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Esipuhe 
 

Seniorilääkäri opasti kandidaatteja parikymmentä vuotta sitten: ”80 prosenttia on hyvää käytöstä ja 20 

prosenttia medisiinaa. Kyllä te pärjäätte”. En ota prosentteihin kantaa, mutta arvostettu kollega oli oikeilla 

jäljillä. Asiakkaan tarpeista lähtevä toimintapa ja onnistunut tiimityö ammattiryhmien välillä edellyttävät, 

laajasti ymmärrettynä, hyvää käytöstä. Standardoitujen toimintatapojen noudattaminen, sujuva viestintä 

niin asiakkaalle kuin tiimin kesken sekä sovituista käytännöistä kiinnipitäminen systeemivirheiden havait-

semiseksi ja korjaamiseksi voidaan ymmärtää osaksi hyvää käytöstä. Potilasturvallisuuden ja laadukkaan 

hoidon rinnalla kulkee ajatus asiakaskokemuksesta: Myönteisellä kokemuksella on merkitystä myös toi-

pumiselle ja potilaan kokemalle hyödylle annetusta hoidosta.    

 

Laatu-, potilasturvallisuus ja omavalvontasuunnitelma niputtaa Espoon sairaalan keskeiset toimintaperi-

aatteet yksiin kansiin: Näin me toimimme Espoon sairaalassa laadukkaan ja potilasturvallisen hoidon puo-

lesta.    

 

 

24.6.2021 

Roope Leppänen 

Johtava ylilääkäri, sairaalan päällikkö 
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1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito 

Laatiminen ja päivittäminen:  

Espoon sairaalan laatu-, potilasturvallisuus- ja omavalvontasuunnitelman kokonaisuus perustuu kansalli-

siin ohjeisiin (asetus 341/2011) ja Espoon sosiaali- ja terveystoimessa (jäljempänä Sotet) laadittuun käsi-

kirjaan. Sairaalassa prosessin omistaja on laatupäällikkö. Suunnitelmaa on katselmoitu ja laadittu pien-

ryhmissä henkilöstön, osastonhoitajien ja sairaalan johdon kesken. Suunnitelmassa hyödynnetään sai-

raalassa laadittuja ohjeita ja menettelytapoja. Potilaiden (ts. asiakkaiden) välillinen osallistuminen näkyy 

mm. erilaisten palautteiden kautta. Potilaiden osallistuminen tulee jatkossa lisääntymään, kun suunnitel-

maa arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. Päivittäminen tapahtuu vähintään vuosittain 30.6. mennessä.  

 

Hyväksyminen:  

24.6.2021/ 10.9.2020 / 3.7.2019 / 9.8.2018 / 31.8.2017 Espoon sairaalan johtoryhmä ja  

29.6.2021/ 15.9.2020 / 3.7.2019 / 5.9.2018 / 17.10.2017 Espoon vanhusten palvelujen johtoryhmässä. 

 

Seuranta:  

Espoon sairaalassa jokainen työtekijä vastaa laadusta ja turvallisuudesta omassa työssään. Laatu-, poti-

lasturvallisuus- ja omavalvontasuunnitelma liitetään osaksi sairaalan perehdytystä. Suunnitelma on kes-

keinen viestinnän väline sisältäen kattavan koonnin ohjeista ja toimintatavoista. Sairaalassa arvioidaan 

suunnitelmaa sekä siihen liittyviä toimintatapoja ja ohjeita vuosittain ja aina, kun toiminnassa tapahtuu 

palvelun laatuun tai turvallisuuteen liittyviä oleellisia muutoksia. Viestintä tapahtuu johdon, osastonhoita-

jien, ylilääkäreiden ja laatutyöryhmien kautta.  

 

Julkisuus:  

Sotet yksiköiden suunnitelmat ovat nähtävillä Espoo.fi-sivulla sekä ne ovat saatavilla yksiköistä. Sotetin 

sisäiseen käyttöön jaetaan suunnitelma, joka sisältää linkkejä Espoon kaupungin tai sairaalan sisäisiin 

ohjeisiin, työtiloihin ja tietokantoihin. Linkit avautuvat pääsääntöisesti vain, kun on pääsy sairaalan intraan. 

Www.espoo.fi sivuilla nähtävänä olevassa suunnitelmassa ei näitä linkkejä ole käytettävissä. Lisätietoa 

on saatavissa laatupäälliköltä.   

 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 

Tulosyksikkö: Vanhusten palvelujen tulosyksikkö 

Palvelualue: Espoon sairaala 

Osoite: PL 2550, 02070 Espoon kaupunki, käyntiosoite on Karvasmäentie 6, 02740 Espoo 

Puh: 09 471 59439 

Toimintayksikön vastaava esimies: Roope Leppänen, johtava ylilääkäri, puh. 046 877 2628 

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 

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

 

Lyhyt kuvaus toiminnasta:  

Espoon sairaala on osa Espoon vanhusten palveluita (myöhemmin Vapa) sosiaali- ja terveystoimessa. 

Sairaala tarjoaa palveluita Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen ikääntyneiden asukkaiden perustervey-

denhuollon ja kuntoutuksen tarpeisiin. Sairaala vastaa perusterveydenhuoltoon kuuluvasta lyhytaikai-

sesta sairaalahoidosta, poliklinikasta sekä kotisairaalatoiminnasta. Espoon sairaalassa on osastohoitoa, 

polikliinista hoitoa sekä kotiin vietäviä palveluja. Sairaalassa on yhteensä 247 potilaspaikkaa. Osastoilla 

1-4 on 15 potilashuoneen pienryhmiä ja kaikki huoneet ovat yhden hengen huoneita. Villa Glims on 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Omavalvontasuunnitelmat
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala
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kokonaisuudessaan 15 potilaspaikan osasto, jossa on yhden hengen huoneet. Päivystysosasto sijaitsee 

Jorvin sairaalan päivystysrakennuksen 1. kerroksessa siellä on 22 potilaspaikkaa yhden tai kahden hen-

gen huoneissa. Kotisairaala, poliklinikat ja kotiutustiimi toimivat kerroksen 1 vastaanottohuoneissa ja työ-

tiloissa. 

 

Sairaalan tilat ovat viihtyisät, tarjoten mahdollisuuden sekä yksityisyyteen että yhdessäoloon. Yhden hen-

gen huoneet tukevat yksityisyyttä ja hyvää mahdollisuutta nukkua hiljaisessa ja rauhallisessa ympäris-

tössä. Rakenteellisten ratkaisujen ja turvallisen hoitokulttuurin avulla voimme ennaltaehkäistä ja vähentää 

sairaalainfektioita. Arkkitehtuuri, taide ja luonto tuovat iloa, positiivisuutta ja huumoria kuntoutumiseen. 

Taide palvelee kaikkien sairaalan käyttäjien ja myös henkilöstön hyvinvointia. 

 

Osastohoitoa tarjoavat:  

1. Päivystysosasto (22 potilaspaikkaa) 

2. Osasto 1 (yhteensä 45 potilaspaikkaa) 

o Haavanhoito-osasto (30 potilaspaikkaa) 

o Psykogeriatrinen osasto (15 potilaspaikkaa) 

3. Osasto 2 Ortopedinen kuntoutusosasto (60 potilaspaikkaa) 

4. Osasto 3 Neurologinen kuntoutusosasto (45 potilaspaikkaa) 

5. Osasto 4 Infektio-osasto (60 potilaspaikkaa) 

6. Villa Glims – palliatiivinen hoito ja saattohoito-osasto (15 potilaspaikkaa) 

 

Kotiin vietävät palvelut ovat:  

7. Kotihoidon lääkäripalvelu (toimivat kotihoidon tiloissa) 

8. Pitkäaikaishoidon lääkäripalvelut (yksityinen tuottaja) 

9. Kotiutustiimi 

10. Kotisairaala  

11. Liisa (liikkuva sairaala)  

 

Polikliinisiä palveluita ovat:  

12. Geriatrinen arviointi- ja konsultaatiopoliklinikka (sisältäen muistipoliklinikan)  

13. Muistipoliklinikka  

14. Palliatiivinen poliklinikka  

15. Infuusiopoliklinikka  

16. Näyttöpoliklinikka 
 

Sairaalakiinteistössä toimii myös Espoon sairaalan hammashoitola ja apuvälineyksikkö. Apuvälineyksikkö 

on hallinnollisesti HUSin. Kiinteistössä on toimintaan liittyviä huoltotiloja, kiinteistönhuolto ja -tekniikan 

tiloja, terapiatilat, terapia-allas, kaupallista tilaa, lounasravintola sekä autopaikoitus. Espoon sairaalan ti-

loissa toimii myös seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori.  

 

Lisätietoa: 

• Espoon sairaalan www-sivut  

 

 

 

 

 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala
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 3 Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet 

Espoo -tarina on Espoon strategia. Strategia sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä päämäärät 

ja valtuustokauden tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan yksiköissä tuloskorttien ja visuaalisten 

taulujen avulla. Arvot näkyvät sairaalan keskeisissä toimintaperiaatteissa, joita ovat potilaan laadukas 

hoito ja kuntoutus sekä kotoa kotiin -periaate. 

 

 

 
 

Espoon sairaalan arvot 

 

Espoon sairaala on potilaslähtöinen: 

”Otamme vastuun potilaistamme, toisistamme 

ja tehtävistämme. Kohtaamme potilaamme ja 

toisemme huomaavaisesti ja kunnioittavasti. 

Potilas on toimintamme keskiössä. Potilaan ja 

hänen läheistensä osallistuminen ja voimava-

rat ovat toimintamme lähtökohtana. Potilastur-

vallisuus on toimintamme perusta. Mahdollis-

tamme kuntoutumisen kotoa kotiin.”  

 

Espoon sairaala on vastuullinen edelläkä-

vijä: 

”Kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhdessä 

kumppaneidemme kanssa. Olemme ennakko-

luulottomia ja avoimia uusille ideoille. Ha-

emme näyttöön perustuvaa tietoa ja sovel-

lamme sitä käytäntöön. Kannamme vastuuta 

työstämme ja puutumme havaittuihin epäkoh-

tiin. Kannustamme toisiamme ja iloitsemme 

yhdessä onnistumisista”. 

 

Espoon sairaala on oikeudenmukainen: 

”Toimimme avoimesti, tasa-arvoisesti, yhden-

vertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevaisesti. 

 

 

Espoon sairaalan strategia: (ks. kuvio 1) 

  

Potilaan tarpeet ohjaavat sairaalan toimintaa ja ydinprosesseja ja hoito ja kuntoutus on aktiivista 

ja osallistavaa. 

Tavoitteenamme on aktiivinen arki sairaalassa ja tarvittava tuki kotiutuessa. Hoidon periaatteena on poti-

laan omatoimisuuden tukeminen kuntouttavan työotteen avulla. Potilaan, hänen läheistensä ja omais-

tensa kanssa käydään vuoropuhelua, tehdään palvelutarvearviointia sekä laaditaan sen perusteella hoito- 

ja kuntoutussuunnitelma.  

 

Potilasta kannustetaan tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän pystyy tekemään. 

Potilas saa apua niihin asioihin, joita hän ei pysty tekemään ja hän saa yksilöllisten tarpeidensa mukaiset 

palvelut ja hänellä on mahdollisuus osallistua sairaalassaoloaikanaan monipuolisesti aktiviteetteihin. Po-

tilas, hänen omaisensa ja läheisensä ovat mukana aktiivisina toimijoina hoito- ja kuntoutustyön kaikissa 

vaiheissa. Kaikki osallistuvat sairaalassa kuntoutumiseen; potilas, läheiset, henkilökunta, vapaaehtoiset 

ja opiskelijat. Jokaiselle potilaalle määritetään yksilölliset kuntoutumisen tavoitteet, jotka ohjaavat työs-

kentelyä kotiutumisen edellytysten saavuttamiseksi.  

 

Toimintaperiaatteet pohjautuvat terveydenhuollon ammattieettisiin ohjeisiin. 
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Potilaan tarpeet ohjaavat sairaalan toimintaa ja 

ydinprosesseja

Hoito ja kuntoutus on aktiivista ja osallistavaa

Toimintamme painopistettä siirretään kotiin

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein 

voimavaramme

Hyödynnämme teknologiaa ja toimimme vastuullisina 

edelläkävijöinä iäkkäiden palveluverkostossa

TULOSKORTTI
Johdetaan SOTE nelikentästä 

palvelemaan strategisia 

tavoitteita

STRATEGISET AJURIT
Keskeiset painopisteet vision 

toteuttamiseksi. Näistä johdetaan 

toiminnan kehittämisen isot linjat

MISSIO

VISIO

HYVÄ 

TALOUDENPITO JA 

TUOTTAVUUS

ASIAKKAAN 

PALVELUKOKEMU

S JA OSALLISUUS

PALVELUN LAATU, 

VAIKUTTAVUUS JA 

TURVALLISUUS

HENKILÖSTÖN 

HYVINVOINTI JA 

TYÖN SUJUVUUS

ESPOON SAIRAALAN 

ARVOT
Potilaslähtöinen

Vastuullinen edelläkävijä

Oikeudenmukainen

Espoon sairaalan strategiset tavoitteet

 
Kuvio 1. Espoon sairaalan strategia.  

 

Toimintamme painopistettä siirretään kotiin. 

Espoon sairaalassa periaatteena on kotoa kotiin, eli potilas kotiutuu, kun hänen vointinsa mahdollistaa 

sen. Sairaalaan saapuessaan tehdään moniammatillisesti alustava arvio tulevasta kotiutusajankohdasta. 

Kotiutumisen jälkeen potilasta tukevat tarvittaessa alueellisen kotihoidon ja kotikuntoutuksen työntekijät. 

Potilaan kotiutuminen tapahtuu suunnitelmallisesti yhteistyössä sairaalan, kotiutustiimin, kotihoidon sekä 

seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa.  

 

Kotisairaala, LiiSa (liikkuva sairaala) ja erilaiset poliklinikat hoitavat kotona tai pitkäaikaishoidossa asuvia 

potilaita. Näiden palveluiden turvin pystymme tarjoamaan sairaalapalveluita myös kotiin. Jos potilas ei 

tarvitse valvontaa, voidaan hoito usein toteuttaa kotisairaalan turvin.  

 

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme. 

Ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa on mahdotonta tarjota laadukasta ja potilasturvallista hoitoa. 

Jokaisella itsellään on vastuu pitää huolta omasta hyvinvoinnista, mutta työnantajalla ja työyhteisöllä on 

myös oma vastuunsa auttaa kyseisessä tehtävässä. Työilmapiiristä huolehtiminen on koko työyhteisön 

tehtävä. 

 

Työnantajan mahdollisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa tukea työntekijöiden osaamista ja hyvinvoin-

tia ovat esimerkiksi:  

• työntekijöiden hyvinvoinnista kiinnostuminen 

• avoimen ilmapiirin mahdollistaminen 

• työnsujuvuuden kehittäminen 

• työmenetelmien kehittäminen  

• kehityskeskustelut 

• koulutuksen järjestäminen  

• tyhy -päivien järjestäminen puolivuosittain  

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Potilaille_ja_laheisille
https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Seniorineuvonta_Nestori
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Hyödynnämme teknologiaa ja toimimme vastuullisina edelläkävijöinä iäkkäiden palveluverkos-

tossa. 

Yhteisölliset oleskelutilat sekä kehitteillä olevat ratkaisut, etäyhteydet ja potilaspäätteet, auttavat säilyttä-

mään kontaktit arkielämään. Hoitajakutsujärjestelmä ohjaa potilaan kutsun suoraan potilaan hoitovas-

tuussa olevalle henkilölle, mikä vähentää hälytysmelua ja luo rauhallisemman ympäristön. Kuntoutuskios-

kia, kuntoilulaitteita sekä pelikonsoleita ja virtuaalilaitteilla pelattavia kuntouttavia pelejä hyödynnetään 

osastoilla. Kuntoutuskioski antaa potilaille mahdollisuuden terapeuttien laatimien ohjeiden mukaiseen it-

senäiseen harjoitteluun. 

 

Ajanhallinnan työkalu Akseli tuottaa potilaalle näkymän ja tietoa henkilökohtaiseen päivä- ja viikko-ohjel-

maan. Kaatumisentunnistusjärjestelmä Verso Hospital on potilashuoneiden kameroihin ja tekoälyyn pe-

rustuva järjestelmä, joka tuottaa tietoa ihmisen liikkeistä ja joka mahdollistaa kaatumisen havaitsemisen 

ja ennakoinnin. Kaatumisesta tai kaatumisvaarasta tulee tieto hoitajapuhelimeen, jolloin apu potilaalle 

saadaan nopeasti.  

