamalleja on jouduttu arvioimaan uudelleen ja uusia ottamaan 
nopeasti käyttöön. Työympäristön uudet riskit ja asiakasturvallisuuden 
varmistaminen ovat vaatineet aiempaa enemmän. Pandemian keskellä olemme 
oppineet uutta potilas- ja asiakasturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Pidetään 
yhdessä huoli siitä, että nämä opit säilyvät mielessämme.  
 
Seuraava toimintaympäristöä voimakkaasti muokkaava muutos on jo 
edessämme. Sote-uudistus astuu voimaan ja palvelutuotanto siirtyy 
hyvinvointialueille reilun vuoden päästä. Muutosten keskellä on erityisen tärkeää, 
että varmistamme palvelun tuottamisen laadukkaasti ja asiakasturvallisesti.  
 
Tässä suunnitelmassa kuvataan monia tärkeitä toimenpiteitä ja toimintatapoja. 
Erityisen tärkeänä näen sen, että jokainen meistä koko ajan arvioi toimintaamme 
ja nostaa epäkohtia esille.  
 
Kannustan jokaista arjen laatutyöhön espoolaisten parhaaksi!  
 
Espoossa 14.9.2021  
 
Markus Paananen  
Terveyspalvelujen johtaja 
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1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito 
 

Laatiminen ja päivittäminen: Avokuntoutuspalvelut laatii suunnitelman huomioiden asiakkaiden ja 
henkilökunnan näkökulmat. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain sekä toimintavaatimusten oleellisesti 
muuttuessa tarvittaessa useammin. 

Hyväksyminen: Avokuntoutuspalveluiden johtoryhmä 2021 

Seuranta: Avokuntoutuspalvelut raportoi kerran vuodessa suunnitelman toteutumisesta. Vastuuhenkilö 
on ylilääkäri Sari Rasia. 

Julkisuus: Yksikköjen suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla sekä tulostettuna 
yksikköjen ilmoitustauluilla. 

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom 

 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 

 

Tulosyksikkö: Terveyspalvelut 
Palvelualue: Avokuntoutuspalvelut 

Toimintayksiköt: Avofysioterapia ja Kuntoutussuunnittelu ja terapiat 
Y-tunnus: 0101263-6 Espoon kaupunki 

Osoite: Pihatörmä 1 C, 3.krs.02240 Espoo/ PL 2311 ESPOON KAUPUNKI 

Puh: 0981636000 

Toimintayksikön vastaava esihenkilö: Ylilääkäri Sari Rasia 

Lyhyt kuvaus toiminnasta: Avokuntoutuspalvelut tuottaa asiakkailleen lääkinnällisen kuntoutuksen 
palveluja kuten fysio-, toiminta- ja puheterapiaa sekä psykologipalveluja ja kuntoutuslääkärin 
vastaanottoja sekä vaativan kuntoutuksen kuntoutussuunnitelmia ja kuntoutussuunnittelun ohjausta ja 
neuvontaa.  

www-sivut:  

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Kuntoutus_ja_apuvalineet 

 

 3 Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet 
 

3.1 Palvelualueen toiminta-ajatus 
Espoon avokuntoutuspalvelujen toimintaa ohjaa Espoon kaupungin valtuuston hyväksymä Espoon 
tarina arvoineen ja toimintaperiaatteineen. Espoon avokuntoutuspalvelujen arvot näkyvät 
avokuntoutuksen timantissa.  

 
 
 
 
 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Kuntoutus_ja_apuvalineet
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Tavoitteenamme on terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Kohtaamme 
asiakkaamme arvostavalla, kunnioittavalla ja valmentavalla otteella hänen ollessaan aktiivinen oman 
kuntoutuksensa suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuemme asiakkaan mahdollisimman itsenäistä arkea 
yksilöllisellä, oikea-aikaisella ja laadukkaalla kuntoutuksella. Edistämme sujuvan kuntoutuksen 
palveluketjun toteutumista yhteistyöverkostoissa. Tuotamme palveluja niitä eniten tarvitseville. 
Käytämme näyttöön perustuvia sekä yleisten suositusten ja linjausten mukaisia työtapoja.  Meillä on 
kilpailukykyinen kustannuskehitys. Suurin osa työstämme on välitöntä asiakastyötä. 

