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

 
Omavalvonta on keino parantaa palvelujen laatua ja turvallisuutta sekä asiakkaiden ja potilaiden 

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

terveysministeriön asetuksen (341/2011) mukaista laadunhallintaan ja potilasturvallisuuteen kuuluvia 

asioita, sosiaalihuoltoalain (2014/1301) edellyttämää omavalvontaan kuuluvia asioita sekä lain 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 

edellyttämiä laadunhallintaan ja omavalvontaan kuuluvia asioita. Omavalvonta ja turvallisuus perustuvat 

yksikössä toteutettavaan riskienhallintaan. On tärkeää, että kaikki työntekijät tuntevat yksikkönsä riskit ja 

niiden hallintakäytännöt arjessa. Tavoite kuuluu myös sijaisille, harjoittelijoille ja opiskelijoille. 

 
Laatiminen ja päivittäminen:  

Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa palvelualueen ja tulosyksikön johtoryhmän 

tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, sekä aina muutostarpeen ilmaantuessa viipymättä. Kotihoidon 

henkilöstön vastuulla on raportoida toiminnassa havaituista puutteista esimiehelle, jonka vastuulla on 

varmistaa muutosten tekeminen omavalvontasuunnitelmaan. 

 

Tämän omavalvontasuunnitelman päivittämiseen on osallistunut aluevastaavan lisäksi sairaanhoitaja ja 

lähihoitajia Leppävaaran kotihoidon eri yksiköistä. 

 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Heli Naukkarinen, Kotihoidon päällikkö 

Virastopiha 2 C, 4 krs 

PL 2555  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

Puh. 09-816 45941 

sähköposti: heli.naukkarinen@espoo.fi 

 

Seuranta:  

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja tarvittaessa useammin tietojen muuttuessa. Arvioimme 

palveluprosessejamme laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta vuosittain ja aina, kun toiminnassa 

tapahtuu palvelun laatuun tai turvallisuuteen liittyviä oleellisia muutoksia. 

 

Julkisuus: Yksikköjen suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla sekä tulostettuna 

yksikköjen ilmoitustauluilla. 

 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 

Sosiaali- ja terveystoimi on yksi kaupungin kolmesta toimialasta. Sen noin 3 300 työntekijää huolehtivat 

espoolaisten terveyspalveluista, perhe- ja sosiaalipalveluista sekä vanhusten palveluista.  Kotihoito 

sijoittuu vanhustenpalveluiden tulosyksikön alaisuuteen. 

mailto:heli.naukkarinen@espoo.fi
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Tulosyksikkö: Vanhusten palvelut 

Palvelualue: Kotihoito 

Toimintayksikkö: Leppävaaran kotihoito 

 
Viherlaakson kotihoito, Kotihoidon ohjaaja Päivi Schildt, puh. 09 81683030  
Karaportti 5, Espoo 02610, PL 2711 02070 Espoon kaupunki 
Kanta-Viherlaakson tiimi, puh. 046 8772672  
Lippajärvi-Jupperin tiimi, puh. 050 3784965  
Kilo-Karakallion tiimi, puh. 046 8772806  
 

Kanta-Leppävaaran kotihoito, Kotihoidon ohjaaja Minna Mannila, puh.09 81635374  
Säterinkatu 3, PL 2711, 02070 Espoon kaupunki  
Etelä-Leppävaara, Pohjois-Leppävaara, Mäkkylä asiakaspalvelunumero puh. 09 816 35841  
 

Tuettu senioriasuminen, Kotihoidon ohjaaja Yvonne Fiskars puh. 043 8251913  
Säterinkatu 3, PL 2711, 02070 Espoon kaupunki 
2 krs. puh. 050 3497538  
3 krs. puh. 046 8771946  
 

Toimintayksikön vastaava esimies: Päivi Kulmala, puh. 09 81640149, etunimi.sukunimi@espoo.fi   

 

Lyhyt kuvaus toiminnasta: Espoon kotihoidon tehtävänä on mahdollistaa ikäihmisten, yli 18-vuotiaiden 

vammaisten, toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman 

pitkään silloin, kun toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt siinä määrin, että tarvitaan 

ulkopuolista apua ja tukea suunnitellusti Espoon kotihoito tukee omassa kodissa asumista neuvonnan, 

ohjauksen, hoidon ja kuntoutuksen avulla. Kotihoidon palvelut muodostuvat kotipalvelusta ja 

kotisairaanhoidosta. 

 

Kotisairaanhoito kohdistuu henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään muita avoterveydenhuollon 

palveluja ja/tai yksityisten palveluntuottajien palveluita. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. 

Kotihoitoa voidaan antaa kaikkina viikonpäivinä ympärivuorokautisesti.  