  

Sairaala pyrkii olemaan myös ekologinen käyttäen apuna erilaisia tukipalveluita esim. jätteiden lajittelua, 

päivittäisiä ruokatilauksia, varaston nopeaa kiertoa sekä laajemmin hankintojen osalta. Muunneltavat tilat, 

aurinkokeräimet ja lämmön talteenotto ovat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.  

 

 

4 Johtamisjärjestelmä ja vastuut 

Laadun, potilasturvallisuuden ja omavalvonnan johtaminen on osa sairaalan johtamisjärjestelmää. Kui-

tenkin voidaan todeta, että laatu ja potilasturvallisuus on otettava huomioon kaikessa johtamisessa.   

 

Potilaita hoidetaan ja kuntoutetaan sekä osastotoiminnoissa että polikliinisissä ja kotiin vietävissä palve-

luissa. Osastotoimintojen sekä polikliinisten ja kotiin vietävien palveluiden rinnalla toimii kaksi muuta pal-

veluyksikköä, keskitetty potilasohjaus (KePa) ja resurssikeskus (ReKe). Kukin yksikkö saa pääsääntöi-

sesti omat resurssit, mutta ne voivat myös hyödyntää sairaalan yhteiskäyttöisiä resursseja, kuten vara-

henkilöstöä. Kaikkien yksiköiden toimintaa ja taloutta seurataan omina kokonaisuuksina.  
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Espoon sairaalan organisaatiorakenne

Espoon sairaalan päällikkö

Asiakassegmentit

Infektiopotilaat 

Haavapotilaat  

Palliatiiviset potilaat 

Sydän-/keuhkopotilaat 

Neurologiset potilaat

Ortopediset potilaat

ReKe Palvelupäällikkö

Varahenkilöstö

Yhteiskäyttöiset 

resurssit
Osastonhoitaja

KePa Hoitokoordinaattori 

Laatupäällikkö

Kuntoutuspäällikkö

Polikliiniset ja kotiin vietävät palvelut

• Osastonhoitaja (1)

• Palveluvastaavat (2)

• Hoitohenkilöstö

• Terapiahenkilöstö

• Kotisairaala

• Poliklinikat

• Villa Glims

• Kotiutustiimi

• LiiSa (Liikkuva sairaala)

• Ylilääkärit (2)

• Apulaisylilääkärit (2) ja osaston lääkärit

• Kotihoidon lääkärit

• Pitkäaikaishoidon lääkärit

Resurssikoordinaattori

Toimintaohjelmat

Geriatrinen arviointi

Kotiutus 

Toimintakyvyn edistäminen

VAPA –tasoiset toimintaohjelmat

Päihdehoitoprosessi (tulossa)

Kotiutusprosessin kehittäminen

Arvokas elämän loppuvaihe

Muistipolku

Palvelutarpeen arviointi

• Päällikkö • Päällikkö

Hoitoketjuylilääkäri 

• Päivystysosasto

• Haavanhoito- ja psykogeriatrinen osasto

• Ortopedinen kuntoutusosasto

• Neurologinen kuntoutusosasto

• Infektio-osasto

Osastotoiminnot

• Ylilääkäri

• Apulaisylilääkärit (5) ja osaston lääkärit

• Osastonhoitajat (5)

• Palveluvastaavat (5)

• Hoitohenkilöstö

• Terapiahenkilöstö

• Päällikkö

 
Kuvio 2. Espoon sairaalan organisaatiorakenne.  

 

Espoon sairaalan johtaminen muodostuu kolmen keskeisen johtamisfoorumin ympärille, jotka ovat  

1. sairaalan johtoryhmä,  

2. sairaalan laajennettu johtoryhmä sekä   

3. osastotoimintojen ja polikliinisten ja kotiin vietävien palveluiden johtotiimit.   

Sairaalan toimintaa johtaa sairaalan päällikkö (johtava ylilääkäri), joka toimii johtoryhmän puheenjohta-

jana. Johtoryhmän jäseniä ovat sairaalan päällikön lisäksi osastotoimintojen päällikkö, polikliinisten ja 

kotiin vietävien palveluiden päällikkö, palvelupäällikkö, laatupäällikkö, kuntoutuspäällikkö ja hoitoketjuyli-

lääkäri. Osastotoiminnoilla sekä polikliinisillä ja kotiin vietävillä palveluilla on omat johtotiiminsä, johon 

kuuluvat päällikkö, ylilääkärit, apulaisylilääkärit, osastonhoitajat ja palveluvastaavat. Sairaalan laajennet-

tuun johtoryhmään kuuluvat sairaalan johtoryhmä ja osastotoimintojen sekä polikliinisten ja kotiin vietä-

vien palveluiden johtotiimit. Johtamisfoorumien lisäksi sairaalassa toimii säännöllisesti johtamista tuke-

via työryhmiä, joita ovat: asiakassegmentit ja toimintaohjelmat -työryhmä, osaamisen kehittäminen -työ-

ryhmä (Oske) sekä päivittäisjohtamisen palaveri PORE (potilas- ja resurssiohjaus).  

Espoon sairaalan johtava ylilääkäri vastaa siitä, että toiminta täyttää sille laissa tai sen nojalla anne-

tuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Hän vastaa myös viranomaisyhteistyöstä. 

Yksiköissä ylilääkäri ja apulaisylilääkäri vastaavat lääketieteellisen hoidon laadusta.  

Yksiköiden päälliköt vastaavat ensisijaisesti yksikön resurssien, toiminnan ja talouden johtamisesta. 

Osastonhoitaja vastaa siitä, että yksiön resurssit kohdistetaan potilasturvallisuuden näkökulmasta asian-

mukaisesti ja hän on vastuussa yksikkönsä osaamisen kehittämiseen, laadunhallinnan ja potilasturvalli-

suuden kysymyksistä ja kehittämiskohteita. Palveluvastaavat toimivat työntekijöiden lähiesimiehenä. 

Johtoryhmän edustajat, ylilääkärit ja yksiköissä osastonhoitajat vastaavat avoimen ja syyllistämättömän 

turvallisuuskulttuurin edistämisestä.   
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Espoon sairaalan laatupäällikkö vastaa sairaalan potilasturvallisuuden kehittämisestä ja seurannasta 

sekä laatutyön ja omavalvonnan koordinoinnista. Laatupäällikkö työskentelee yhdessä henkilöstön ja 

esimiesten kanssa hoitokäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Laatupäällikölle kuuluu 

laadunhallintaan liittyvä verkostoyhteistyö. Laatupäällikön vastuuseen kuuluu henkilökunnan (hoitohen-

kilöstö, osaston- ja toimistosihteerit, erityistyöntekijät) osaamisen kehittäminen. Laatupäällikkö vastaa 

perehdytysohjelmasta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  

Kuntoutuspäällikkö vastaa kuntoutuksen prosessien ja tuottavuuden kehittämisestä sekä kuntoutuspal-

veluiden koordinoinnista ja ohjauksesta.  

Espoon sairaala hyödyntää myös Sotet-tason asiantuntijoita ja vastuuhenkilöitä. Kiinteistön vastuista 

tarkempi kuvaus on saatavilla turvallisuus- ja pelastussuunnitelmassa. 

Työyhteisössä toimimme avoimesti, tasapuolisesti, luottamusta ja osaamistamme kehittäen. Huomi-

oimme ohjeet ja noudatamme sovittuja sääntöjä. Laadun kehittämisessä ei syyllistetä inhimillisistä vir-

heistä eikä kyseenalaisteta turvallisuuden edistämiseksi tehtyjä valintoja. Hyvässä työilmapiirissä pysty-

tään käsittelemään rakentavasti palautteita, kehittämisehdotuksia, läheltä piti -tilanteita ja haittatapahtu-

mia. 

 

Kokonaisvastuu laadusta ja potilasturvallisuudesta on johdolla, mutta jokainen työntekijä vastaa niistä 

omassa työssään. Työntekijän vastuulla on huolehtia potilasturvallisuudesta ja osallistua sen kehittämi-

seen oman toimensa puitteissa. 

 

Lisätietoa saatavilla: 

• Espoon kaupungin hallintosääntö ja sääntökokoelman toimintaohjeet 

 

 

5 Laadunhallinta 

Potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että henkilön saamat palvelut, huolenpito ja vaikuttava hoito edis-

tävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja näistä aiheutuu mahdollisimman vähän 

haittaa. Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöi-

den ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpi-

don ja hoidon turvallisuus sekä suojata asiakaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilasturvallisuus kattaa 

hoidon turvallisuuden (hoitomenetelmien ja hoitamisen turvallisuus), lääkehoidon turvallisuuden (lääk-

keiden ja lääkityksen turvallisuus) ja lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuuden (laitteiden turvallisuus ja 

niiden käytön turvallisuus) sekä infektiotuvallisuuden. Potilas- ja asiakasturvallisuuteen kuuluvat sosi-

aali- ja terveydenhuollossa toimiva osaava henkilökunta, tilojen ja välineiden asianmukaisuus sekä sosi-

aali- ja terveydenhuollon tuottamiseen liittyvän dokumentoinnin ja tiedonkulun turvallisuus.  

 

Laatu ja potilasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa. Laadunhallinnan kokonaisuuteen kuuluvat  

• potilasturvallisuus  

• potilaskeskeisyys 

• turvallinen hoitoympäristö  

• hoitoketjut ja konseptit  

• yhdenvertaisuus  

• henkilöstöjohtaminen 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Saantokokoelma/Hallintosaanto
https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Saantokokoelma/Toimintaohjeet
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• toimintaprosessit 

• osaamisen ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen  

• vaikuttavien menetelmien käyttö  

• erilaiset palauteprosessit ja raportointijärjestelmät  

• tietoturva 

• alueellinen ja verkostoyhteistyö 

 

Valtakunnallisessa potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiassa 2017-2021 todetaan, että sosiaali- ja ter-

veydenhuollon laadulla on monta ulottuvuutta eikä yhtä, kaikkien hyväksymää määritelmää laadulle ole. 

Sairaalassa laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja toimintatavat noudattavat kansallista 

lainsäädäntöä ja asetuksia, hyväksi havaittujen hoitokäytäntöjen suosituksia, Espoon kaupungin ja Sote-

tin käsikirjassa kuvattuja ohjeita. Tällä hetkellä valmistellaan uutta kansallista asiakas- ja potilasturvalli-

suusstrategiaa vuosille 2022-2026. 

 

Laadukasta työtä tukemaan Espoon sairaalan kehittämistyössä hyödynnetään Lean-filosofiaa. Lean-

filosofian ydin koostuu asioiden jatkuvasta parantamisesta ja yksinkertaistamisesta sekä työn helpoksi 

tekemisestä. Keskiössä on viestintä ja ihmisten välinen vuorovaikutus sekä kunnioitus. Laatu syntyy 

siitä, että kaikki ymmärtävät asian samalla tavalla ja tekevät siihen liittyvät tehtävät sovitulla tavalla oi-

kein. 

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

STM: Kooste suosituksia ja ohjeita terveydenhuollon ammattihenkilöstölle  

Palvelukohtaiset laatusuositukset:  

• Apuvälinepalvelujen laatusuositus, STM oppaita 2003:7  

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

• STM suosituksia terveydenhuollon ammattihenkilöille  
 

 

Laadunhallinta on osa organisaatiota 

Espoon sairaalan johto vastaa laadunhallinnan, potilasturvallisuuden ja omavalvonnan suunnitelmasta, 

toimeenpanosta ja seurannasta. Koko henkilökunta osallistuu uusien toimintatapojen, laadun ja potilas-

turvallisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Johtoryhmien ja johtotiimien edustajat seuraavat säännölli-

sesti toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta ja ottavat ne huomioon päätöksenteossa. Päätösten valmis-

telussa ja päätöksenteossa hyödynnämme sairaalan asiantuntijoiden ja työryhmien suosituksia. 

 

Sairaalan johdon ja asiantuntijoiden tehtävänä on tukea niitä henkilöstöryhmiä, jotka työskentelevät välit-

tömässä potilastyössä. Lähiesimiesten, esimiesten ja johdon arvoa tuottava aika tarkoittaa läsnäoloa lä-

hellä potilastyötä. Johtamisessa ja yksiköiden arjessa toiminnan laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta 

pidetään näkyvästi esillä. Toimintayksiköissä, palvelualueilla ja tulosyksiköissä on määritelty ja käytössä 

keskeiset mittarit, joita seurataan säännöllisesti johtamisen visuaalisilla tauluilla ja päivittäisen johtamisen 

tauluilla. 

 

Laatupäällikkö koordinoi kehittämisen osa-alueita. Säännöllisesti kokoontuvat työryhmät ovat kuvattu tar-

kemmin sairaalan johtamisjärjestelmässä, näitä ovat esimerkiksi kirjaamisen kehittämistyöryhmä, lääke-

hoidon kehittämistyöryhmä, elvytystyöryhmä, haavatyöryhmä, hygieniatyöryhmä ja ravitsemustyöryhmä. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf?sequence=1
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset
https://stm.fi/suosituksia-ohjeita/terveyspalvelut
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/69969/opas03_7.pdf?sequence=1
http://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3960-8
http://stm.fi/suosituksia-ohjeita/terveyspalvelut
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Kehittämistyöhön osallistuu asiantuntijoita yksiköistä vastuualueittain. Yhtenäisiä toimintatapoja varmis-

tamaan on saatavilla koko sairaalaa koskevat ja hyväksytyt ohjeet.  

 

Potilasturvallisuus on osa laatua 

Potilasturvallisuus on keskeinen laadun ulottuvuus. Se näkyy toimialan strategiassa, päivittäisessä toi-

minnassa, päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Turvallisuus koostuu turvalli-

suusriskien tunnistamisesta, ennakoivasta riskienhallinnasta ja turvallisuutta varmistavista menetel-

mistä.  

Lisätietoa: 

• Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen julkaisut 

 

 

6 Riskien hallinta 

 

Riskinhallinnan työnjako 

Espoon kaupunkikonsernin osalta on laadittu oma riskienhallintapolitiikka.  

• Sotet tasolla sosiaali- ja terveystoimen linjajohdolla on vastuu riskienhallinnasta ja turvallisuuden 

järjestämisestä.  

• Espoon sairaalassa johto vastaa ohjauksesta ja turvallisen toiminnan mahdollistamisesta.  

• Yksiköiden päälliköt ja osastonhoitajat vastaavat siitä, että toiminnan varmistamiseen on osoitettu 

riittävästi voimavaroja.  

• Päivittäisestä riskienhallinnasta vastaa yksikön osastonhoitaja.  

 

Laatu- ja turvallisuusnäkökulma on esillä päivittäisistä kokouksista lähtien. Viestinnässä hyödynnetään 

päivittäisjohtamisen ja tulostietojen visuaalisia tauluja. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilö-

kunnalta. Jokainen työntekijä noudattaa ja toteuttaa riskienhallinnan periaatteita omassa työssään. Työn-

tekijät osallistuvat riskien arviointiin mm. osastokokousten, laatutyöryhmien tai vastuualueittensa kautta. 

Henkilökunta tuo esille havaitsemansa laatupoikkeamat, epäkohdat ja tunnistamansa riskit sekä pohtii 

niihin ratkaisuita yhdessä esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa. Kaikkia rohkaistaan osallistumaan tur-

vallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamisessa.  

 

Riskien tunnistaminen ja käsittely 

Riskienhallintaan sisältyy viisi vaihetta: 

1. Vaaratilanteen tunnistaminen 

2. Ilmoittaminen 

3. Ilmoituksen vastaanotto, luokittelu ja analysointi 

4. Päätöksenteko jatkotoimista 

5. Seuranta ja arviointi 

 

Riskien tunnistaminen: 

• säännölliset riskikartoitukset (esim. työturvallisuusriski, potilasturvallisuusriski) 

• erilaiset havainnoinnit/auditoinnit (esim. hygieniaan/kirjaamiseen liittyvät) 

• vaaratapahtumien raportointi (HaiPro)  

• henkilöstökyselyt  

http://spty.fi/oppaat/
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• havainnointi  

• potilaspalautteet 

 

Yksikkötasolla voimme kehittää laatua ja turvallisuutta tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, 

joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Henkilökunta tuo 

esille havaitsemansa laatupoikkeamat, epäkohdat ja tunnistamansa riskit mm. HaiPro-järjestelmän 

kautta. Kun vaaratapahtuma havaitaan, henkilöstö tekee välittömästi tarvittavat toimenpiteet vaaran pois-

tamiseksi ja vaikutusten minimoimiseksi. Tapahtuma kirjataan myös tarvittaessa potilastietojärjestelmään. 

Riippuen tapahtumasta, järjestetään tarvittaessa haittatapahtuman jälkihoito.  