 
Arjen ohjenuoraksi toiminta-ajatus on kiteytetty näin: ”Sosiaali- ja terveyspalveluissa kohtaamme 
espoolaisia vauvasta vaariin. Työskentelemme avoimin ja myönteisin mielin. Osaamme kysyä 
asiakkailtamme, "miten voin olla avuksi" ja "mikä on sinulle tärkeää". Meille ei voi tulla väärästä ovesta. 

• Suunta selväksi 

• Ota asiakas mukaan 

• Sydämen riemulla 

• Tulokset ratkaisevat 

• Edistä uudistumista 

• Rönsyt romukoppaan 
 
 

  

Kuva 1 Avokuntoutuksen timantti 
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3.2 Toimintaperiaatteet 
 

Toimintaperiaatteet on kuvattu tarkemmin Espoon tarinassa 2017-2021. Avokuntoutuspalveluiden 
tavoitteet nousevat terveyspalveluiden strategisista tavoitteista ja niiden toteutumista seurataan, sekä 
johtoryhmissä, että henkilökunnan kanssa tuloskorttien ja visuaalisten tulostaulujen avulla.  
 
Avokuntoutuksen palvelulupaus: Toimintakykyisenä arjessa  

 
Palvelemme kuntalaisia laadukkaasti ja tasapuolisesti. Käytämme näyttöön ja tietoon perustuvia 
menetelmiä ja hyödynnämme käypähoito -suosituksia. Toteutamme kuntoutusta asiakkaan kanssa 
yhdessä tehtyyn yksilölliseen suunnitelmaan perustuen hyvien käytäntöjen pohjalta. Tarjoamme 
palveluita oikea aikaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Työtämme ohjaa asiakkaan osallisuus 
ja toimintakyvyn tukeminen asiakkaan omissa arjen ympäristöissä sekä asiakkaan omien voimavarojen 
hyödyntäminen hänen kuntoutumisprosessissaan. 

 

Avokuntoutuspalveluissa palvellaan kolmella kielellä: Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
 
Espoossa on sovittu sisäisistä Näin me toimimme -pelisäännöistä, joita noudatamme kaikissa 
kaupungin työyhteisöissä. Ne tukevat hyvää vuorovaikutusta ja tarjoavat konkreettisen välineen, jonka 
avulla rakennamme mukavaa työilmapiiriä, työn iloa, turvallisuutta ja yhteistyötä. Selkeät pelisäännöt 
auttavat tarttumaan tarvittaessa myös ongelmakohtiin. 

 
Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Sari Rasia 
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4 Johtamisjärjestelmä 
 

Kokonaisvastuu laadusta ja potilasturvallisuudesta on sosiaali- ja terveystoimen johdolla. Jokainen 
työntekijä vastaa laadusta ja turvallisuudesta omassa työssään. Johto ja esimiehet seuraavat 
säännöllisesti toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta ja ottavat ne huomioon päätöksenteossa.  

 
5 Laadunhallinta 

 

Hyvä laatu tarkoittaa sitä, että asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan ja oikeassa 
paikassa. Keskeiset elementit sosiaali- ja terveydenhuollon laadussa ovat asiakaskeskeisyys, palvelujen 
saatavuus ja saavutettavuus, oikeudenmukaisuus, valinnanvapaus, turvallisuus, korkeatasoinen 
osaaminen ja vaikuttavuus.  Päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa hyödynnetään sekä laadun 
että asiakas- ja potilasturvallisuuden asiantuntijoiden ja työryhmien suosituksia. 

Avokuntoutuspalvelujen toimintaa määrittävät palvelukohtaiset laatusuositukset, joita ovat esimerkiksi 
STM:n ja THL:n antamat ohjeistukset, Käypä Hoito -suositukset sekä valtakunnalliset ja HYKS-Erva 
tasoiset suositukset ja ohjeistukset. Työprosesseja ja toimintaohjeita päivitetään tarpeen mukaan. 

Asiakas- ja potilasturvallisuus kuuluvat jokaiselle työntekijälle, jossa päävastuu on toimialan johdolla. 
Esimiehet ovat avainasemassa avointa, luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria rakennettaessa. 