 

Palvelua antavat koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Palvelut toteutetaan kaupungin 

omana toimintana, ostopalveluna tai asiakas voi saada niiden hankkimiseksi palvelusetelin.  

Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Kotihoitoon asiakkaat tulevat palvelutarpeen arvioinnin kautta.  

Palvelu käynnistyy määräaikaisella arviointijaksolla, jonka jälkeen määritellään asiakkaan tilanne ja 

kotona selviytymisen tueksi tarvittavat palvelut. 

    

3 Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet 

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

hyvinvointia, omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta, ehkäisee sairauksia ja sosiaalisten ongelmien 

syntymistä sekä turvaa tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti. 

mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi
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Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaa Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymä Espoo tarina  

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

edelläkävijä ja Espoo on oikeudenmukainen. Espoo-tarina on Espoon strategia. Strategiaperusta sisältää 

vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä osa-alueittain päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet. Tarinan 

muotoon kirjoitettuna Espoon toiminta ja yhteinen suunta on helppo hahmottaa. 

 

Espoo-tarinaa toteutetaan yksiköiden omilla tarinoilla, jotka ohjaavat työtä yhteisten tavoitteiden suuntaan.  

Leppävaaran kotihoidon toimintaa ohjaa Vanhusten palvelujen timantti (Kuva 1) arvoineen ja 

toimintaperiaatteineen. Espoon vanhusten palvelujen timantti on johdettu Espoon kaupunginvaltuuston 

hyväksymästä Espoo tarinasta.  

 
 

 

Kuva 1  Vanhusten palvelujen timantti 

 

Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus tarkoittaa sitä, että 

• Toimimme ennaltaehkäisevästi ja käytämme vaikuttavia menetelmiä. 

• Varmistamme sujuvan ja turvallisen kotiutumisen sairaalasta. 

• Otamme vastuuta erityisesti paljon sote-palveluita tarvitsevista asiakkaista. 

• Mahdollistamme arvokkaan elämän loppuvaiheen. 
 

Hyvä taloudenpito ja tuottavuus tarkoittaa 
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• Parannamme tuottavuutta lisäämällä asiakasaikaa, vähentämällä hukkaa ja hyödyntämällä 
teknologiaa. 

• Vähennämme raskaiden palvelujen tarvetta oikea-aikaisilla palveluilla. 

• Parannamme kustannustietoisuutta ja talouden johtamista. 

• Vähennämme vuokratyövoiman käyttöä. 
 

Asiakkaan palvelukokemus ja osallisuus tarkoittaa sitä, että 

• Palveluihimme pääsee viiveettä ja sujuvasti. 

• Parannamme asiakaskokemusta, asiakas tulee autetuksi. 

• Edistämme valinnanvapautta. 

• Asiakkaamme osallistuvat palvelunsa suunnitteluun. 

Henkilöstön hyvinvointi ja työn sujuvuus tarkoittaa  

• Kehitämme toimintatapojamme ja työn sujuvuutta yhdessä. 

• Kehitämme osaamistamme asiakkaiden tarpeita vastaavasti. 

• Hyödymme visuaalista tiedolla johtamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

• Meillä on nollatoleranssi kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen. 
 

3.1 Yksikön toiminta-ajatus 

 
Kotihoidon tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien 

voimavarojen käyttöön ja löytämään omia tarpeitaan vastaavat palvelut. 

 

Leppävaaran kotihoito tukee asiakkaita, jotka eivät pärjää arkielämässä omassa kodissaan itsenäisesti, 

omaisten tai muiden palvelujen turvin. Kotihoito tukee omassa kodissa asumista neuvonnan, ohjauksen, 

hoidon sekä kuntoutuksen avulla. Kotihoidon palveluihin otetaan pääasiassa asiakkaita, joilla on 

päivittäinen kotihoidon palvelujen tarve. 

 

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei 

suoriudu itse. Tällaisia toimintoja ovat syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista 

siirtyminen, liikkuminen, WC-käynnit, lääkehoito sekä asuinympäristön siisteyteen liittyvät päivittäiset 

askareet. Säännöllistä kotihoitoa voi saada, vaikka kotihoidon tarvetta ei ole joka päivä. Kotisairaanhoitoa 

annetaan kaikenikäisille henkilöille ja kotipalvelua annetaan täysi-ikäisille henkilöille. 

 

Jokaiselle Leppävaaran kotihoidon asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja, joka vastaa mm. siitä, että 

asiakkaalle tehdään puolivuosittain tai voinnin muuttuessa RAI-toimintakykyarvio. RAI-arviointi toimii 

pohjana hoito- ja palvelusuunnitelmalle. Hoito- ja palvelusuunnitelman tulee olla ajan tasalla asiakkaan 

tilanteeseen nähden ja toteutua suunnitellusti. 