 

Ennakoivaa riskien arviointia toteutetaan, kun tunnistettuihin riskeihin suunnitellaan ja kehitetään muutok-

sia. Kun mietitään uutta toimintaa, otetaan käyttöön uusia laitteita tai solmitaan uusia yhteistyösopimuksia, 

on syytä tunnistaa riskit ennen uuden toiminnan aloittamista. (Ks. kuvio 3)  

 

Tunnistamisen jälkeen arvioidaan, onko riskin olemassaolo hyväksyttävissä. Jos ei ole, riskin aiheuttaja 

poistetaan. Kaikkien riskien poistaminen ei aina ole mahdollista, mutta tavoitteena tulee olla aina kaikkien 

tunnistettujen riskien pienentäminen hyväksyttävälle tasolle.  

 
 

 

Kuvio 3.  Riskien arvioinnin ja riskienhallinnan prosessi (Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry.) 

 

Lisätietoa:  

• Potilasturvallisuus ja riskien hallinta 2015   

• Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu 2011  

• Johdon potilasturvallisuuskävelyt 

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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Mahdollisia riskejä / riskien aiheuttajia 

• Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet  

• Espoolainen johtaminen, sairaalan johta-
misjärjestelmä, vastuut 

• Laatu- potilasturvallisuus- ja omavalvonta-
suunnitelma 

• Riskien tunnistaminen, ehkäisy ja oppimi-
nen, erilaiset raportointi -ja palautejärjestel-
mät  

• Terveydenhuollon ammattieettiset ohjeet ja 
suositukset  

• Näin me toimimme -pelisäännöt 

• Tietoturva ja tietosuoja sekä potilastietojen 
käsittely  

• Hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta 

• Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy 
sekä rokotukset   

• Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvalli-
nen käyttö ja käyttöohjeet, laiterekisteri 

• Turvallinen lääkehoito ja lääkehoitosuunnitelma   

• Ravitsemussuosituksen toteuttaminen, vajaaravitse-
muksen seulonta, hoito ja seuranta 

• Painehaavariskien tunnistaminen ja ehkäisy 

• Kaatumisen ennaltaehkäisy sekä liikkumisen ja arki-
suoriutumisen tukeminen 

• Mielialan ja kognition tukeminen 

• Tiedonkulku ja neuvonta: potilaiden/omaisten 

• Tiedonkulku eri toimijoiden kesken 

• Potilastietojen kirjaaminen 

Hoitoympäristö, tilat 

• Potilaan tarpeet ohjaavat: hoito- ja kuntoutussuunni-
telma potilaan kanssa (osallistuminen). Yksilölliset 
kuntoutumisen tavoitteet  

• Vakioidaan toimintatapoja: segmentit, hoitopolut, po-
tilasohjaus, kotiutusprosessi, toimintakyvyn arvio 

• Uutta teknologia tueksi ja avuksi  

• Tukipalvelut  

• Kuntouttava ja esteetön ympäristö, tilojen ja resurs-
sien hyödyntäminen. 

• Monipuoliset palvelut, saatavuus ja saavutettavuus 

• Yhteistyö ja asiantuntijaverkosto 

Jatkuva seuranta ja kehittäminen  

• Virheistä oppiminen, avoimen ja syyllistämät-
tömän turvallisuuskulttuurin edistäminen 
(HaiPro, Hessu) 

• Resursointi ja osaamisen jatkuva kehittämi-
nen, lean-työkalut 

• Potilaat/omaiset ja henkilökunta mukaan ke-
hittämiseen 

• Mittarit ja kehittämisideat/taulut, joita seura-
taan säännöllisesti yksiköissä johtamisen 
tauluilla  

• Perehdytys ja koulutus 

• Viestintä, intra, ohjeet SharePoint-työtilassa    

Riskienhallintaa ja toimintatapoja ehkäisemään haittoja 

Potilaan / omaisen osallistaminen  

Tiedonkulku, tiedon siirtyminen 

Lääkehoito 

Lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet  

Kuntoutuksen ja toimintakyvyn ylläpitämi-
nen 

Ravitsemus 

Erilaiset toimintatavat yksiköiden välillä 

Systemaattinen laatu- ja turvallisuusriskien 
hallinta  

Resurssien ja osaamisen varmistaminen  

  

 
 

Infektioturvallisuus 
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Kuvio 4. Kuviossa on esitetty tiivistelmä eri riskien aiheuttajista ja toimintatavoista haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Riskejä saattaa liittyä esi-

merkiksi tiedonkulkuun, lääkehoitoon tai infektioturvallisuuteen. Turvallisuutta edistäviä, riskejä pienentäviä ja ennaltaehkäiseviä keinoja   
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ovat erilaiset tekniset ja fyysiset suojaukset sekä sairaalan toimintatapojen rakenteelliset muutokset 

(esim. prosessien parantaminen, vakioidut toimintatavat). Muita tapoja ovat erilaiset turvallisuus- ja pe-

rehdytysohjeet, tarkistuslistat, säännöllinen kertaaminen sekä viime kädessä muistutukset huolellisuu-

desta. 

 

 

 
 

Kuvio 5. HaiPro riskimatriisi.  

 

Espoon sairaalassa on käytössä esimerkiksi seuraavia riskinhallintatyökaluja: 

• Toimintakyvyn arvioinnin vakiointi hoitojakson ensimmäisen 1-2 vuorokauden aikana sisältää: 

o kaatumisriskin arviointi 

o painehaavariskin arviointi 

o vajaaravitsemusriskin arviointi 

o kivun arviointi 

o kognition ja mielialan arviointi 

o päivittäisen toimintakyvyn arviointi 

o liikkumisen arviointi 

• NEWS pisteet, vakioitu prosessi peruselintoimintojen tarkkailuun 

• ISBAR, vakioitu malli tiedonkulun varmistamiseen 

• Vakioitu prosessi asiakkaan tunnistamisessa 

• Kotiuttamisen fraasi/tarkistuslista 

• MET -toiminta (Medical emergency team) 
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6.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja riskeistä ilmoittaminen 

Sairaalan seurantajärjestelmät ja käytännöt noudattavat kansallista lainsäädäntöä ja asetuksia sekä Sotet 

käsikirjassa kuvattuja ohjeita.  

 

6.1.1 Potilasturvallisuuspoikkeamat  

”Läheltä piti” ja ”tapahtui potilaalle”  HaiPro 

 

Espoon Sotet:in käytössä on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja siihen 

liittyvä tekninen työkalu HaiPro. Sairaalan osalta menettelytavat ja vaiheet ovat tiivistettynä:  

 

1. Vaaratilanteen tunnistus ja ilmoittaminen:  

o Henkilökunta tunnistaa ja tekee ilmoituksia poikkeamista  

o Myös potilailta, hänen omaisiltaan ja läheisiltään saadut vaaratapahtumatiedot kirjataan 

HaiPro -järjestelmään. Haittatapahtuman sattuessa siitä kerrotaan potilaalle ja hänen niin 

toivoessaan myös hänen läheiselleen. Tapahtuma ja mahdolliset seuraukset käydään läpi 

heidän kanssaan. Anteeksipyyntö tukee avoimuutta silloin, kun siihen on aihetta.  

 

2. Käsittely ja päätökset:  

o Osastonhoitajat ja palveluvastaavat (osastonhoitajan sijaisena) toimivat käsittelijöinä. 

o Laatupäällikkö toimii sairaalassa ylempänä käsittelijänä, potilasturvallisuusvastaavana ja 

HaiPro-ylläpitäjänä. Yksiköiden johtotiimeillä on käsittelyoikeudet oman yksikön tietoihin.  

o Ilmoituksen tulisi reagoida mahdollisimman pian ja viimeistään viikon kuluttua ilmoituksen 

saapumisesta. (Laitteet, ks. kohta 6.1.5) 

o Käsittelijä voi tarvittaessa pyytää sovitulla tavalla lisätietoja. Jos lisätietoja ei saada viikon 

sisällä, niin käsittelijä käsittelee ilmoituksen siitä huolimatta.  

▪ Käsittelijä voi siirtää ilmoituksen ylemmälle käsittelijälle käsiteltäväksi silloin, kun 

kysymyksessä on  

• (a) vakava tai usein toistuva ongelma, esim. todellinen uhka- ja vaarati-

lanne, joka on toteutunut tai ei ole toteutunut; selkeät systeemivirheet, jotka 

ovat syytä käsitellä ylemmällä taholla;  

• (b) kun käsittelyyn tarvitaan tukea;  

• (c) muuten poikkeava tilanne. Käsittelijä pohtii ehdottaako hän jatkotoimia, 

ja jos niin millaisia. 

o Vastuuhenkilöt käsittelevät ilmoitukset, tekevät kehittämisehdotuksia, toteuttavat toimen-

piteitä valtuuksiensa puitteissa tai vievät asian ylöspäin käsiteltäväksi, edistävät tietojen 

tarkoituksenmukaista käyttöä sekä seuraavat ja arvioivat raportoinnin toimivuutta. 

 

3. Seuranta ja arviointi: 

o Ilmoitukset käsitellään säännöllisesti yksiköiden kokouksissa ja sairaalan johtotiimeissä ja 

johtoryhmässä. Osastonhoitajat raportoivat yksikköjensä tiedot yksikön johdolle. Laatu-

päällikkö vastaa kokonaisuuden raportoinnista sairaalan johdolle.  

o HaiPro-raportointi toimii myös yli organisaatiorajojen esim. HUSin ja Espoon Sotet:in välillä 

sekä Kauniaisten ja Kirkkonummen ja Espoon Sotet:in välillä. 

o Vakavien vaaratapahtumien seuranta (ks. seuraava) 
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6.1.2 Vakavat vaaratapahtumat 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa vaaratapahtumat ovat mahdollisia, vaikka henkilökunta on ammattitai-

toista ja työhönsä sitoutunutta ja toiminta varsin säädeltyä. Vakavassa vaaratapahtumassa 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.  

 

Vakavien vaaratapahtumien selvitys/tutkinta voidaan toteuttaa tapauksen mukaan joko HaiPro työkalun 

Vakavat vaaratapahtumat -analyysityökalulla (suppeampi) tai Espoon Sotet:n sisäisenä Potilasturvalli-

suustutkintana (laajempi). Potilasturvallisuustutkintaa käytetään silloin, kun (1) tapahtumaan liittyy monta 

toimijaa ja prosessi on monimutkainen, (2) henkilöstölle on aiheutunut suuri kuormitus (esim. jokin tapah-

tunut vaaratilanne lamaannuttaa henkilökunnan), (3) palveluprosessissa on ollut monta poikkeamaa pit-

kähkön ajan sisällä ja ne huomattiin sattumalta ja (4) poikkeama liittyy laajasti käytössä olevaan järjestel-

mään tai laajasti käytössä olevaan toimintatapaan. Selvitysmenettelyä sovelletaan silloin, kun on ky-

seessä paikallinen ongelma, esim. yhden tiimin / työyksikön toiminta aiheuttaa vaaratapahtuman.  

 

Laajempi potilasturvallisuustutkinta aloitetaan perusturvajohtajan päätöksellä. Kirjallinen päätös tutkinnan 

aloittamisesta lähetetään tapahtumayksikön esimiehille, yksiköiden päälliköille, palvelualueen päällikölle 

ja tulosyksikön johtajalle. Tapahtumayksikön osastonhoitajan tehtävänä on tiedottaa paikallisesti tutkin-

nan aloittamisesta. Potilasturvallisuustutkinnoista annetut suositukset ovat saatavilla työtilassa ja HaiPro 

-analyysityökalulla tehdyt vakavien vaaratapahtumien tutkintaraportit löytyvät HaiPro:sta. Sairaalan joh-

toryhmä seuraa suositusten toteuttamista ja vastuuhenkilönä on laatupäällikkö.  

 

6.1.3 Sairaalainfektioiden seuranta 

 
Sairaalainfektioiden esiintymistä ja antibioottien käyttöä seurataan mm. johdon, hygieniavastaavien ja yk-
siköiden toimesta. Espoon sairaala käyttää sairaalainfektioiden seurantajärjestelmää (SAI). Sairaa-
laan on laadittu erillinen ja kattava asiakirja hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta. Linkki 
 

Hygieniahoitaja valvoo ja osallistuu tartuntojen ennaltaehkäisyyn sekä kehittää hoitoon liittyvien infektioi-
den torjuntakäytäntöjä. Hän vastaa infektioiden seurannasta, sairaalainfektioiden ja epidemioiden eh-
käisystä sekä kouluttaa henkilökuntaa ja päivittää infektioiden torjuntaohjeita.  

 

6.1.4 Työturvallisuusriskit 

 
Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää, että työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistet-
tava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jokai-
sella työpaikalla on oltava ajantasainen suunnitelma riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Työturval-
lisuusriskit ovat henkilöstölle aiheutuvia riskejä ja ne arvioidaan omana prosessinaan. Osa näistä riskeistä 
on samoja kuin asiakasturvallisuudessa, joten niiltä osin niiden arvioinnissa ja kirjaamisessa voidaan hyö-
dyntää jommankumman prosessin tuottamaa tietoa.   
 

Työpaikan vaarojen arviointi tehdään yhteistoiminnallisesti Hessu-työturvallisuusriskien hallintajärjestel-
mässä. Työturvallisuusriskitilanne päivitetään kerran vuodessa ja aina kun olosuhteissa tapahtuu muu-
toksia. Lisäksi työterveyshuollon lakisääteisissä työpaikkaselvityksissä kartoitetaan työpaikan olosuhteet 
ja arvioidaan niiden terveydellinen merkitys. Selvityksiä tehdään uuden yksikön aloittaessa toimintansa 
tai toiminnan muuttuessa erillisen toimintasuunnitelman mukaan.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738
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Hessu-järjestelmässä tehdään työturvallisuuslain edellyttämät ilmoitukset työntekijän kohtaamista uhka- 
ja väkivaltatilanteista. Hessuun voi myös kirjata positiivisia turvallisuushavaintoja. Tapaturmailmoitukset 
tehdään myös Hessuun. Järjestelmä viestittää esimiehille kaikki hänen vastuualueellaan tehdyt ilmoituk-
set. Esimies käsittelee ilmoitukset ja tekee niistä tarvittaessa tutkinnan. Työsuojelu on mukana vakavien 
vahinkojen tutkinnassa.  

Työnantajan pitää arvioida myös koronaviruksesta aiheutuvat terveysriskit, sillä työnantaja on velvolli-
nen selvittämään, tunnistamaan ja minimoimaan biologisista tekijöistä aiheutuvat vaarat.  

Työsuojelu, Biologiset tekijät      

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. 

 

6.1.6 Hilmo (Hoitoilmoitustietokanta) 

 
Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo) on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja rapor-

tointijärjestelmä. Se koostuu kolmesta eri osasta: sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteristä (sosiaali-Hilmo), 

terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä (terveys-Hilmo) ja perusterveydenhuollon avohoidon, mukaan 

lukien työterveyshuolto ja kotihoito, hoitoilmoitusrekisteristä (Avohilmo). Sekä terveydenhuollon että sosi-

aalihuollon hoitoilmoitusten keruu perustuvat lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) sekä 

lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) (lähde: THL Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos).  

 

Tästä linkistä löydät THL:n www -sivujen Hilmo ohjeistuksen ja tästä linkistä THL:n julkaiseman Hilmo -

oppaan. 

 

THL:n Hoitoilmoitus- eli Hilmo-rekisteriä käytetään mm. hoidon haittavaikutusten tilastointiin. Hilmoon il-

moitetaan diagnosoitavissa oleva haittavaikutus Suomessa käytössä olevan ICD-10 tautiluokituksen mu-

kaisesti. Hilmo-tiedot poimitaan potilastietojärjestelmästä. Hoitoilmoituksen tiedot kirjataan potilastietojär-

jestelmän kautta osastosihteerien toimesta. Raportoinnista THL:lle vastaa järjestelmäkoordinaattori. Kir-

jaamisohjeet ovat löydettävissä Lifecare Terveys -työtilasta.  

 

6.1.7 Lääkkeiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitukset 

 
Sairaalassa lääkärin tulee ilmoittaa Fimealle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) toteamansa tai 

epäilemänsä lääkkeiden käyttöön liittyvät haittavaikutukset, erityisesti vakavat ja/tai odottamattomat, sekä 

kaikki uusien lääkkeiden haitat. Rokotusten osalta sairaalassa sairaanhoitajan tulee ilmoittaa tietoonsa 

tulleet rokotusten todetut tai epäillyt haittavaikutukset. Lääkkeen tai rokotteiden epäillyistä haittavaikutuk-

sista ilmoitetaan lomakkeella "Ilmoitus epäillystä lääkkeen / rokotteen haittavaikutuksesta".  