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom 

 

6 Riskien hallinta 
 

Riskinhallinnan työnjako 
Avokuntoutuksen päivittäisestä riskienhallinnasta vastaa toimintayksikön esimies, ja jokainen työntekijä 
soveltaa riskien hallinnan periaatteita omassa työssään. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -
riskien arviointiin ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  

 

Riskien tunnistaminen 
Yksikkötasolla 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 riskin olemassaolo ei ole hyväksyttävissä, 
riskin aiheuttaja poistetaan. Henkilökunnan puolivuosittaisissa Turvavarteissa ennakoidaan käytännön 
turvallisuusriskejä ja käytännön toimintatapoja vaaratilanteissa.  
Vuonna 2021 erityishuomioita kiinnitetään koronaviruksen mahdollisiin riskeihin. 
 

Riskien käsitteleminen 
Riskin suuruuden määrittelemisen jälkeen on päätettävä riskin merkittävyydestä. Kaikkien riskien 
poistaminen ei aina ole mahdollista, mutta tavoitteena tulee olla aina kaikkien tunnistettujen riskien 
pienentäminen hyväksyttävälle tasolle.  

Menettelytapa ja henkilöstön osallistuminen: Riskien kartoitus säännöllisesti työryhmissä, joissa 
henkilöstö on mukana.   

Kuva 2 Näin me toimimme -asukkaita ja asiakkaita varten 
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Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom 

 

6.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja ilmoittaminen 
Espoon sotetin käytössä on potilas / asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely 
ja siihen liittyvä tekninen työkalu HaiPro.  
Potilasturvallisuus HaiPron käsittelijät ja potilasturvallisuusvastaava: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava 
kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian osastonhoitaja Katri Lagerblom, asiantuntija 
Sanna Silventoinen 

Työturvallisuusriskit: Käytämme HESSU- työturvallisuusjärjestelmää riskien, uhka- ja vaaratilanteiden, 
”läheltä piti” -tilanteiden ja työtapaturmien ennakoinnissa ja käsittelyssä.  
Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom, vastaavat fysioterapeutit Sarita Aho ja Kirsi Koutonen 

Terveydenhuollonlaitteiden ja -tarvikkeiden poikkeamat vastuuhenkilö: Vastaava fysioterapeutti Kirsi 
Koutonen 

Potilasturvallisuustutkinta: Haipro -järjestelmän kautta automaattisesti.  
Vastuuhenkilö: Osastonhoitaja Katri Lagerblom 

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon Hoitoilmoitustietokanta:  

THL:n hoitoilmoitusjärjestelmään (Avohilmo) vietävät tiedot siirtyvät Lifecare potilastietojärjestelmästä 
suoraan THL:n tietokantaan.  

Tietoturvapoikkeamissa toimitaan Espoon ohjeen mukaisesti. Työntekijät suorittavat vuosittain 
tietosuojan verkkokoulutuksen.  
Vastuuhenkilö: Esimiehet 

Yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemisessä (Pelastuslaki 42§), tehdään yksikkökohtaisesti muun 
muassa poistumisharjoituksia toimipisteiden rakennuksissa. Pelastussuunnitelmat on yksikkökohtaisesti 
ajan tasalla.  
Vastuuhenkilö: Esimiehet 

 

6.2 Viestintä 
Esimiehet vastaavat toiminnan toteutumisesta ja sitä tukevasta riittävästä ja ajantasaisesta 
ohjeistuksesta sekä tiedottavat tarvittavista muutoksista työskentelyssä henkilökunnalle ja muille 
yhteistyötahoille. SOTETin henkilökunnalla on käytössä kaupungin kriisiviestintäohjeistus ja sitä 
täydentävät toimintaohjeet.  

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Sari Rasia 

 

  

http://essi.espoo.fi/fi-FI/Tyokalut/Potilasturvallisuusilmoitus_HaiPro
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7 Asiakkaan/Potilaan asema, oikeudet ja oikeusturva 
 
7.1 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. 
Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista 
toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. 
Mahdolliset rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja 
turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. 

 
7.2 Kielelliset oikeudet 

Asiakkaaksi tulon yhteydessä selvitetään asiakkaan asiointikieli. 
Sähköisen ajanvarauksessa terapeuttien kielitaito ilmoitetaan varauksen yhteydessä. 
Käytössämme on mobiilitulkkipalvelu, jonka avulla tulkin saa nopeasti osaksi asiointia. 