 

3.2 Toimintaperiaatteet 

 

Sosiaali- ja terveystoimen ja samalla Leppävaaran kotihoidon toimintaa ohjaa Espoon 

kaupunginvaltuuston hyväksymä Espoo-tarina arvoineen ja toimintaperiaatteineen. Kotihoidossa on 
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laadittu kotihoidon strategia timantti ’Turvallisesti kotona, kotihoito 2021’, joka perustuu Espoo tarinaan ja 

Vanhusten palvelujen strategia timanttiin. Kotihoidon timantissa toimintaperiaatteet on kuvattu arjen 

tasolla. Päivittäisen johtamisen seurattavat mittarit tukevat strategista toimintaa, kuten kaatumisen ja 

päivystyskäyntien seuranta ja niihin korjaavien toimenpiteiden kehittäminen.  

 
Kotihoidon vuoden 2021 Timantin kulmakivet ovat: 
 

Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus: 
▪ Tunnistamme asiakkaiden toimintakykyyn vaikuttavat riskitekijät, jonka pohjalta tuemme 

asiakkaan arjessa selviytymistä näyttöön perustuvalla vaikuttavalla toiminnalla. 
▪ Sovimme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet hoidolle ja kuntoutukselle. 

 
Asiakkaan palvelukokemus ja osallisuus: 

▪ Asiakkaamme osallistuvat palvelunsa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
▪ Edistämme asiakkaille tuttujen hoitajien käyntejä. 
▪ Kohtaamme asiakkaan yksilöllisesti ja kunnioittaen. 

 
Hyvä taloudenpito ja tuottavuus: 

▪ Parannamme tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja, lisäämällä asiakasaikaa, vähentämällä 
hukkaa ja hyödyntämällä teknologiaa. 

 
Henkilöstön hyvinvointi ja työn sujuvuus: 

▪ Edistämme henkilöstön osaamista asiakkaan toimintakyvyn ja sen muutoksen tunnistamiseksi. 
▪ Henkilöstömme osallistuu oman työnsä kehittämiseen. 

 

Toimintamme perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan asiakkaalle järjestetään 

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

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

suvaitsevaisuus. 

 

Autamme ihmisiä oppimaan, löytämään omat voimavaransa ja pärjäämään omassa arjessaan. Leppävaaran 

kotihoito palvelee pääasiassa asiakkaita suomen tai ruotsin kielellä. Työotteemme on valmentava. Asiakas 

osallistuu oman palvelunsa suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Suunnittelemme palvelut 

asiakkaan tarpeen mukaisesti sujuviksi kokonaisuuksiksi. Kiireelliset asiat hoidamme heti, eikä 

kiireettömissäkään asioissa tarvitse odottaa kovin kauan. 

 

Prosessi pitää tuntea, jotta sitä voi parantaa. Kun ymmärrämme toiminnan logiikan, tunnemme faktat ja 

numerot, pystymme tunnistamaan prosesseissa piilevää hukkaa ja poistamaan sitä virtauksen tieltä. 

Kannustamme kaikkia kehittämään työtään, ideoimaan parannusehdotuksia ja tekemään aloitteita. 

Harjoittelemme arjen ongelmanratkaisun taitoja, jotta yhä useampi ongelma voidaan ratkaista heti, siellä 

missä se havaitaan. 

 

Kehittämiskohteet tunnistamme saapuneiden palautteiden sekä HaiPro-järjestelmän kautta tulleiden 

poikkeama- ja vaaratilanneilmoitusten avulla. Nostamme laadun ja turvallisuuden eurojen ja suoritteiden 

rinnalle – ja ohi. Lisäksi toimintaamme ohjaavat eri ammattiryhmien eettiset ohjeet. Alla vanhusten palvelujen 

timantti  
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4 Johtamisjärjestelmä 
 

Kokonaisvastuu kotihoidon tuottamien palveluiden laadusta on kotihoidonpäälliköllä, kotihoidon 

aluevastaavilla, kotihoidon ohjaajilla, kotihoidon resurssipoolin palveluesimiehellä sekä asiantuntijoilla. 

Jokainen työntekijä vastaa laadusta omassa työssään. Esimiehet vastaavat avoimen ja 

syyllistämättömän kulttuurin edistämisessä, laadunhallinnasta ja sen kehittämisestä toimialan linjausten 

mukaisesti. Esimies vastaa siitä, että resurssit kohdistetaan asianmukaisesti. Esimiehet hyödyntävät 

yksiköiden omavalvontasuunnitelmia toiminnan laadun seurannan ja kehittämisen työvälineenä. 