 

6.1.8 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden poikkeamat 

 

Espoon sairaalalla on yhteissopimus HUS Logistiikan palveluihin kuuluvan Lääkintätekniikan kanssa. Es-

poon sairaala tilaajana toimii ammattimaisena käyttäjänä (TLT-laki 629/2010, 5§ kohta 17). Sairaala tekee 

ilmoituksen Fimealle terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta. Ammatti-

maisen käyttäjän on TLT-lain 25 §:n mukaan ilmoitettava terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen 

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/biologiset-tekijat
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
http://www.julkari.fi/handle/10024/138288
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
http://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutukset
http://www.fimea.fi/documents/160140/764068/16911_lomakkeet_LL720s.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100629#L5P24
https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet
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aiheuttamasta vaaratilanteesta, joka johtuu laitteen tai tarvikkeen ominaisuuksista, suorituskyvyn poik-

keamasta tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä, riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta 

taikka käytöstä. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun laitteen tai tarvikkeen osuus tapahtumaan on epä-

selvä. Ilmoituksen tekemättä jättäminen on säädetty rangaistavaksi. 

1. Vakavasta vaaratilanteesta 10 vuorokauden kuluessa siitä, kun käyttäjä tai valmistaja on ensim-

mäisen kerran saanut tiedon tapahtumasta. 

2. Läheltä piti – tapauksesta 30 vuorokauden kuluessa. 

 

Sairaalassa esimies (osastonhoitaja) ilmoittaa laatupäällikölle heti, kun hänen yksiköstään tulee tervey-

denhuollon laitteisiin liittyvä HaiPro-ilmoitus. Laatupäällikkö ja yksikön esimiehet päättävät tapauskohtai-

sesti, onko laite terveydenhuollon laite ja tehdäänkö siitä ilmoitus Fimealle. Sairaalassa Fimea -ilmoituk-

sen tekee laatupäällikkö HaiPro -työkalun kautta, käyttäen yksikön esimiehen (osastonhoitajan) käsittele-

mää HaiPro-ilmoitusta. Laatupäällikkö kopioi vaaratilanneilmoituksen PDF-tiedostona ja ilmoittaa vaara-

tilanteesta valmistajalle, valtuutetulle edustajalle tai toiminnanharjoittajalle. Sairaalan laatupäällikkö ilmoit-

taa asiasta Espoon muille yksiköille, laitekoordinaattoreille ja -vastaaville sekä HUSin lääkintätekniikkaan. 

Potilastietojärjestelmää koskevista Fimea -ilmoituksista ilmoitetaan myös tietohallinnon järjestelmävas-

taavalle.  

 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen menettelytapa on kuvattu tarkemmin 
ohjeessa. 
 
Valviran määräys 4/2010: Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän 
vaaratilanneilmoitus  
 

6.1.8 Säteilyvaara ilmoitukset Säteilyturvakeskukselle 

 
Poikkeavasta tapahtumasta tulee tehdä viivyttelemättä ilmoitus Säteilyturvakeskukselle (1991/1512) sil-
loin, kun:  

• säteilyn käyttöön liittyvästä poikkeavasta tapahtumasta, jonka seurauksena turvallisuus säteilyn 
käyttöpaikalla tai sen ympäristössä vaarantuu merkittävästi, 

• säteilylähteen katoamisesta, anastuksesta tai joutumisesta muulla tavalla pois luvanhaltijan hal-
lusta, 

• muista poikkeavista havainnoista ja tiedoista, joilla on olennaista merkitystä työntekijöiden tai ym-
päristön säteilyturvallisuuden kannalta. 

• STUK Poikkeavasta tapahtumasta ilmoittaminen (katsottu 13.4.2021)   

Tapahtumasta täytyy tehdä vaaratilanneilmoitus myös Valviralle (629/2010) (katsottu 13.4.2021) silloin 
kun kysymyksessä on terveydenhuollon laite tai tarvike.  

 
6.1.9 Ilmoitettavat taudit ja mikrobit  

 
Tartuntataudit ja niitä aiheuttavat mikrobilöydökset on jaettu tartuntatautien ilmoittamista ja torjuntaa var-
ten tartuntatautiasetuksessa kolmeen luokkaan: 1. Yleisvaaralliset tartuntataudit 2. Valvottavat tartunta-
taudit ja 3. muut ilmoitettavat mikrobilöydökset. Tartuntatautiluokitus mahdollistaa yleisvaarallisten tartun-
tatautien kohdalla tahdonvastaisen hoidon toteuttamisen sekä vaikuttaa yleisvaarallisten ja valvottavien 
tartuntatautien kohdalla hoidon maksullisuuteen potilaalle. Lisätietoa  THL. (katsottu 16.4.2021) sekä tar-
tuntatautilaki (1227/2016) (katsottu 16.4.2021).   
 
 

https://www.fimea.fi/documents/160140/764653/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf/7f0f9235-35bc-734c-f6e1-8caf140fae7c?t=1578987212689
https://www.fimea.fi/documents/160140/764653/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf/7f0f9235-35bc-734c-f6e1-8caf140fae7c?t=1578987212689
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911512
https://www.stuk.fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/ilmoitettavat-taudit-ja-mikrobit#Yleisvaaralliset%20tartuntataudit
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
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6.2 Viestintä 

Hyvä tiedonkulku sairaalan sisällä ja eri toimijoiden välillä edistää laatua ja turvallisuutta, parantaa poti-

lastyytyväisyyttä sekä vähentää ”hukkaa”. Yhteisistä asioista viestiminen toteutuu johtamisjärjestelmän 

mukaisesti johtotiimien ja osastonhoitajien kautta. Ajankohtaiset potilasturvallisuusuutiset tai toimintata-

pojen muutokset viestitään henkilöstölle päivittäisjohtamisen palavereissa ja/tai lähetetään henkilöstölle 

sähköpostitse. Lisäksi eri osa-alueiden vastuuhoitajat tukevat muuta henkilöstöä vastuualueensa osalta 

mm. perehdyttämisessä, kouluttamisessa ja viestinnässä. Potilaiden hoitoa ja kuntoutusta koskevat tiedot 

viestitään aina sähköisessä potilastietojärjestelmä Lifecaressa.  

 

Potilasturvallisuutta tukee ja edistää se, että sairaalan eri toimintaohjeet ovat yhtenäiset, selkeät, ajanta-

saiset ja kaikkien saatavilla. Työtiloissa (Sharepoint) on hyväksytyt ohjeet ja niihin on käyttöoikeuksien 

mukainen pääsy henkilökunnalla. Sairaalan osastojen omissa työtiloissa ei säilytetä omia ja muokattuja 

versioita tai tulosteita ohjeiden virallisista versioista.  

 

Espoon sairaalan ohjeet kirjataan pääsääntöisesti Espoon Word pohjalle. Otsikoinneissa käytetään eri 

tyylejä sekä kuvat ja kuviot kirjataan siten, että dokumentti säilyy saavutettavana. Jokaisen ohjeen ylätun-

nisteeseen kirjataan tekijä(t), hyväksyjä ja voimassaolo. Voimassa oloon kirjataan, jos ohjetta on syytä 

tarkastella vähintään vuosittain. Kaikki ohjeet tarkistetaan noin 2-3 vuoden välein joka tapauksessa. Vuo-

den 2021 aikana Espoon sairaalan ohjeet siirretään Sotetin yhteiseen ohjekeskukseen.   

 

Espoon sairaalan yhteiskäyttöisiltä koneilta löytyy aloitusnäytöstä suorat pikakuvakkeet työtiloihin Espoon 

sairaala ja Potilaan turvallinen hoito ja kuntoutus, jotta ohjeiden löytyminen olisi helpompaa.    

 

Yksiköissä pidetään säännöllisesti kokouksia, joissa käsitellään laadun ja potilasturvallisuuden kehitty-

mistä, arvioidaan ja muutetaan käytäntöjä tunnistettujen riskien ja palautteiden kautta. Yksikköjen visuaa-

lisia tauluja hyödynnetään tunnuslukujen ja kehittämiskohteiden esittämisessä.  

 

 

7 Potilaan asema, oikeudet ja oikeusturva 

Potilaan oikeuksista on kuvaus sairaalan www-sivulla. Potilaiden asemaa ja oikeuksia turvataan laissa 

”Laki potilaan asemasta ja oikeuksista”. Potilasta kuunnellaan ja hän osallistuu hoitonsa suunnitteluun ja 

toteutukseen. Potilaan kanssa keskustellaan hoitoon liittyvistä riskeistä ja odotettavissa olevista tulok-

sista. Potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen ja potilaan luvalla hänen omaistensa kanssa. Hoi-

tosuhteissa noudatetaan ihmis- ja perusoikeuksia sekä kunnioitetaan potilaan oikeutta elämään, henkilö-

kohtaiseen koskemattomuuteen, turvallisuuteen ja yksityisyyteen. Potilaita kohdellaan yhdenvertaisesti 

ketään syrjimättä, heidän ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Potilaalle anne-

taan ymmärrettävällä tavalla tietoa hänen sairaudestaan ja sen hoidosta, erityisesti lääkehoidosta. Poti-

laan luvalla tällaista tietoa annetaan myös potilaan luotetulle henkilölle, omaiselle tai läheiselle.  

 

7.1 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yk-
sityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen 
tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan.  

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Potilaille_ja_laheisille/Potilaan_oikeudet
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
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Espoon sairaalan toiminta tähtää potilaiden turvallisuuteen ja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen. 

Rajoitustoimenpiteiden käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa säädetään useassa eri laissa (1116/1990 

/ 41/1986 / 417/2007 / 1227/2016 / 519/1977). Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrättäessä ja tah-

dosta riippumatonta hoitoa annettaessa puututaan perustuslaissa suojattuihin yksilön perusoikeuksiin, 

kuten henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämisoikeuteen.  

 

Espoon sairaalalla on yksityiskohtainen toimintaohje liittyen potilaan suojaus- ja rajoitustoimenpiteisiin. 

Sairaalan ohjeen mukaisesti suojaustoimien käyttämisestä päättää hoitava lääkäri, joka kirjaa päätöksen 

perusteluineen potilastietojärjestelmään. 

 

 

7.2 Neuvonta ja ohjaus 

Espoo.fi sivulla on tietoa potilaan tiedonsaantioikeuksista ja tietoihin liittyvistä korjaamisvaatimuksista.  

 

Sairaalan toiminta-ajat palvelun saatavuuden, neuvonnan ja ohjauksen osalta (HUOM! aikataulut 

saattavat muuttua vuoden mittaan, tarkistathan aina ajantasaisen tiedon internetsivuilta):  

• osastot ja kotisairaala palvelevat 24/7/365 

• poliklinikat klo 8-16 arkisin 

• ryhmäkuntoutus klo 8-16 arkisin 

• Infuusiopoliklinikka toimii päivittäin klo 7–20 

• Suun terveydenhuolto klo 7-20 arkisin 

• HUSin apuvälinekeskuksen aukioloajat ovat: ma, ti, to klo 8–16, ke 10–16 ja pe 8–14 

• Vierailuaikoja ei normaalitilanteessa ole, joten potilaan luona voi vierailla silloin kuin potilaalle sopii 

tai omainen voi yöpyä sairaalassa. Tällä hetkellä koronavirustilanteen takia, sairaalassa vierailuja 

on rajoitettu (ks. tarkemmat tiedot www.espoo.fi)  

 

Potilas saa yksilöllisten tarpeidensa mukaiset palvelut ja hänellä on mahdollisuus osallistua sairaalassa-

oloaikanaan monipuolisesti arkielämän aktiviteetteihin. Potilas, hänen omaisensa ja läheisensä ovat mu-

kana aktiivisina toimijoina hoidon ja kuntoutuksen kaikissa vaiheissa. Omaisilla on mahdollisuus olla läsnä 

ja osallistua koko kuntoutuksen ajan potilaan antaessa tähän luvan. 

 

Palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä päätöksenteko toteutuu Nestorin kautta, josta kuntalaiset saavat 

neuvontaa klo 9-15. Sosiaalityö auttaa, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa arjessa pärjäämiseen tai tukea 

hankalassa elämäntilanteessa. Sosiaalityöntekijä tekee tarvittaessa SAP-arvion (palvelutarpeen arvioin-

tipyyntö pitkäaikaishoitopaikkaa varten). 

 

Lisätietoa: 

• Sairaalan osastot 

• Tulossa hoitoon Espoon sairaalaan 

• Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori 
 

 

Potilasohjaus 

Päivystysosastolle potilaat ohjautuvat pääasiallisesti Jorvin sairaalan yhteispäivystyksestä. Espoon sai-

raalan osastoille 1-4 ja Villa Glims ja polikliinisiin palveluihin tullaan lähetteellä Jorvin sairaalan 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Asiakkaan_ja_potilaan_tiedonsaantioikeudet
https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Seniorineuvonta_Nestori
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Sosiaalityo_ja_toimeentulo
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Potilaille_ja_laheisille/Tulossa_hoitoon
https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Seniorineuvonta_Nestori


23 
 

 

yhteispäivystyksestä tai erikoissairaanhoidon osastoilta. Lähetteet ohjautuvat keskitettyyn potilasohjaus-

yksikköön (KePa), jossa hoitokoordinaattori ja hoitoketjuylilääkäri määrittelevät potilaalle jatkohoitopaikan 

ja ohjaavat lähetteen vastaanottavaan yksikköön. Keskitetty potilasohjausyksikkö selvittää siirtoon vaikut-

tavat erityisesti huomiotavat asiat. Espoon sairaalan potilasohjauksesta vastaa hoitoketjuylilääkäri.  

 

Keskitetty potilasohjausyksikkö (KePa) palvelee virka-aikana hoitokoordinaattorin ja potilasohjauksesta 

vastaavan lääkärin toimesta. Iltaisin ja viikonloppuisin toimintaa koordinoi osastojen vuorovastaavat.  

 

Potilas ohjataan ensisijaisesti sairaalan polikliinisiin ja kotiin vietäviin palveluihin, kuten esimerkiksi koti-

sairaalaan, poliklinikan palveluihin, tai kotiin kotiutustiimin turvin. Polikliinisiä ja kotiin vietäviä palveluita 

tarjotaan espoolaisille ja kauniaislaisille. Potilas voidaan ohjata myös Kirkkonummen avohoidon (mm. ko-

tisairaala, kotiutustiimi tai kotihoito) tai Kauniaisten kotihoidon tai kotikuntoutuksen palveluihin. Kotiutusta 

varten potilaita ei siirretä päivystyksestä päivystysosastolle.  

 

 

7.4 Hoitosuunnitelma 

Kokonais- ja lähitavoitteet kuntoutumiselle asetetaan potilaan kanssa yhdessä ja tehdään moniammatilli-

nen hoitosuunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi. Potilastaulut osastojen potilashuoneissa tai kansliassa 

ohjaavat henkilöstön päivittäistä työskentelyä ja auttavat potilaan tavoitteiden seuraamisessa.   

 

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suun-

nittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Kirjaukset tehdään LifeCaren otsi-

kointia käyttäen. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään LifeCare potilastietojärjestelmään kaikille sai-

raalan saapuville potilaille.  

 

 

7.5 Asiakas- ja potilaspalautejärjestelmä 

Espoon sairaalassa ja Sotet:in palveluista kerätään tietoa usealla tavalla:  

 

1. Anna palautetta -linkki www.espoo.fi sivuilla 

o Espoon kaupungin palautejärjestelmä  

o Palautteen antaja voi kiittää, kommentoida, kysyä, moittia ja antaa toimenpide-ehdotuksia. 

Tavoitteena on, että vastaus annetaan palautteesta viiden työpäivän sisällä.  

o Sairaalassa laatupäällikkö seuraa ja koordinoi saapuneita palautteita ja ohjaa ne eteenpäin 

yksiköiden päälliköille, sairaalan johtavalle ylilääkärille tai muille tahoille, jota palaute saa-

dun tiedon perusteella koskee.  

o Palautteet hyödynnetään oppina. Palautteiden sisällön analyysin perusteella valitaan tee-

moja jatkuvasti esimerkiksi käynnissä oleville Taitotoreille. Lisäksi yksittäisiä palautteita 

voidaan käydä läpi yksikössä yksityiskohtaisesti.   

 

2. Vapaa palaute 

o Yksiköissä on käytössä myös vapaan palautteen lomake ja palautelaatikko, johon potilaat 

tai omaiset/läheiset voivat jättää palautetta. Yksiköiden esimiehet käsittelevät spontaanisti 

suullisesti annetut palautteet sekä palautelomakkeet välittömästi. Tiedot kyseisistä palaut-

teista kirjataan SharePointista löytyvään taulukkoon, josta laatupäällikkö kokoaa 

http://www.espoo.fi/
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palautteiden tiedot vuoden lopussa raportille. Asiakkaalle vastaaminen toteutuu yksiköistä 

käsin, mikäli palautteenantajan yhteystiedot ovat saatavilla. Sairaalatason palautteet koor-

dinoidaan laatupäällikön kautta. Palautteet käsitellään yksiköissä ja yhteenvetoina johto-

ryhmissä. 