 

7.3 Neuvonta ja ohjaus 
Avokuntoutuksen keskitetty ajanvaraus palvelee numerossa 09 81636000. Keskitetystä 
ajanvarauksesta saa tarvittaessa yhteystiedot palvelukohtaiseen neuvontaan tai asiakkaaseen ollaan 
yhteydessä. Lisätietoja www.espoo.fi -sivulla. 

Oleellinen osa kuntoutussuunnittelijoiden työnkuvaa on neuvonta ja ohjaus kuntoutukseen liittyvissä 
asioissa. Kuntoutussuunnittelijat ovat tavoitettavissa ilman puhelinaikaa. 
p. 0468771296 ja p. 0406393567 kuntoutussuunnittelijat yli 16-vuotiaat  

p. 0438252109 kuntoutussuunnittelija (alle 16-vuotiaat kehitysvammaiset lapset)  

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom 

 

7.4 Palvelutarpeen / Hoidon tarpeen arviointi 
Avokuntoutuspalvelujen asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointia tehdään ajanvarauksessa, 
kuntoutussuunnittelijoiden puhelinkontakteissa ja terapeutit pääosin vastaanotoilla. Arviointi tehdään 
yhdessä palvelun käyttäjän ja/tai hänen läheisensä kanssa ja sen tekee terveydenhuollon 
ammattihenkilö.  Lisäksi avofysioterapiassa käytössä on Omaolo oirearvio, jonka avulla tehdään 
sähköinen palvelutarpeen arvio asiakkaan antamien tietojen pohjalta. 

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom 

 

7.5 Terapia- ja kuntoutussuunnitelma (Asiakas- tai hoitosuunnitelma) 
Terapia- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjataan potilaan/asiakkaan terapiaa koskevat linjaukset, 
kuntoutuksen järjestäminen sekä seuranta. Kuntoutussuunnitelma laaditaan tarvittaessa 
moniammatillisesti yhdessä asiakkaan ja lähihenkilöiden kanssa. 

Vastuuhenkilö: Johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian osastonhoitaja Katri 
Lagerblom 

 

7.6 Asiakas- ja potilaspalautejärjestelmä 
Avokuntoutuksen palveluista voi antaa palautetta monikanavaisesti. Palvelualueen toimipisteissä on 
käytössä asiakaspalautelaitteet ja lisäksi palautetta voi antaa toimipisteissä olevilla paperisilla 
lomakkeilla palautelaatikkoon. Lisäksi palautetta voi antaa suullisesti henkilökunnalle.  

http://www.espoo.fi/
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Sähköisesti palautetta voi antaa espoo.fi -sivuston kautta osoitteessa 
https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Feedback/11/41 tai käyttämällä espoo.fi -sivustolla olevaa ”Anna 
palautetta” linkkiä. 

Avokuntoutuspalveluissa tehdään lisäksi palvelukohtaisia kohdennettuja kyselyitä asiakkaille. 

Saadut palautteet käydään henkilöstön kanssa läpi kuukausittain. Tarvittaessa sovitaan toimenpiteistä 
ja seurataan sekä kehitetään toimintaa. 

 
Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina 
Hannikainen, avofysioterapian osastonhoitaja Katri Lagerblom 

Muistutus: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom 

Kantelu: Ylilääkäri Sari Rasia 

Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä: Ylilääkäri Sari Rasia 

Potilasvahinko: Ylilääkäri Sari Rasia 

 
7.7 Potilas- ja sosiaaliasiamies 
Eva Peltola 
Puh. 09 8165 1032 
Neuvontaa puhelimitse. 
Henkilökohtainen käynti ajanvarauksella. 
Sähköposti: eva.peltola@espoo.fi 
Linkki: Espoon sosiaali- ja terveystoimen Sosiaali- ja potilasasiamies 
 

 
8 Palvelun sisällön omavalvonta 
 

8.1 Palvelun saatavuuden määräajat 

Lain velvoitteet: Avokuntoutuspalveluun on päästävä kuntoutustarpeen arvioon ja/tai kuntoutukseen 
viimeistään    kolmessa kuukaudessa yhteydenotosta. 