 

3. Sairaalan asiakastyytyväisyyskysely 

o Tavoitteena on saada asiakaspalautetta vähintään 50% yksikössä vierailleesta potilaalta. 

Lisäksi tavoitteena on, että NPS luku olisi yli ≥75 (asteikolla -100 -+100). 

o Sairaalassa on käytössä vapaaehtoinen asiakastyytyväisyyskysely, joka annetaan poti-

laille useimmiten kotiutumisvaiheessa vastattavaksi. Kysely on toteutettu paperisena, 

paitsi eposilla kyselyyn voi vastata myös potilaspäätteellä (suomen - ja ruotsinkielinen) Lo-

makkeella ei kysytä henkilötietoja.  

o Osastonhoitajat huolehtivat tiedot Webropol -järjestelmään. Laatupäällikkö kokoaa yhteen-

vedot tuloksista ja avovastauksista kerran kuukaudessa johdolle ja yksiköille. Tiedot ovat 

nähtävissä kaikille sairaan työntekijöille.  

o Yksiköiden on erittäin tärkeää tietää, mitä potilaat ajattelevat saamastaan hoidosta. Anne-

tun palautteen perusteella voimme miettiä käytänteitä uudelleen ja ottaa huomioon asiak-

kaiden mielipiteet suunniteltaessa uutta.  

o Palautteet hyödynnetään oppina. Palautteiden sisällön analyysin perusteella valitaan tee-

moja jatkuvasti esimerkiksi käynnissä oleville Taitotoreille. Lisäksi yksittäisiä palautteita 

voidaan käydä läpi osastokohtaisesti yksityiskohtaisesti.   

 

4. Kansalliset asiakaspalautekyselyt toteutetaan muutamien vuosien välein.  

 

Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun 

 

1. Sosiaali- ja potilasasiamies 

o Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi olla yhteydessä, jos potilas on tyytymätön saamaansa 

kohteluun, palveluun tai annettuun hoitoon. 

o Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo ja ohjaa sekä potilaita että heidän läheisiään. 

2. Muistutus (Dynasty-tietokanta) 

o Terveydenhuollossa hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön voi tehdä muistu-

tuksen terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Sai-

raalassa ne osoitetaan johtavalle ylilääkärille. 

o Muistutukseen ja kanteluun vastaaja pyytää tarvittaessa selvityksen ao. työntekijältä. 

o Potilaan tulee saada muistutukseensa vastaus kohtuullisessa ajassa (noin 1 kk sisällä). 

 

3. Kantelu (Dynasty)  

o Kanteluun vastaa se, kenellä on ko. toiminnan johto- ja valvontavastuu. 

o Potilas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdista kantelun aluehal-

lintovirastoon. Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi 

sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan (esim. vakavat hoitovirheet, 

valtakunnalliset tai periaatteellisesti tärkeät asiat). Valvira tai aluehallintovirasto voi siirtää 

kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee. 

 

4. Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Sosiaali_ja_potilasasiamies
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o Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuk-

siaan, voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille 

 

5. Potilasvahinko (Potilasvahinkolaki 585/1986) 

o Jos potilaalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä henkilövahinkoja, niihin 

voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta. Lisätietoja on saatavissa potilasvakuu-

tuskeskuksen sivuilta tai Espoon sosiaali- ja potilasasiamieheltä. 

o Lääkkeen tai rokotteen aiheuttamasta haittavaikutuksesta voi myös hakea korvausta. Li-

sätietoa korvauksen hakemisesta on Lääkevahinkovakuutuksen sivuilla. 

 

Kaikenlaista asiakaspalautetta seurataan yksiköissä ja johtoryhmissä säännöllisesti. Toimialatasoinen yh-

teenveto tehdään vuosittain.  

 

 

  

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/kantelu-oikeusasiamiehelle
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860585
http://www.pvk.fi/
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Sosiaali_ja_potilasasiamies
https://www.laakevahinko.fi/
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Anna palautetta –linkki Espoo.fi

Vastaus 5 työpv aikana

Asiakastyytyväisyyskysely

Vapaaehtoinen, nimetön

Laatupäällikkö

Vastaaja 

tapausperusteisesti. 

Laatupäällikkö 

vastaa palautteen 

antajalle tai ohjaa 

eteenpäin yksikköön 

ja johtoryhmän 

jäsenille tai muille 

toimijoille.

Muistutus

Kohtuullinen aika vastaamisessa 4 

vkoa

Kantelu

Aluehallintovirasto / Valvira

Johtava ylilääkäri

Ohjaa päällikölle. 

Johtava ylilääkäri 

antaa vastineen ja 

selvityksen sekä 

lähettää tarvittaessa 

tiedon 

laatupäällikölle Potilasvahinkoilmoitus

Potilasvahinkokeskus

Vapaamuotoiset palautteet / 

palautelomake

Henkilökohtainen kontakti / 

palautelaatikko

Poikkeamat (Haipro)

Reagointi 8 vrk

Vakavat vaaratilanteet 

(potilasturvallisuus 

tutkinta/selvitys)

Poikkeamat Laitteet ja 

tarvikkeet)

Fimea

Vakavat vaaratilanteet

Osastonhoitaja / Laatupäällikkö

Käsittely, viestintä yksikössä ja ohjaa 

tarvittaessa eteenpäin johdolle. 

Sairaalan jory katselmoi säännöllisesti vakavat 

tapaukset. 

Laatupäällikkö viestii välittömästi vakavista 

tapauksista VaPan johtajaa (sotet prosessi).

Laatupäällikkö

Yhteistyössä 

osastonhoitajan ja 

päällikön kanssa

Valvottavat tartuntataudit 

THL

Käsittely ja 

viestintä 

yksikössä. 

Ohjataan 

tarvittaessa 

eteenpäin 

johdolle. 

Tiedot 

potilasturvallis

uuden, hoidon 

ja johtamisen 

tukena.

Haittavaikutukset 

lääkkeet, rokotteet FIMEA
Lääkäri / 

terv.huol.ammattihlö

Hoitava lääkäri

Sairaalainfektioiden 

seuranta (SAI) ja 

hygienia

Hygieniahoitajat

Työturvallisuus, 

tapaturmat

Riskien arvioinnit, 

tapaturma-ilmoitukset

Osastonhoitaja

Hilmo THL
Osastonsihteeri > 

järjestelmäkoordinaattori

Sairaalan palautejärjestelmät Sairaalan raportointijärjestelmät

Kansalliset 

asiakaspalautekyselyt

Jatkuvan kehittämisen ”lähteenä”. Laatupäällikkö kokoaa säännöllisesti raportit kaikille nähtäväksi.

Sairaalan palautejärjestelmät ja raportointi

Sosiaali- ja potilasasiamies

 
Kuvio 6. Sairaalan palautejärjestelmät ja raportointi   
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7.6 Potilas- ja sosiaaliasiamies 

Tietoa Espoo.fi sivulla: Espoon sosiaali- ja terveystoimen sosiaali- ja potilasasiamies 

 

Potilasasiamieheltä saa tietoa potilaan oikeuksista, apua ja neuvoa hoitoon liittyvien ongelmatilanteiden 

selvittämiseen sekä ohjausta muistutusten ja kanteluiden laatimiseen. Potilaat voivat tarkastella omia po-

tilastietoja, laboratoriotuloksia ja sähköisiä reseptejä Omakannan kautta (Kanta.fi). Sosiaali- ja potilas-

asiamies neuvoo espoolaisia heidän oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana. Lisätietoja 

on saatavissa myös liittyen lokirekisterin ja rekisteritietojen tarkastuspyyntöön tai rekisteritietojen korjaa-

misvaatimuksiin.  

 

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 

Kaikki Espoon sairaalan työntekijät saavat tietoa, osallistuvat ja toteuttavat työssään potilasturvallisuuden 

ja laadukkaan työn tavoitteita. Yhdenmukaisilla toimintavoilla varmistamme turvallisuuden ja työn suju-

vuuden. Osa potilasturvallisuutta, laatua ja riskienhallintaa on omavalvonta, jonka avulla tiedetään, kuinka 

hyvin kyseiset asiat toteutuvat.   

 

8.1 Palvelun saatavuuden määräajat 

Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta tukevat keskitetty palveluohjaus, yhteistyö eri toimijoiden 

kanssa sekä riittävä resursointi. Palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta kirjataan vuosittainen 

raportti ”Vanhusten palveluiden riittävyys ja laatu”, jossa tätä kokonaisuutta käsitellään myös sairaalan 

osalta.   

 

Ks. kappale 7.2 ja 7.3 

 

8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta 

 

Sairaalapalvelut 

Espoon sairaala toimii tiiviissä yhteistyössä Espoon muiden toimijoiden sekä HUSin kanssa. Tavoitteena 

on potilaan laadukas hoito.  

 

Espoon sairaalan osastoille sekä polikliinisiin toimintoihin tullaan lähetteellä. Saapuvat potilaat sijoitetaan 

keskitetyssä palveluohjauksessa (KePa) lääkärin tekemän tarvearvioinnin ja osastoprofiloinnin sekä ku-

nakin hetkenä vallitsevan paikkatilanteen mukaisesti. Kukin osasto on samalla sekä profiloitunut että ge-

neerinen, jolloin kysynnän vaihtelutilanteissa voidaan toimia joustavasti ja hoitopaikkojen käyttöaste saa-

daan optimaaliseksi. (Ks. luku 7.2.) 

 

 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Sosiaali_ja_potilasasiamies
https://www.kanta.fi/omakanta
http://www.kanta.fi/
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Asiakkaan_ja_potilaan_tiedonsaantioikeudet
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)
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Osastohoitoa tarjoavat:  

1. Päivystysosasto: osastolla hoidetaan espoolaisia, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia aikuisikäisiä 

potilaita, joilla on lyhytaikaista sairaalahoitoa vaativia akuutteja sairauksia. Osastolla hoidetaan 

myös muita aikuisten lyhytaikaisia sairauksia, joissa ei ole jatkuvaa tarkkailun tarvetta ja potilaan 

vointi on vakaa. 

 

2. Osasto 1 Haavanhoito- ja psykogeriatrinen osasto: osaston erikoisosaamisalueena on haavan-

hoito ja psykogeriatria. Osastolla hoidetaan iäkkäitä potilaita, jotka tarvitsevat psykiatrista sairaa-

lahoitoa, esimerkiksi potilaat, joilla on vaikea masennus tai muistisairauksien käytösoireita. Osas-

tolle voidaan tulla jatkohoitoon ja kuntoutukseen myös muista syistä. Kerran viikossa haavahoidon 

pienryhmissä kiertää erikoissairaanhoidon asiantuntijaryhmä plastiikkakirurgin johdolla ja psyko-

geriatrian pienryhmässä kiertää psykiatri. Tällä käytänteellä pyritään potilaan hoidon ja kuntoutuk-

sen laadun parantamiseen.  

 

3. Osasto 2 Ortopedinen kuntoutusosasto: osastolla hoidetaan pääasiassa potilaita, joilla on mur-

tuma tai jokin muu vamma. Osastolla toimii lonkkaliukumäki, joka on lonkkamurtumapotilaiden 

hoidossa käytettävä toimintamalli, jonka ansiosta potilaat kotiutuvat aiempaa nopeammin, toimin-

takykyisempinä ja tyytyväisempinä. Kerran viikossa osastolla kiertää erikoissairaanhoidon asian-

tuntijana ortopedi. Tällä käytänteellä pyritään potilaan hoidon ja kuntoutuksen laadun parantami-

seen.  

 

4. Osasto 3 Neurologinen kuntoutusosasto: osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan aivoverenkiertohäi-

riön sairastaneita sekä muita neurologisia potilaita.  

 

5. Osasto 4 Infektio-osasto: infektiopotilaiden lisäksi osastolla hoidetaan muun muassa sydämen va-

jaatoimintaa ja keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastavia potilaita. Lyhytaikaiset akuutit infektiot 

hoidetaan Espoon sairaalan päivystysosastolla. Mikäli tauti pitkittyy, potilas siirtyy jatkohoitoon in-

fektio-osastolle. Potilaan pitkäaikaisen infektion jatkohoito tapahtuu kotisairaalassa heti, kun poti-

laan vointi sallii sen. 

 

6. Villa Glims palliatiivinen hoito ja saattohoito: sairaala antaa palliatiivisen ja saattohoidon palveluita 

saattohoito-osastolla. 

 

7. Hoito- ja kuntoutuspalveluiden toiminta perustuu hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Potilaan hoi-

toa ja kuntoutusta tuetaan ja kehitetään kuntouttavalla työotteella ja yksilö- ja ryhmäkuntoutuk-

sella. Lisäksi on tarjolla eri terapiamuotoja 

 

I. fysioterapiaa 

II. toimintaterapiaa 

III. jalkaterapia 

IV. musiikkiterapia 

V. puheterapia 

VI. neuropsykologin palvelut 

VII. ravitsemusterapeutin tuottamat palvelut 

 

VIII. Etäkuntoutus nivoutuu osaksi kotona kuntoutumista. Etäkuntoutus soveltuu hyvin puhete-

rapiaan, toimintaterapiaan, fysioterapiaan ja valmentaja -toimintamallin käyttöön.  

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Paivystysosasto
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Osasto_1
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Osasto_2
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Osasto_3
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Osasto_4
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Villa_Glims
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8. Geriatrinen arviointi- ja konsultaatiopoliklinikka: poliklinikalla tutkitaan yli 70-vuotiaita espoolaisia, 

joilla epäillään muistisairautta. Asiakas käy muistipoliklinikalla 1–3 kertaa. Jatkohoito ja seuranta 

tapahtuvat omalla lääkärillä ja alueellisella muistineuvojalla. poliklinikalla arvioidaan potilaiden toi-

mintakykyä ja tehdään kuntoutumissuunnitelma yhdessä potilaan kanssa. Arviointi tehdään mo-

niammatillisesti potilaan tarpeiden mukaan. Poliklinikkapalveluiden ohella tarjotaan konsultaa-

tiopalveluita muihin geriatrista hoitoa tarjoaviin yksiköihin. Konsultaatiopalvelua voidaan tuottaa 

jalkautuvina palveluina, puhelimitse tai videoyhteyksin. 

 

9. Palliatiivinen poliklinikka tarjoaa palveluita saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa oleville po-

tilaille. Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta 

sairastavan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä potilaan ja hänen läheistensä tukemista. Saat-

tohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe.  

 

10. Infuusiopoliklinikalla hoidetaan kotisairaalan potilaita kotisairaalan henkilökunnan toimesta. In-

fuusiopoliklinikka toimii kotisairaalan laajennettuna palveluna ja voi toimia kotisairaalan jatkohoi-

topaikkana potilaan voinnin parantuessa.  

 

11. Näyttöpoliklinikkatoiminta on lääkärin vastaanottotoimintaa, jossa seurataan osastolla suunnitel-

lun hoito- ja kuntoutumissuunnitelman toteutumista potilaan kotiuduttua niiden potilaiden kohdalla, 

joilla on erityinen tarve seurannalle erikoislääkärin toimesta. Ajanvaraus sekä mahdollinen tilava-

raus lääkärin jälkipoliklinikalle tehdään osastolta potilaan kotiutuessa. 

 
12. Kotiutustiimin tehtävä on varmistaa potilaan turvallinen ja sujuva kotiutuminen sekä alkuvaiheen 

kotona selviytyminen erikoissairaanhoidosta kotiutuessa. Kotiutustiimin työntekijät arvioivat poti-

laan avun tarpeen kotiutustilanteessa ja ohjaavat potilaan tarvittaessa kotikuntoutukseen tai koti-

hoidon palvelujen piiriin.  

 

13. Sairaalassa tehdään läheistä yhteistyötä 2018 perustetun Kotikuntoutus-yksikön kanssa. Toimin-

tamallin avulla tuemme asiakkaiden mahdollisimman hyvää toimintakykyä hänen omassa kodis-

saan. Potilaan turvallinen kotiutuminen sairaalasta paranee. Eri toimijoiden yhteistyöllä poistamme 

olemassa olevien toimintojen päällekkäisyyksiä sekä tarjoamme asiakkaille palvelut ”yhden luukun 

takaa” joustavasti.  

 

14. Kotihoidon lääkärit hoitavat säännöllisen kotihoidon asiakkaita, jotka eivät pääse terveydellisistä 

syistä kulkemaan terveysasemalle. Kotihoidon lääkäripalveluja saavat myös omaishoidon tuen pii-

rissä olevat tai potilaat, jotka ovat koekotiutuksessa sairaalasta.  