Palvelun omat tavoitteet: Palvelun saatavuudesta ilmoitetaan asiakkaille internet- sivuilla ja paperisilla 
esitteillä. Espoon kaupungin muille yksiköille ja työntekijöille pidetään säännöllisesti infotilaisuuksia, 
osallistutaan henkilökunnan kouluttamiseen ja tiedotetaan sisäisissä tiedotuskanavissa 
(Terveysasematoiminnan wiki, sharepoint) 

 

8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta 
Lääkehoito 

Avokuntoutuspalveluissa ei anneta lääkehoitoa eikä yksikössä ole omia lääkkeitä. Avokuntoutuksen 
lääkärit määräävät asiakkaille reseptillä lääkkeitä kotona tapahtuvaan lääkehoitoon. 

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Sari Rasia 

Hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta 

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen 
toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. 
(STM: https://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus) 

Avokuntoutuspalveluissa tuetaan kuntoutuksen keinoin asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoa ja 
parantamista. Painotamme asiakkaalle merkityksellisiä toimintoja ja tavoitteita. Toimintakyvyn 
arvioissamme käytämme eri terapioiden ja ammattiryhmien tuottamia toimintakyvyn mittareita riippuen 

https://easiointi.espoo.fi/eFeedback/fi/Feedback/11/41
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Sosiaali_ja_potilasasiamies
http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Yhteystiedot_ja_asiakasmaksut/Sosiaali_ja_potilasasiamies(4952)
https://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus
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minkä toiminnon asiakkaana asiakas on. Ammattilaisemme ylläpitävät osaamistaan arviointityössä ja 
kirjaamme sekä arvioimme asiakkaan toimintakykyä ICF- luokituksen pohjalta (ICF-luokitus International 
Classification of Functioning, Disability and Health on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva 
toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus) 

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom 

Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy 

Avokuntoutuspalvelujen henkilökunta noudattaa työssään hygieniaohjeita, jotka ovat saatavana sosiaali- 
ja terveystoimen yhteisiltä internet-sivuilta.  

Käsihygienian toteutuminen: Jokaisen vesipisteen yhteydessä on nestemäinen käsienpesuaine, 
desinfioiva käsihuuhde ja kertakäyttöiset paperipyyhkeet. Jokainen yksikön työntekijä on vastuussa 
hyvästä hygieniatasosta. 

Suojavarusteiden oikeaoppinen käyttö: Suojavarusteiden käytössä noudatetaan Espoon sosiaali- ja 
terveystoimen ohjeita. Maskia tai visiiriä käytetään kaikissa henkilökontakteissa koronapandemian 
aikana Espoon ohjeistuksen mukaan. Asiakkaan terveystilannetilanne huomioiden käytetään myös 
muuta suojavarustusta. 

Muiden rajoitusten noudattaminen, kuten kontaktien välttäminen ja turvavälit: Korona-aikana 
kontakteissa ja turvaväleissä noudatetaan kaupungin ja THL:n ohjeita. Odotustilassa on rajoitettu 
asiakasmäärää riittävät turvavälit huomioiden. Vastaanottohuoneissa on asiakasmäärä rajoitettu 
maksimissaan kahteen henkilöön työntekijän lisäksi. 

Noudatamme Espoon ohjetta: Vain terveenä työssä, sairaana kotona. 

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Sari Rasia 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö 

Rekisterit, huollot, koulutus, ilmoitusmenettelyt (ks. Kohta 6.1) 

Menettelytapa yksikössä/palvelualueella: Terveydenhuollon laitteiden hankinta ja rekisteröinti on 
ulkoistettu HUSiin.  
Henkilökunta on suorittanut laitepassin koskien asiakastyössä tarvittavia lääkinnällisiä laitteita.  

Vastuuhenkilö (laitevastaava, koordinaattori): Vastaava fysioterapeutti Kirsi Koutonen  

Alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut 

Hankintatoimen kanssa tehdyissä ostopalvelukilpailutuksissa laaditaan ostopalveluun liittyvät 
laatukriteerit. Valvonta perustuu pitkälti asiakkailta saatuun palautteeseen. 

Ostopalveluna tuotettavia palveluja yksikössä: Fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia ja 
kehitysvammaisten terveydenhuollon palveluja 

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom 

Alueellinen- ja verkostoyhteistyö 

Avokuntoutuspalvelujen yhteistyökumppaneita ovat mielenterveys- ja päihdepalvelut, terveysasemat, 
vanhusten palvelut, perhe - ja sosiaalipalvelut, opetustoimi, varhaiskasvatus, liikuntapalvelut, 
erikoissairaanhoito, yksityiset palvelun tuottajat, muut kunnat, kuntayhtymät, KELA ja muut 
vakuutusyhtiöt sekä kolmassektori.  
 

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom ja asiantuntija Sanna Silventoinen 
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9 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset 
 

 
 
 
Kuva 3 Avokuntoutuspalveluiden organisaatiokuva 

 
 

9.1 Henkilöstösuunnitelma 
Avokuntoutuspalveluissa henkilöstösuunnittelusta vastaa ylilääkäri Sari Rasia. Ylilääkärin apuna ovat 
muut avokuntoutuksen esimiehet; johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen ja avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom, asiantuntija Sanna Silventoinen ja henkilöstöyksikkö.  

 

9.2 Rekrytointi 
Menettelytapa yksikössä: Esimies rekrytoi alaisensa henkilöstön. 

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom. 
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Opiskelijoiden ohjaus 
Opiskelijoita on pääsääntöisesti fysioterapiassa.  
Vastuuhenkilö: Osastonhoitaja Katri Lagerblom 

 

9.3 Osaamisen kehittäminen ja oppilaitos yhteistyö 

Perehdytys: Vastaavat fysioterapeutit Kirsi Koutonen ja Sarita Aho, ylilääkäri Sari Rasia ja johtava 
kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen 

Kehityskeskustelut: Lähiesimiehet 

Koulutukset: Lähiesimiehet ja asiantuntija Sanna Silventoinen 

Henkilöstön potilasturvallisuus koulutus: Potilasturvaportti -koulutus verkkokoulutuksena 
Laitepassi: Lähiesimiehet  

Ensiapukoulutukset säännöllisesti joka toinen vuosi: Lähiesimiehet  

Lääkehoidon koulutukset (LOVe koulutukset): Lähiesimiehet  
Potilasturvaportti (verkkokoulutus): Lähiesimiehet 
Työturvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus: Lähiesimiehet 
 

9.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu 
Esimiehet huolehtivat siitä, että Kunta – 10 tutkimuksen ja työhyvinvointikyselyjen tulokset käsitellään 
avokuntoutuksen koko henkilöstön kanssa. Kunta10 tutkimuksen pohjalta laaditaan kehitettäviä kohteita 
yhdessä henkilöstön kanssa. Työhyvinvointikyselyjen tuloksia käsitellään tiimikokouksissa 3-4 kertaa 
vuodessa. 

Yksikön oma työhyvinvointisuunnitelma: Työnhyvinvoinnin seurannan lisäksi koko yksikön yhteinen 
koulutus- ja työhyvinvointipäivä pidetään säännöllisesti.  

 

9.5 Henkilökunnan rokotukset 

Toimimme Tartuntatautilain (1227/2016) ja Espoon omien ohjeistusten mukaisesti. 

 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
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10 Toimitilat ja tukipalvelut 

10.1 Toimitilat  
Avokuntoutuksen toimipisteitä on kuudessa eri kiinteistössä: 
Pihatörmä 1 C: Kuntoutussuunnittelu ja terapiat henkilökunta mukaan lukien avokuntoutuksen johto. 
Aikuisten toimintaterapian toimipiste on Espoonlahdessa osoitteessa Merikansantie 4 C. 
Avofysioterapian toimipisteistä kaksi on pääterveysasemilla Leppävaarassa ja Tapiolassa.  Kanta-
Espoon fysioterapia toimii Keski-Espoon uimahallin rakennuksessa ja Espoonlahden toimipiste on 
väistötiloissa Olarissa. 

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom. 

 

10.2 Palo- ja pelastussuunnitelma  
Kiinteistöissä on omat palo- ja pelastussuunnitelmat, jotka ovat henkilöstön nähtävillä.  

Vastuuhenkilöt: Ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom 

 

10.3 Tukipalvelut  
Vastuuhenkilöt: 

• Yksikkö / Palvelualuekohtaisissa suunnitelmissa kuvataan kunkin tapa, mikäli käytössä: 

• Siivous- ja pyykkijärjestelyt, tekstiilipalvelut: Pihatörmä ja aikuisten toimintaterapia: Johtava 
kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, terveyskeskusavustaja Katariina Alaspää. 
Avofysioterapia: Vastaava fysioterapeutti Sarita Aho 

• Laboratorio- ja kuvantamispalvelut: hankitaan HUS:sta. Ylilääkäri Sari Rasia. 