 
15. Pitkäaikaishoidon lääkäripalveluiden sopimuksesta vastaa Espoon sairaala.    

 

16. Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa ympäri vuorokauden Espoon ja Kauniaisten aikuisille 

asukkaille. Kotisairaalan lääkäri arvioi lähetteet ja varmistaa, että potilas voidaan hoitaa kotisai-

raalassa. Kotisairaalan potilaat selviytyvät päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, tai omaisten 

avustamana tai muiden apujen turvin sairaanhoitajan käyntien välisinä aikoina. Kotisairaalan ylei-

simmät potilasryhmät ovat erilaiset infektiopotilaat sekä oireenmukaista tai saattohoitoa tarvitsevat 

potilaat.  

 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Poliklinikat
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Poliklinikat
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Poliklinikat
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Poliklinikat
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Espoon_sairaala/Sairaalan_osastot_ja_yksikot/Kotisairaala
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17. Liisa (Liikkuva sairaala) tarjoaa potilaalle turvallista ja osaavaa hoitoa ajallaan heidän omassa ko-

dissaan. Liisa on Espoossa ja Kauniaisissa toimiva liikkuva pitkäaikaishoidossa asuvien ja koti-

hoidon tukea tarvitsevien asukkaisen päivystyksellisiin tilanteisiin erikoistunut diagnostiikka ja hoi-

toyksikkö.  

 

18. Espoon sairaala on varmistanut elvytystoiminnan osalta palvelut yhteistyössä HUS:in kanssa. Äkil-

lisesti potilaan tilan heikennyttyä kutsutaan paikalla Jorvin sairaalasta MET-ryhmä (Medical emer-

gency team).  

 

 

Lääkehoito  

Lääkehoidon osalta on laadittu kattava Espoon sairaalan lääkehoitosuunnitelma. Sairaalan lääkehoito-

suunnitelma noudattaa sosiaali- ja terveystoimen lääkehoitosuunnitelmaa. Lääkehoitoa ja verensiirtoja 

koskevat ohjeet ja periaatteet ovat samat kaikille Espoon sairaalan yksiköille. Sairaalan laatu- ja potilas-

turvallisuussuunnitelmaan on koottu tiivistelmä sairaalan lääkehoitosuunnitelmasta.  

 

Espoon sairaalan johtoryhmällä on vastuu lääkehoitosuunnitelman toteuttamisen ja seurannan organi-

soinnista. Suunnitelman päivittämisestä vastaa laatupäällikkö ja päivittäminen toteutetaan moniammatil-

lisen työryhmän kanssa. Lääkehoitoprosessia ja sen riskejä arvioidaan osana jatkuvaa kehittämistä.  
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Kuvio 7. Espoon sairaalan lääkehoitoprosessi.   
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Hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta 

Kuntoutuksen kokonaisuudesta Espoon sairaalassa vastaa kuntoutuspäällikkö. Kuntoutuksen erilaisten 

toimintojen kokonaisuus rakennetaan vastaamaan yksilöllisesti potilaan kuntoutumisen tarpeita. Syksyllä 

2020 aloitettiin kaikkien uusien potilaiden toimintakyvyn arviointi vakioidun mallin mukaisesti ensimmäisen 

1-2 vuorokauden kuluessa hoitojakson alkamisesta.  

 

Toimintakyvyn arvioinnin vakioidussa mallissa arvioidaan potilaan: 

• kaatumisriski 

• painehaavariski 

• vajaaravitsemusriski 

• kipu 

• kognitio ja mieliala 

• päivittäinen toimintakyky 

• liikkuminen 

• peruselintoiminnot 

 

Jokaiselle potilaalle tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelma, joka tähtää kotiutumisen edellytysten saa-

vuttamiseen. Sairaalassa oloaikana kuntoutuminen tapahtuu toimintakykyä edistävän aktiivisuuden lisää-

misellä asteittain potilaan voinnin mukaan. Kuntoutuminen tapahtuu kaikkien ammattiryhmien yhteis-

työnä. Terapeutit toteuttavat yksilöterapiaa ja ryhmätoimintaa osastoilla ja 1. kerroksen yhteisissä kuntou-

tuksen tiloissa. Lisäksi osastoilla tapahtuu monipuolista ohjelmaa oman viriketoiminnan lisäksi oppilaitos-

yhteistyönä ja vierailijoiden toimesta.  

 

Kotiutumisen jälkeen kuntoutus voi jatkua Espoo sairaalan tuottamana polikliinisesti tai etäkuntoutuksena. 

Kotiutumisen yhteydessä tehdään kuntoutumisen jatkosuunnitelma ja ohjataan potilas tarpeen mukaisen 

palvelun piiriin esim. kotihoidon kotikuntoutukseen, Nestorin päivätoimintaan tai terveyspalveluiden avo-

kuntoutukseen. Sairaala toimii yhteistyössä HUSin yksiköiden sekä jatkokuntoutuksen eri toimijoiden 

kanssa. 

 

 

Ravitsemus 

Sairaalahoidon aikana toteutetaan vajaaravitsemusriskin arvioinnin lisäksi vajaaravitsemuksen hoitoa ja 

seuranta. Hyvä tulohaastattelu tukee kattavaa selvittämistä ja vajaaravitsemusriskin arviointi (NRS 2002 

mukaellen) on osa toimintakyvyn arvioinnin vakioitua kokonaisuutta. Vajaaravitsemus todetaan ravitse-

musterapeutin toimesta riskiarvion, haastattelun ja ruoanseurannan sekä ravitsemustilan tietojen avulla. 

Hoidon aikana seurataan painon muutoksia, nesteen ja ravinnonsaantia sekä osalla potilaista laborato-

riomittauksia. 

 

Potilaat ohjautuvat ravitsemusterapiaan lääkärin pyynnöllä. Ravitsemusterapeutti on konsultoitavissa ja 

tukee koko hoitotiimiä ravitsemushoidon osalta. Ravitsemusterapeutti arvioi ja antaa ohjeita ravitsemus-

hoidon toteuttamisesta, riittävän ravitsemuksen turvaamiseksi, perifeerisellä parenteraalisella ravitsemuk-

sella, letkuravitsemuksella, erityisruokavaliolla ja eri rakenteisella ruokavaliolla.  

 

Ruoka ja erityisruokavalio valitaan hoitoon saapuessa potilaskohtaisesti huomioiden mm. energiantarve, 

ikä, pituus, paino, sukupuoli, terveydentila, eritysruokavaliot sekä potilaan omat mieltymykset. Ravitse-

mushoitoa tehostetaan valitsemalla tehostettu ruokavalio ja täydennysravintovalmisteita 
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ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan. Lisäksi sairaalassa huomioidaan suosituksen mukaisesti tehos-

tettua ravitsemushoitoa tarvitsevat ryhmät, esim. lonkkaleikkauspotilaat ja haavapotilaat. Heille aloitetaan 

automaattisesti tehostettu ruokavalio ja 1-2 kpl / vrk täydennysravintovalmistetta ravitsemusterapeutin 

ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa potilaalle annetaan rinnalla letkuravitsemusta tai laskimon sisäistä ra-

vitsemusta.  

 

Puheterapeutti arvioi nielemiskykyä, nielemisen turvallisuuden kannalta. Nielemisongelmien osalta käy-

tetään tarvittaessa letkuravitsemusta sekä rakennemuunnettua ruokavaliota kuntoutusjaksolla. Vajaara-

vitut potilaat saavat kotiin myös ruokavaliosta yksilölliset kotiohjeet. Omaisilla ja potilaalla on mahdollisuus 

saada opetusta letkuravitsemuksen toteutukseen kotona. 

 

Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy 

Hyvä hygienia on laadukkaan hoidon yksi tärkeimmistä osista ja hyvällä hygienialla voidaan ehkäistä eri-

laisia hoidon komplikaatioita, kuten hoitoon liittyviä infektioita (HLI). Laadukkaisiin hygieniakäytänteisiin 

kuuluvat esimerkiksi hyvä käsihygienia, suojavarusteiden oikea käyttö ja hyvä varotoimiosaaminen. Uudet 

työntekijät perehdytetään sairaalahygieniaan. Hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisy kuuluu jokai-

sen työntekijän vastuulle. Hygieniahoitajat vastaavat HLI tartuntojen torjunnasta mm. kouluttamalla hen-

kilöstöä sekä kehittämällä HLI torjuntakäytäntöjä. Infektioiden torjunnasta vastaava lääkäri tiedottaa sai-

raalan lääkäreitä infektioiden torjuntaohjeista sekä mikrobilääkkeiden käytöstä yhdessä hygieniahoitajien 

kanssa.  

 

Infektioiden torjuntaohjeet ovat muokattu HUSin ja THL:n julkaisemista ohjeista ja hygieniahoitajat päivit-

tävät niitä säännöllisesti.  

 

 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö 

Laitteiden turvallinen käyttö edellyttää erillistä koulutusta yksiköissä ja turvallisen käytön osaaminen ja 

vioista ilmoittaminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Vuoden 2021 aikana Espoon sairaalassa otetaan 

käyttöön laitepassi, joka vakioi henkilökunnan laiteopastuksen/koulutuksen ja sen seurannan. Koulutuk-

sen järjestämisestä yksiköissä vastaa opetushoitaja yhteistyössä osastonhoitajan kanssa. Ensisijaisesti 

koulutetaan laitevastaavat. Yksiköissä toimivat myös vastuualuetyöntekijät (esim. tarvikeryhmä ja apuvä-

linevastaavat), jotka vastaavat tarvikkeista, apuvälineistä, kaasujen käytöstä ja hoidossa käytettävistä vä-

lineistä (happi, imut, virtausmittarit) sekä terapialaitteista ja -välineistä.  

 

Lääkintälaitteiden käyttöohjeet säilytetään ja pidetään käyttäjälle helposti saatavilla, joko laitteen mukana 

tai lääkintälaitteiden käyttöohjeille osoitetussa paikassa yksikön lääkehuoneessa. Monen yksikön käy-

tössä olevia laitteita säilytetään sairaalan yhteiskäyttövarastossa.  

Espoon sairaalalla on palvelusopimus HUS Logistiikan palveluihin kuuluvan HUS Lääkintätekniikan 

kanssa. Lääkintätekniikka vastaa sairaalan osalta lääkintälaitteiden (esim. infuusiopumput, PCA pumput) 

hankinnasta, vastaanottotarkastuksesta, huollosta, korjauksista, jäljitettävyydestä ja lääkintälaiterekisterin 

pitämistä. Laiterekisterinä toimii HUSin Mequsoft-rekisteri (Essin kautta). Huoltokuljetuksista vastaa HUS 

Logistiikka. Vanhojen laitteiden poistuessa käytöstä tulee niistä tehdä vikailmoitus Mequsoftin kautta ja 

tilata kuljetus KAIKU-järjestelmästä HUS Lääkintätekniikkaan. Lääkintätekniikka tarkistaa laitteen ja tie-

dottaa käyttäjää, korjataanko vai poistetaanko laite. HUS Lääkintätekniikka tekee määräaikaishuollot suu-

remmissa yksiköissä paikan päällä. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamien tapahtumien 

ilmoittaminen toteutuu luvun 6.1 mukaisesti.  



34 
 

 

 

 

Alueellinen ja verkostoyhteistyö 

Sairaalan henkilöstöä osallistuu Espoon sosiaali- ja terveystoimen ja vanhustenpalveluiden johto-, ohjaus- 

ja työryhmiin. Laajempaa yhteistyötä toteutuu Länsi-Uudenmaan kuntien, pääkaupunkiseudun muiden 

kuntien sekä HUSin eri toimialojen ja tukipalveluiden kanssa. 

 

Asiakaspalautteista raportoidaan yli organisaatiorajojen silloin, kun palaute koskee myös toista toimijaa. 

HaiPro-raportointi toimii myös yli organisaatiorajojen esim. HUSin ja Espoon Sotet:in välillä. 

 

 

Yhteenveto Espoon sairaalan laadun ja potilasturvallisuuden omavalvontaan käytetyistä mitta-

reista  

 

Laadun ja potilasturvallisuuden 

omavalvonnan mittarivuosikello

LOKA-JOULU:

HaiPro määrät ja kehittämistoimet (kk)

Asiakastyytyväisyys (kk)

Hoitoajat ja SAP prosessi (kk)

Käsihuuhteen käyttö ja HLI (kk)

Tyhy puntari (x1)

Koulutusmäärät (esim. TOIMI, hygienia, taitotorit, LC 
koulutukset) (x1)

Katetriprevalenssi (x1)

Laatukävely (x1)

TAMMI-MAALIS:

HaiPro määrät ja kehittämistoimet (kk)

Asiakastyytyväisyys (kk)

Hoitoajat ja SAP prosessi (kk)

Käsihuuhteen käyttö ja HLI (kk)

Tyhy puntari (x1)

Koulutusmäärät (esim. TOIMI, hygienia, taitotorit, LC 
koulutukset) (x1) 

Asiakastyytyväisyyskyselyn avointen vastausten ja avointen 
palautteiden  analyysi (x1)

Vakavien haittatapahtumien selvitykset tai tutkinnat (x1)
Tietosuojan toteutuminen (x1)

Potilasrannekeprevalenssi (x1)

HEINÄ-SYYS:

HaiPro määrät ja kehittämistoimet 

(kk)

Asiakastyytyväisyys (kk)

Hoitoajat ja SAP prosessi (kk)

Käsihuuhteen käyttö ja HLI (kk)

Kirjaamisen laadun auditointi (x1)

Tyhy puntari (x1)

Koulutusmäärät (esim. TOIMI, hygienia, taitotorit, LC 
koulutukset) (x1)

Vakavien haittatapahtumien selvitykset tai tutkinnat (x1)

Potilasrannekeprevalenssi (x1)

HUHTI-KESÄ:

HaiPro määrät ja kehittämistoimet (kk)

Asiakastyytyväisyys (kk)

Hoitoajat ja SAP prosessi (kk)

Käsihuuhteen käyttö ja HLI (kk)

Tyhy puntari (x1)

Koulutusmäärät (esim. TOIMI, hygienia, taitotorit, LC 
koulutukset) (x1)

Kanyyliprevalenssi (x1)

Haavaprevalenssi (x1)

Laatukävely (x1)

Tietosuojakävely (x1) 

Usein tarkasteltavat mittarit:

* Potilaan toimintakyvyn arviointi 
ensimmäisen 24h aikana 

(päivittäin/viikoittain)

* Rajoitustoimenpiteiden käyttö 
(päivittäin/kuukausittain)

* Painehaavojen ilmaantuvuus 
(viikoittain/kuukausittain)

* Kotiuttamisen käytänteet; fraasin käyttö 
ja kotiutumisaika (viikoittain/kuukausittain)

 
Kuvio 8. Laadun ja potilasturvallisuuden omavalvonnan mittarivuosikello 
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9 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset 

Espoo-tarinan arvojen mukaisesti toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenver-
taisesti, 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 hy-
väksyvästi. Kun rakennamme osallisuutta, rakennamme myös kuulluksi ja nähdyksi tulemisen koke-
musta, josta syntyy vahva luottamus ja reilu meininki työyhteisöön 

Näin me toimimme -pelisäännöt tukevat vuorovaikutusta ja tarjoavat konkreettisen välineen hyvän työil-
mapiirin, työn ilon, turvallisuuden ja yhteistyön rakentamiseen. Tavoitteena on, ettei työyhteisöissä ajau-
duttaisi tilanteisiin, joissa joudutaan käsittelemään häirintää ja epäasiallista kohtelua. Ohje epäasiallisen 
kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn auttaa tilanteiden selvittämisessä.   
 

 

 

9.1 Henkilöstösuunnitelma 

Espoon sairaalan esimiehet varmistaa, että henkilöstön miehitys ja osaamisen taso on riittävä turvallisen 

hoidon toteuttamiseksi (espoolainen johtaminen). Tavoitteena on, että jokaisen osaamista hyödynnetään 

parhaalla mahdollisella tavalla. Espoon sairaalassa työskentelee noin 400 hoidon ja kuntoutuksen am-

mattilaista. Ammattiryhmien mitoitukset yksiköittäin on kuvattu tarkemmin henkilöstösuunnitelmassa ja 

toiminnallisessa suunnitelmassa.   

 

Yksikkö saa pääsääntöisesti omat resurssit, mutta ne voivat myös hyödyntää sairaalan yhteiskäyttöisiä 

resursseja ja varahenkilöstöä. Resurssikeskus vastaa sairaalan keskitetyistä resursseista, varahenkilös-

töstä, osastosihteeriresurssista ja keskitetystä yhteiskäyttöisestä terapiaresurssista sekä tukipalveluiden 

koordinoinnista.  

 

9.2 Rekrytointi 

Uutta henkilöstöä rekrytoitaessa noudatetaan Sotet käsikirjan sekä Espoon kaupungin ohjeita ja tarkiste-

taan mm. kelpoisuusvaatimukset, hakijan ammatinharjoittamisoikeus Valviran ylläpitämästä Terhikki-re-

kisteristä sekä ulkomailla suoritettujen tutkintojen todistukset, työluvat ja kielitaito. Mikäli on aihetta epäillä 

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

Lisäksi työntekijälle kerrotaan suullisesti, kirjataan rekrytointi-ilmoitukseen sekä työsopimukseen, että lää-

kehoitolupa pitää suorittaa koeaikana. Rekrytointiprosessissa käytetään Kuntarekry -järjestelmää. 

 

Tartuntatautilain (1227/2016) uudistuksen myötä Espoon sairaala työnantajana ilmoittaa jo työpaikkail-

moituksessa, millaista rokotussuojaa tehtävässä vaaditaan. Myös työhaastattelussa tuodaan ilmi, mikäli 

tehtävää ei voi hoitaa ilman lain vaatimia rokotuksia. Rekrytointiprosessissa selvitetään henkilön soveltu-

vuus tehtävään myös rokotussuojan osalta. Työhöntulotarkastuksen yhteydessä työterveyshuolto antaa 

työntekijälle työterveyshuoltolain mukaisen sopivuuslausunnon, jonka työntekijä toimittaa työnantajalle.  

 

Lisäksi Espoon sairaalan henkilökunnalta edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa 
sekä tartuntatautilain 55 §:n mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista. 

 

Samat ohjeet liittyen tartuntatautilakiin koskevat niin uutta henkilökuntaa kuin jo olemassa olevaa. 

 

http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Tartuntatauti
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Opiskelijoiden ohjaus 

Ohjatussa harjoittelussa olevat opiskelijat osallistuvat potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen opintojakson 

tavoitteiden ja osaamisensa mukaisesti. Palveluvastaava nimeää ohjaajan terveydenhuollon ammattihen-

kilön tehtävässä toimivalle opiskelijalle. Hän seuraa, ohjaa, arvioi ja valvoo opiskelijan työskentelyä ja 

tarvittaessa puuttuu epäkohtiin, ja tarvittaessa keskeyttää toiminnan, jos potilasturvallisuus vaarantuu. 

Keräämme opiskelijoilta systemaattisesti palautetta opiskelijaohjauksen laatukyselyn, CLES-T-kyselyn 

(Clinical Learning Environment and Supervision + Teacher -Scale ©) avulla. 

 

Opiskelijoiden harjoittelusta ja ohjauksesta on kerrottu tarkemmin Opiskelijaohjauksen käsikirjassa.  

 

Oppilaitosyhteistyö ja opinnäytetyötoiminta 

Espoon sairaalan hoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä hyödynnetään oppilaitosyhteistyötä. Oppilaitos-

yhteistyötä koordinoi sairaalassa osastotoimintojen päällikkö ja kuntoutuspäällikkö. Yhteistyötä tehdään 

monialaisesti pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa sekä espoolaisen Omnian kanssa. 

Osastotoimintojen päällikkö ja kuntoutuspäällikkö koordinoivat edellä mainituista toimijoista koostuvaa 

oppilaitosyhteistyöyhteistyöryhmää sekä yhteistyönä toteutettavaa toimintaa. Opiskelijat toteuttavat Es-

poon sairaalassa lähihoitajaopiskelijoiden virikkeellisiä tuokiota, moniammatillista ryhmätoimintaa sekä 

innovaatio-/projektiopintoina erilaisia monialaisia kehittämistehtäviä. 

 

Opinnäytetyötoiminta Espoon sairaalassa AMK- ja YAMK -tutkinnoissa koostuu syksyisestä aihesemi-

naarista, opinnäytetöiden ohjauksesta sekä puolivuosittain valmiiden opinnäytetöiden seminaarista ja 

posterinäyttelystä. Opinnäytetöiden ohjaamisen käytännöt ja meneillään olevien opinnäytetöiden seuran-

tatiedot on koottu Opiskelija-asiat työtilaan. Samasta paikasta löytyvät kaikki Espoon sairaalalle valmis-

tuneet opinnäytetyöt. Ohjeet tutkimusluvan hakemiseen löytyvät Espoon internetsivuilta.  

 

 

9.3 Osaamisen kehittäminen  

Espoon sairaalassa tavoitteena on vahvistaa ja parantaa kaikkien työntekijöiden oman työn osaamista. 

Työn muuttuvat vaatimukset ja uudet haasteet edellyttävät jatkuvaa oppimista. Laatupäällikkö vastaa hoi-

tohenkilökunnan osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta. Kuntoutuspäällikkö vastaa terapiahenkilös-

tön osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta. Sairaalan johtava ylilääkäri, ylilääkärit ja hoitoketjuylilää-

käri vastaavat lääkäreiden osaamisen kehittämisestä. Sairaalan johtavalla ylilääkärillä on kokonaisvastuu 

ja ylilääkärit johtavat omien yksiköidensä lääkäreiden osaamisen kehittämistä. Yksiköissä osaamisen ke-

hittämisestä vastaa osastonhoitaja. Lisäksi opetushoitaja on tärkeä osa osaamisen kehittämisen henki-

löstöä. Päälliköt, osastonhoitajat, palveluvastaavat, ylilääkärit ja apulaisylilääkärit viestivät säännöllisesti 

kehittämis- ja turvallisuusasioista päivittämisjohtamisen ja viikkokokouksien yhteydessä. Yksiköiden ke-

hittämisen taululla on kehitysidean lomake ja jokaista työntekijää rohkaistaan esittämään ja osallistumaan 

sairaalan toiminnan parantamiseen. 

 

Espoon sairaalassa järjestetään kaikille yhteistä koulutusta sekä ammattiryhmäkohtaista koulutusta. Kes-

kiviikko iltapäivät on varattu kaikille yhteisille koulutuksille. Koulutuksia järjestetään mm. luentokoulutuk-

sina infektiotilanteen salliessa, verkkokoulutuksina tai simulaatioharjoituksina. Koulutusten järjestämi-

sessä hyödynnetään myös mm. HUSin koulutuksia. Lisäksi sairaalan henkilöstöllä on käytettävissä Es-

poon kaupungin koulutuskalenteri.     
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Koulutuksiin osallistuminen edellyttää esimiehen hyväksyntää ja koulutushakemus tehdään Sarastia 365 

-järjestelmään. Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla noudatetaan kaupungin ohjeistusta, jonka mukaan 

kaikista yli kahden tunnin pituisista sisäisistä tai ulkoisista koulutuksista tehdään koulutushakemus. Poik-

keuksena ovat lääkärit, jotka eivät tee hakemuksia sisäisiin koulutuksiin osallistumisesta. Täydennyskou-

lutukseen ja tutkintoon johtavia opintojen osalta on laadittu oma ohje Espoon sairaalan henkilökunnalle. 

Säännölliset ja muut pakollisiksi määritellyt koulutukset päivitetään taulukkoon (mm. paloturvallisuus, hen-

kilöturvallisuus, lääkehoitolupa, katetrointilupa).  

 

Espoon sairaalassa kokoontuu 4 kertaa vuodessa Espoon sairaalan osaamisen kehittämisen työryhmä 

Oske. Kyseistä ryhmää varten valmistellaan aina seuraavan lukukauden koulutustarpeet ja alustava oh-

jelma (syyskuun ja helmikuun kokoukset) tai lyödään lukkoon seuraavan lukukauden valmis suunnitelma 

(joulukuun ja toukokuun kokoukset). Oskessa käydään läpi kaikkien suurimpien ammattiryhmien (lähi- ja 

sairaanhoitajat, terapeutit, lääkärit ja osastonsihteerit) kouluttautuminen.   

 

Asiakassegmentit ja toimintaohjelmat:  

Espoon sairaalassa on nimettynä eri potilasryhmiä (asiakassegmentit) ja toimintoja (toimintaohjelmat), 

joiden ympärille on perustettu työryhmät. Työryhmää vetää segmentin tai ohjelman omistaja. Työryhmän 

tehtävänä on esimerkiksi kehittää potilaan hoitopolkua, ohjeistaa, kouluttaa ja järjestää konsultointia. 

Omistaja on vastuussa oman segmenttinsä tai toimintaohjelmansa toiminnasta.  

 

Perehdytys 

Sairaalan tiloihin, toimintakäytäntöihin ja työssä tarvittaviin välineisiin ja laitteisiin perehdytetään koko hen-

kilökunta. Palveluvastaavat yksiköissä vastaavat uusien työntekijöiden perehdytyksen koordinoinnista. 

Yksiköissä on nimetty vastuuhenkilöitä eri vastuualueisiin ja he osallistuvat perehdyttämiseen.  

Perehdytyksen kokonaisuus 

Espoon sairaalassa 

Yhteinen maanantaiaamun klo 8.15 perehdytys

Perehdytysvihkon mukainen perehdytys omaan yksikköön ja 
sairaalaan 

Perehdytystyötila O365

Kaikille yhteiset perehdytyskoulutukset (esim. hygienia ja 
kotiutus, Lifecare)

Kaikille yhteiset verkkokoulutukset

Lääkehoidon erillinen perehdytys lomaketta apuna käyttäen

Osaston vastuuhenkilöiden antama perehdytys kyseiseen alueeseen

 
 

Kuvio 9. Espoon sairaalan perehdytyksen kokonaisuus. 
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Laadun ja potilasturvallisuuden osalta perehdytyksessä tulee kiinnittää erityistä huomioita mm. seuraaviin 

kokonaisuuksiin: 

• Hygienia 

• Lääkehoito 

• Kirjaaminen ja Lifecaren käyttö  

• Lääkinnälliset laitteet  

• Päivittäiset käytänteet (esim. toimintakyvyn arvioinnin käytänteet, lääkärinkierrot ym.)  

 

Kehityskeskustelut 

Säännölliset tavoite- ja kehityskeskustelut varmistavat, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus edis-

tää työnsä ja siihen liittyvän osaamisen kehittämistä yhteistyössä oman esimiehen kanssa. 

 

 

9.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu 

Sairaala noudattaa Espoon kaupungin ohjeita työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelmien ja suunni-

telmien osalta sekä Sotet toimintaohjelmaa.  

 

Sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä Tyhypuntari, fiilismittari, jolla kartoitetaan työntekijöiden koke-

muksia töittensä sujumisesta, omasta jaksamisesta ja esimiehen tuesta ja kannustuksesta. Työhyvinvoin-

tia seurataan Tyhypuntarilla toimialatasoisesti 4 kertaa vuodessa. Vuoden 2021 aikana otetaan käyttöön 

myös Työfiiliskysely.  

 

Esimiesten käyttöön rakennetulla Posetiivi-työhyvinvointityökalulla saa tarkempaa tietoa työyhteisön ti-

lanteesta. Henkilöstön hyvinvointia ja sen muutoksia seurataan myös joka toinen vuosi toteutettavalla 

Työterveyslaitoksen Kunta10-kyselyllä. Tulokset katselmoidaan säännöllisesti johtoryhmissä ja tarvitta-

essa käynnistetään välittömät toimenpiteet. 

 

Espoon sairaalan kaikissa yksiköissä tehdään vuosittainen työturvallisuusriskienarviointi. Työturvallisuus-

riskien osalta jokainen työntekijä on velvollinen havainnoimaan työympäristöä ja raportoimaan havaituista 

työturvallisuusriskeistä ja vaaroista esimiehelle. Riskienarviointi tehdään HSEQ Online (myöhemmin 

Hessu) järjestelmään.  

 

Työtapaturman sattuessa ilmoitus tulee tehdä esimiehelle, jonka ilmoittaa työtapaturmasta tai ammatti-

tautiepäilystä vakuutusyhtiöön. Vaara- tai uhkatilanteen sattuessa osastonhoitaja tekee ilmoituksen 

vaara- ja uhkatilanteesta Hessuun yhdessä työntekijän kanssa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. 

Veritartuntatilanteessa altistunut työntekijä täyttää veritartuntavaarailmoitus-lomakkeen ja lähettää sen 

toimialan työsuojelupäällikölle. Jos altistuminen johtaa toimenpiteisiin, osastonhoitaja tekee tapaturmail-

moituksen vakuutusyhtiölle.  

 

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

 
Espoon kaupungin henkilöstön päihdeohjelman tavoitteena on osaltaan varmistaa päihteetön työpaikka 
ja selkeyttää päihdeongelmien käsittelyä työpaikoilla. 
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Työterveyspalvelut ovat henkilöstön ja kaikkien esimiesten tukena varhaisen tuen mallilla työhyvinvoinnin 

ja kriisitilanteiden osalta sekä työkyvyn arvioinnissa, työergonomia ja työpaikkaselvityksissä.  

 

Työsuojeluasioissa Espoon kaupungin esimiehiä ja henkilöstöä tukevat työsuojelun asiantuntijat, joita 

ovat työsuojelupäälliköt, -valtuutettu ja -asiamiehet.  

 

Esimiehille on tarjolla työkaluja mm. sairauspoissaolojen seurantaan. 

 

 

10 Toimitilat ja tukipalvelut 

 

10.1 Toimitilat  

Sairaalan kiinteistön omistaa Espoon kaupunki ja käyttäjiä ovat Espoon sosiaali- ja terveystoimi, HUS- 

konsernin eri yksiköt ja kaupallisten palveluiden tarjoajat. Sairaalan tilat ovat rakennettu käyttäjien ja ti-

loissa asioivien henkilöiden turvallisuutta huomioiden. Sairaalan tilat ja tekniikka edistävät ja tukevat hen-

kilöstön laadukasta työskentelyä, työhyvinvointia ja turvallisuutta. Tilat ovat monipuolisia toimintatiloja, 

ulkotilat esteettömiä ja helposti käytettävissä. Sairaalan tilat mahdollistavat potilaiden omatoimisen ja oh-

jatun kuntoutumisen ja arkielämän toimintojen ylläpitämisen. Lisäksi tilat mahdollistavat omaisten läsnä-

olon ja osallistumisen kuntoutukseen ja hoitoon.  

 

Tilat voidaan helposti muuttaa uusia tarpeita vastaaviksi. Talotekniikan vaatimat kanava- ym. tilat ovat 

suunniteltu niin, että huolto, muuttaminen ja uusiminen voidaan tehdä siten, että sairaalan toiminnalle 

aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. Sairaalan energiankulutus on optimoitu ja ympäristöhaittoja mi-

nimoidaan. HUS Granlund Manager on huoltokirjaohjelma, johon tehdään sairaalan kiinteistöä koskevia 

vikailmoituksia ja palvelupyyntöjä.  

 

Sairaalan henkilöstölle on laadittu erillinen käyttöopas tiloista. Lisäksi säännöllisesti suoritettavat pakolli-

set koulutukset päivitetään taulukkoon (esim. paloturvallisuus). Turvallisuusvastuut sairaalassa jakaantu-

vat eri hallintokuntien ja -toimintojen kesken. Tarkempi kuvaus vastuista löytyy sairaalan turvallisuus- ja 

pelastussuunnitelmassa.  

 

Jokaisen henkilökunnan jäsenen tulee tuntea työympäristönsä turvallisuusjärjestelyt, annetut turvalli-

suusohjeet ja -suunnitelmat sekä noudattaa niitä. 

• Jokainen on velvollinen ennaltaehkäisemään ja torjumaan onnettomuuksien syntymistä ja puuttu-

maan vaaratilanteisiin. 

• Vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa jokaisen tulee hälyttää apua sekä ryhtyä kykynsä mu-

kaisiin pelastustoimenpiteisiin. Onnettomuustilanteissa jokaisen tulee toimia yksikön esimiehen ja 

tilannetta johtavan viranomaisen apuna tämän käskyjen mukaisesti. 

• Jokaisen tulee ilmoittaa turvallisuutta vaarantavista epäkohdista ja puutteista esimiehilleen. 

• Jokaisen tulee tuntea käytössään olevat tekniset ja rakenteelliset turvallisuusjärjestelyt, ymmärtää 

niiden tarkoitus ja toiminta sekä osata käyttää niitä. 

• Jokainen raportoi työtapaturmista, läheltä piti - tilanteista sekä vaara- ja uhkatilanteista Hessuun / 

HUSin henkilöstön osalta HUS-riskit järjestelmään. 

• Raportoi potilaalle tapahtuneet vaaratilanteet (HaiPro) 
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Vastuuhenkilöt:  

• Espoon sairaalan päällikkö (ja/ tai hänen nimeämänsä henkilöt) toimii suojelujohtajana ja vastaa 

viestinnästä ja tiedottamisesta 

• Osastonhoitajat osastoittain sekä muiden palvelutuottajien esimiehet 

• Espoon tilapalvelut, ylläpitopäällikkö: kiinteistön omistajan edustajana turvallisuusasioissa ja 

vastaa kiinteistö- ja ympäristöturvallisuudesta ylläpitosopimuksen mukaisesti. 