• Teknologiset ratkaisut sekä käytössä olevat turva- ja kutsulaitteet. Lähiesimiehet. 

• Aula- ja turvallisuuspalvelut, turva- ja kutsulaitteet: Pihatörmä ja aikuisten toimintaterapia: 
Johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen. Avofysioterapia: Osastonhoitaja Katri 
Lagerblom 

• Terveydenhuollonlaitteet ja -tarvikkeet, hankinta, käytön ohjaus ja huolto: Vastaava 
fysioterapeutti Kirsi Koutonen, vastaava fysioterapeutti Sarita Aho, johtava kuntoutussuunnittelija 
Tiina Hannikainen 

• Apuvälineiden hankinta, käytönohjaus ja huolto: Palvelun tuottaa HUS Apuvälinekeskus. Johtava 
kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen 

 
 

11 Dokumentointi, tietoturva ja tietosuoja 
 

11.1 Asiakas- ja potilastietojen käsittely  
Avokuntoutuspalveluiden henkilökunta saa tietojärjestelmätunnukset vasta hyväksyttyään tietoturva- ja 
salassapitosopimukset.   

Menettelytapa yksikössä: Esimies vastaa tunnusten hankkimisesta alaisilleen. 

Tietoturva ja tietosuoja: Avokuntoutuspalveluissa noudatetaan Espoon yhteisiä ohjeita 

Tietoturvatietous ja -osaaminen: Henkilökunta suorittaa Arjen tietosuoja- verkkokoulutuksen. 

Vastuuhenkilöt: ylilääkäri Sari Rasia, johtava kuntoutussuunnittelija Tiina Hannikainen, avofysioterapian 
osastonhoitaja Katri Lagerblom 

Henkilörekisteriselosteet: Linkki: Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet -www. espoo.fi  

 

 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Asiakkaan_ja_potilaan_tiedonsaantioikeudet
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11.2 Tietosuojaan liittyviä yhteystietoja 
Kaupungin tietosuojavastaava Pernilä Paula  
tietosuoja@espoo.fi 
PL 12, 02070 Espoon kaupunki 

 

Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava esimies. 

Sosiaali- ja potilasasiamies Eva Peltola,  
puh. 09 816 51032,  
osoite PL 205 02070 Espoon kaupunki 
sähköposti: eva.peltola@espoo.fi 

Neuvontaa puhelimitse. Jätä soittopyyntö ma– ke klo 11–13 välisenä aikana. Henkilökohtainen käynti 
ajanvarauksella. 
 
 

12 Yksikön/Palvelualueen kehittämissuunnitelma 
 

Toimintayksiköissä/palvelualueilla toteutettavassa omavalvonnassa havaitut laatupoikkeamat ja 
epäkohdat ohjaavat yksiköiden toiminnan kehittämistä.   

 

Korjattava asia: Tilojen ahtaus 

Toimenpide: Lisätilojen hankinta 
Aikataulu ja vastuuhenkilö: 2021-2024 Ylilääkäri Sari Rasia 

Seuranta ja tilanne (valmis/kesken/aloittamatta): Kesken 

 

Korjattava asia: Tilojen äänieristyksen puute (Leppävaara, Pihatörmä) 

Toimenpide: Äänieristyksen lisääminen vastaanottohuoneissa 
Aikataulu ja vastuuhenkilö: 2021-2022 Kaikki esimiehet 

Seuranta ja tilanne (valmis/kesken/aloittamatta): Kesken 

 

Korjattava asia: Espoonlahden fysioterapian tilojen tulevaisuuden suunnitelmat 

Toimenpide: Yhteiset suunnitelmat Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen osalta ja uuden 
sotekeskusmallin suunnittelu. 
Aikataulu ja vastuuhenkilö: 2021-2024 Avofysioterapian esimiehet 

Seuranta ja tilanne (valmis/kesken/aloittamatta):Kesken 

 

 

13 Liitteet 
  
Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 
 

tel:+358981651032
mailto:eva.peltola@espoo.fi
https://www.espoo.fi/fi-fi/Espoon_kaupunki/Organisaatio_ja_yhteystiedot/Espookonserni/Sosiaali_ja_terveystoimi