• Tekninen henkilökunta: vastaa siitä, että kiinteistön ylläpitotöissä ennaltaehkäistään vaara- ja 

onnettomuustilanteita 

• Vartiointi (HUS Kiinteistöt Oy / Turvapalvelut) 

• Turvaryhmä: osallistuu kiinteistön jokaisesta toiminnosta, Espoon sairaalan tekninen manageri 

(KOY TM), Jorvin sairaala-alueen valmiustoimikunnasta sekä HUS Turvapalveluista edustaja. 

Ryhmän puheenjohtajana toimii Espoon sairaalan päällikkö 

• Turvallisuushenkilöstö: Espoon sairaala ostaa HUS Kiinteistöt Oy:n turvapalveluilta seuraavat 

palvelut: paikallisvartiointi ja hälytysvalvonta, tilausvartiointi, kulunvalvonta sekä asiantuntijapalve-

lut (henkilö- ja paloturvallisuuskoulutukset, turvallisuus- ja pelastussuunnittelu). 

•  

 

10.2 Palo- ja pelastussuunnitelma  

Espoon sairaalan turvallisuuteen liittyvät suunnitelma/asiakirjat:  

• Sairaalan turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

o sairaalan pelastus- ja turvallisuussuunnitelmassa kuvataan mm. kohteen riskienarviointi, 

toimenpiteet vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi, ra-

kenteellinen turvallisuus, tekniset turvallisuusjärjestelmät sekä toimintaohjeet vaara- ja on-

nettomuustilanteisiin. 

o Vastuuhenkilöt on kuvattu luvussa 10.1 sekä tehtävät tarkemmin sairaalan pelastus- ja 

turvallisuussuunnitelmassa. 

• Yksikkö kohtaiset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat  

o sisältävät tarkemmat ohjeet henkilökunnalle ja sisältävät yksikkökohtaiset poistumisturval-

lisuusselvityslomakkeet. 

o Allastilan osalta on tehty erillinen turvallisuussuunnitelma tilojen erillisten vaatimusten mu-

kaisesti 

• Lääkinnän valmiussuunnitelma 

• Pandemiasuunnitelma  

• Vapan Covid -19 suunnitelma 

 

10.3 Tukipalvelut  

Tukipalveluiden sopimukset, liitteet, palvelukuvaukset ja muistiot löytyvät Espoon sairaalan -työtilasta toi-

mittajittain. Lisäksi tarkemmat tukipalveluiden ohjeet ovat keskitetty yhteen työtilaan. Sopimuskumppa-

neiden edustaja sairaalan johtoryhmässä on resurssikeskuksen palvelupäällikkö.  

 

Palautetta tukipalveluista (HUS Asvia ja HUS Logistiikka) annetaan keskitetysti HUS Palveluportaalin 

kautta.   

 

Hoitoon liittyvät tukipalvelut:  

• Apteekkipalvelut: HUS Apteekki  
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• Laboratoriopalvelut: kokonaisuutena HUS Diagnostiikkakeskus, sisältää myös vainajien säilytyk-

sen 

• Kuvantamispalvelut: HUS Diagnostiikkakeskus (radiologiset, kliinisen fysiologian ja kliinisen neu-

rofysiologian tutkimukset ja toimenpiteet) 

 

Hoitoa tukevat tukipalvelut: 

• Aula- ja turvallisuuspalvelut: HUS Asvia ja HUS Kiinteistöt Oy:n Turvapalvelut 

• Logistiikkapalvelut: tuottaa HUS Logistiikka. Logistiikka on laaja kokonaisuus, joka sisältää han-

kintapalvelun, varastointi- ja toimituspalvelun, kuljetuspalvelun, tarvikkeiden täyttöpalvelun ja kii-

reettömät potilaskuljetukset. Palveluun kuuluu myös vainajien kuljetus sairaalan tiloissa. Kotisai-

raalan osalta vainajien siirtokuljetuksen hoitaa Espoon kaupungin valitsema sopimustoimittaja, 

HUS Logistiikan palveluihin kuuluu myös Lääkintätekniikan palvelut. 

• Apuvälinepalvelut: Hankitaan HUSin Apuvälinekeskukselta ja apuvälinekeskus sijaitsee Espoon 

sairaalan tiloissa. Tähän sisältyvät apuvälineiden hankinta, varastointi ja kuljetus, apuvälineiden 

käytön seuranta sekä huolto, korjaus- ja muutostyöt. Tavoitteena on, että potilas voi ottaa sairaa-

lasta kotiutuessaan tarvittaessa saman apuvälineen mukaansa. Kun potilas tulee erikoissairaan-

hoidosta, apuväline kulkee potilaan mukana Espoon sairaalaan. Jäljitettävyydestä vastaa väli-

nettä luovuttava yksikkö.  

• Ateriapalvelut: HUS Asvia huolehtii Espoon sairaalan potilaiden tarvitsemista ravintohuollon pal-

veluista (HUSin WebMysli -ohjelmisto).  

• Tekstiilipalvelu: Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n kautta. Sairaalassa käytettävät työvaatteet sekä 

potilas- ja liinavaatteet hankitaan osana palvelua. 

• Laitoshuolto- ja välinehuoltopalvelut: HUS Asvia 

 

Hankinnoissa tulee huomioida potilasturvallisuuteen vaikuttavia asioita, kuten käyttöergonomiaa ja yh-

teensopivuutta muiden laitteiden, tarvikkeiden ja järjestelmien kanssa. Tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä 

ja täyttää terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) vaatimukset. Tuotteiden tulee 

turvata sekä potilaan hoitamiseen, että henkilöstön työskentelyyn liittyvä turvallisuus.  

 

Seuraamme säännöllisesti kumppanien ja toimittajien laatua, toimitusvarmuutta ja muita sopimuksen mu-

kaisia seikkoja.  

 

 

11 Dokumentointi, tietoturva ja tietosuoja 

 

11.1 Asiakas- ja potilastietojen käsittely  

Terveydenhuollossa tulee edistää turvallisia toimintatapoja käsiteltäessä, raportoitaessa ja luovuttaessa 

potilastietoja. Ohjeet koskevat sekä sähköisiä että manuaalisia potilasasiakirjoja.  Sairaalassa noudate-

taan erityistä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa potilasasiakirjojen laatimisessa, käytössä, säi-

lyttämisessä, luovuttamisessa ja hävittämisessä. Turvallisen palvelun, hoidon ja henkilökunnan sekä asi-

akkaan oikeusturvan takaamiseksi laaditaan asiakirjat ymmärrettävästi, virheettömästi ja riittävän laajasti. 

Sairaalassa terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestä-

misen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.  Kirjaamisen osalta on 

ohjeita Terveys Lifecare työtilassa .   
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Hoitotilanteissa ja -toiminnoissa sekä muissa potilastietojen käsittelyä vaativissa tilanteissa syn-

tyvistä tiedoista ja toiminnoista vastaa se työntekijä, joka on vastuussa kyseisen asian hoidosta 

eli jokainen työntekijä on itse vastuussa omasta toiminnastaan.  

 

Potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat ammattihenkilöt ja heidän oh-

jeidensa mukaan muut hoitoon tai tukipalvelutehtäviin osallistuvat henkilöt silloin, kun potilaalla on voi-

massa oleva hoitosuhde ao. yksikköön. Hoitotilanteessa ja muussa toiminnassa, jossa hoitosuhde on 

voimassa, terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus käyttää niitä eri yksiköissä kirjattuja potilasker-

tomustietoja, jotka ovat tarpeen potilaan hoidon toteutuksen ja suunnittelun kannalta. Asiakirjojen perus-

teella voidaan selvittää hoitoon osallistuneiden ammattihenkilöiden menettelyä ja arvioida toiminnan asi-

anmukaisuutta.  

Asiakkaiden ja potilaiden tietoja käsittelevillä työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, ja tietojärjestelmien käyt-
töoikeuksien saaminen edellyttää kirjallista tietoturva- ja tietosuojasitoumusta. Salassapito- ja vaitiolovel-
vollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin. 
  

 

Tietoturvaloukkaus: 

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa tai tekoa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, 

häviää, muuttuu tai niitä luovutetaan luvattomasti tai henkilötietoihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole hen-

kilötietoihin oikeutta. Esimerkkejä tietoturvaloukkauksista:   

• tietomurto kuntalaisten henkilötietoja sisältävään tietokantaan  

• terveystietojen toimitus paperipostissa väärälle asiakkaalle  

• sensitiivisiä henkilötietoja sisältävän muistitikun katoaminen  

• työntekijän arviointitietojen lähettäminen suojaamattomalla sähköpostilla väärään sähköposti-

osoitteeseen.  

 

Yksiköiden osastonhoitajat antavat potilastietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa ja valvovat 

potilastietojen käsittelyä. Sotet tasolla tietosuojaa koordinoivat toimialan lakimies ja tietosuoja-asioita hoi-

tava järjestelmäkoordinaattori. Työntekijän on ilmoitettava välittömästi henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 

loukkauksista, uhkista ja riskeistä kaupungin tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuoja@espoo.fi. 

Teknisluonteisissa epäilyissä tai toteutuneissa tietomurtotilanteissa ilmoitus tehdään välittömästi ict.pal-

velut@espoo.fi. Käsittelyn nopeuttamiseksi työntekijän kannattaa käyttää henkilötietojen tietoturvalouk-

kausten hallintalomaketta. Epäselvässä tilanteessa ilmoitus on parempi tehdä kaiken varalta turhaan kuin 

jättää kokonaan tekemättä. Kaupungin tietosuojavastaava ilmoittaa tarvittaessa tietoturvaloukkauksesta 

tietosuojavaltuutetun toimistoon sekä harkitsee yhdessä esimiesten ja toimialan tietosuojan yhteyshenki-

löiden kanssa tarpeen ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta asiakkaille tai potilaille. 

 

Tietosuojavastaava toteuttaa säännöllisesti lokitietojen valvontaa. Lisätietoa valvonnasta ja raporteista on 

Sotetin tietosuojan työtilassa (seuranta- ja käyttölokit).  

 

Tietoturvatietous ja -osaaminen:  

Esimies huolehtii uudessa tehtävässä aloittavan työtekijän perehdyttämisestä tietoturva- ja tietosuojaoh-

jeisiin sekä työntekijän omissa työtehtävissä tarvittavaan erityisosaamiseen. Käyttöoikeuksien pyytämi-

nen tapahtuu esimiehen toimesta. Tietojärjestelmien ja työtilojen vastuuhenkilöt antavat käyttöoikeudet 

työtehtävien vaatimusten mukaisesti. Espoon sairaalan henkilökunnalla on pääsy potilasturvallisuuden 

kannalta keskeisiin ohjeisiin ja työtiloihin. Jokainen työntekijä suorittaa Tietoturvan ja -suojan verkkokou-

lutuksen, Navisec Flex.  



43 
 

 

 

Tietoturva ja tietosuoja:  

Espoon kaupungissa tietoturvallisuudella tarkoitetaan hallinnollisia, teknisiä ja muita keinoja, joilla suoja-
taan kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa tietoa sekä normaalitilanteissa, normaaliolojen häiriötilan-
teissa että poikkeusoloissa. 
 
Espoon kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittelee tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevat 

periaatteet ja se toimii perustana kaupungin tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskeville ohjeille ja muulle 

dokumentaatiolla. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittelee eri toimijoiden roolit ja vastuut, tietoturvan 

ja tietosuojan tavoitteet sekä suuntaviivat. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka koskee jokaista kaupungin 

työntekijää, viranhaltijaa, luottamushenkilöä ja sidosryhmän edustajaa, joka työnsä tai toimeksiantonsa 

puitteissa käsittelee Espoon kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa tietoa.  

 

Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojata henkilön yksityisyys henkilötieto-

jen käsittelyssä. Espoon kaupungilla tämä tarkoittaa asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien henkilötie-

tojen suojaamista. Tietosuoja on osa toiminnan vaatimustenmukaisuutta, tietoturvallisuutta ja riskienhal-

lintaa. 

 

Tietoturvatekniikoilla toteutetaan tietosuojaa. Kaupungin tietojärjestelmäympäristössä käytetään Espoo 

Tietotekniikan hyväksymiä ja hallinnoimia tietojärjestelmiä, laitteita ja ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu työ-

tehtävien hoitamista varten. Käyttöoikeudet kaupungin omistamaan ja hallinnoimaan tietoon sekä tieto-

järjestelmiin myönnetään työtehtävien hoitoon tarvittavassa laajuudessa. Kaupungissa toimii tietohallin-

non johtoryhmän alaisuudessa toimialojen ja keskushallinnon edustajista koottu tietoturvaryhmä. Toi-

mialoilla voi lisäksi olla omia tietoturvaryhmiä ja sosiaali- ja terveystoimessa on oma tietosuojaryhmä. 

Espoon kaupunki varautuu turvaamaan ensisijaisesti kriittisten toimintojensa ja palveluidensa jatkuvuu-

den normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Espoon kaupungin tietotilin-

päätös kuvaa keskeisiä toimenpiteitä, kuinka Espoossa huolehditaan asiakkaiden tiedosta ja yksityisyy-

destä 

 

Ilmoitukset tietoturvaan liittyen. Erilaiset tietojärjestelmien ja sovellusten häiriöt ja poikkeamat voivat 
johtua käyttäjän inhimillisestä virheestä, tietojärjestelmän virheestä tai tahallisesta teosta. Jos kohtaat 
häiriön tai poikkeaman, tai epäilet joutuneesi ulkopuolisen hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi ilmoittaa 
asiasta. Tiedota asiasta myös esimiestäsi.  
 
Ilmoitus tehdään kaikissa tapauksissa Elisa HelpDeskiin puh. 09 816 50501 tai ictpalvelut@espoo.fi 
 

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittamisen ohjeet löydät tämän linkin takaa. Ilmoittaminen 

tehdään Henkilötietojen tietoturvaloukkausten hallintalomakkeella.  

   

Lisätietoa: 

• Espoo.fi tietosuojaselosteet 

 

Sairaalan teknologiset ratkaisut ja innovaatiot:  

Sairaalan palvelutuotannossa hyödynnetään tietoteknisiä ratkaisuja palveluiden saatavuuden paranta-

miseksi sekä etäpalveluina että liikkuvina konsultaatiopalveluina. Sairaalassa on käytössä esimerkiksi 

tekoälyyn perustuva kaatumisentunnistusjärjestelmä ja potilaspäätteitä. Omatoimisessa ja ohjatussa kun-

toutuksessa käytetään alan teknologiaa. Perinteisempien kuntoutumisen laitteiden ja välineiden rinnalla 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Tietosuoja/Tietosuojaselosteet
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hyödynnetään uudempaa teknologiaa, mm. virtuaalipelaamista puheterapiassa ja konsolipelejä itsenäi-

sessä- ja tasapainoharjoittelussa.  

 

Kun kehitämme, testaamme ja hankimme sähköisiä palveluita, huomioimme potilasturvallisuuden, tieto-

suojan sekä omavalvontasuunnitelman vaatimukset ja henkilöstön koulutuksen. Espoon tietotekniikka 

vastaa siitä, että toimittajat saavat tiedon ja toteuttavat ratkaisut Espoon tietoturvan vaatimusten mukai-

sesti.  

 

Henkilörekisteriselosteet 

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

kaisen rekisteriselosteen. Luettelo on nähtävissä Espoo.fi-sivulla (tietosuojaselosteet). 

 

Espoossa potilasrekisterin vastuut on jaettu tulosyksiköiden johtajille, joka tarkoittaa Espoon sairaalan 

osalta vanhusten palvelujen johtajaa. Tulosyksikön johtaja ovat asiakastietojärjestelmien omistajia ja vas-

taavat niiden käyttötarkoituksesta, toiminnasta, käytöstä ja kehittämispäätöksistä. 

 

11.2 Tietosuojaan liittyviä yhteystietoja 

Kaupungin tietosuojavastaava Paula Pernilä 

tietosuoja@espoo.fi 

PL 12, 02070 Espoon kaupunki 

 

Sosiaali- ja terveystoimen juristitiimi 

sotet.lakimiehet@espoo.fi 

PL 202, 02070 Espoon kaupunki 

 

Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava 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 Palvelualueen kehittämissuunnitelma 

Laatu-, potilasturvallisuus- ja omavalvonta otetaan huomioon kaikkia Espoon sairaalan tavoitteita luota-

essa. Tästä syystä Espoon sairaalalla ei ole pelkkiä laatuun keskittyviä suunnitelmia erikseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Tietosuoja/Tietosuojaselosteet
tel:+358981651032
mailto:eva.peltola@espoo.fi
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