 

Kotihoidon päällikkö varmistaa, että palvelualueella toimitaan näyttöön perustuen ja 

käypähoitosuositusten mukaisesti ja että potilasturvallisuudesta huolehditaan niin palvelualueen omassa 

toiminnassa kuin yhteistyössä muiden kanssa. Kotihoidon päälliköt vastaavat avoimen ja 

syyllistämättömän kulttuurin edistämisestä. 

 

Kotihoidon aluevastaava vastaa palvelualueensa laadusta ja potilasturvallisuudesta. Työyksikön 

esimiehet vastaavat avoimen ja syyllistämättömän kulttuurin juurruttamisesta, laadunhallinnasta ja 

potilasturvallisuuden kehittämisestä toimialan linjausten mukaisesti. Esimies vastaa siitä, että resurssit 

kohdistetaan asianmukaisesti siten, että potilasturvallisuus ei vaarannu. Esimies ottaa aktiivisesti 

työyksikössä esille laadunhallintaan ja potilasturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

 

Espoon kotihoidon työntekijän vastuulla on huolehtia asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja osallistua sen 

kehittämiseen oman toimensa puitteissa. 

 

5 Laadunhallinta 

 
 

Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa. Valtakunnallisessa potilas- ja 

asiakasturvallisuusstrategiassa 2017—2021 todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon laadulla on monta 

ulottuvuutta eikä yhtä, kaikkien hyväksymää määritelmää laadulle ole. Laatuun kuuluvat asiakas- ja 

potilaskeskeisyys, yhdenvertaisuus, saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus, potilas- ja 

asiakasturvallisuus ja vaikuttavien menetelmien käyttö. 

 

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

hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja näistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. 

Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja 

organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja 

hoidon turvallisuus sekä suojata asiakaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa 

ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Potilas- ja 

asiakasturvallisuuteen kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiva osaava henkilökunta, tilojen ja 
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välineiden asianmukaisuus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamiseen liittyvän dokumentoinnin ja 

tiedonkulun turvallisuus. 

 

Hyvä laatu tarkoittaa, että asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. 

Hyvä laatu on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai näyttöön perustuvaa palvelua, joka tuottaa 

hyvinvointia ja pyrkii minimoimaan riskejä. Laatu syntyy siitä, että kaikki ymmärtävät asian samalla tavalla ja 

tekevät siihen liittyvät toimenpiteet sovitusti ja oikea-aikaisesti. Keskeiset elementit kotihoidon laadussa ovat 

asiakaskeskeisyys, palvelujen saatavuus, oikeudenmukaisuus, valinnanvapaus, turvallisuus, korkeatasoinen 

osaaminen ja vaikuttavuus. Selkeät ja yhtenäiset toimintatavat prosessikuvauksineen parantavat laatua. 

Perehdyttämiseen kuuluu osana laadunhallinta, josta vastaa esimies ja yksikön työntekijät yhteistyössä. 

 

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

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

käytännön toimintaohjeet. Tallennettujen omavalvontasuunnitelmien ja ohjeiden ajantasaisuudesta 

vastaavat kotihoidon aluevastaava ja esimies.  

 

Kotihoidon laatua seurataan eri mittarein jopa viikoittain, ja laatua kehitetään kaupungin yhteisesti asettamien 

tavoitteiden mukaisesti. Taulukossa 1 näkyy alueen Leppävaaran eri kotihoidon alueiden vastuuhenkilöt.  

 

Taulukko 1 Leppävaaran kotihoidon laadun kehittämisen vastuualueet 

Vastuualue Viherlaakso  Vastuuhenkilö  

Laitteet ja tarvikkeet    

Ravitsemus  Seija Latvala, Dorine Mbaliraki  

Haava    

Hygienia  Salla Melamed  

RAI, asiakkaan toimintakyky  kaikki  

Kirjaamisen kehittäminen  kaikki  

Kuntouttava hoitotyö    

Lääkehoito (Love)  Päivi Schildt, Jaana Hyllinen  

Vastuualue Elä ja -asu seniorikeskus  Vastuuhenkilö  

Laitteet ja tarvikkeet  Natalija Äyrämöinen & Fakhrieh Khalili  

Ravitsemus  Nina Karhu  

Haava    

Hygienia    

RAI, asiakkaan toimintakyky  Natalija Äyrämöinen, Fakhrieh Khalili, Aluevastaava  

Kirjaamisen kehittäminen    

Kuntouttava hoitotyö  Pertti Holopainen  

Lääkehoito (Love)  Yvonne Fiskars  

Vastuualue Etelä-Leppävaara  Vastuuhenkilö  

Laitteet ja tarvikkeet  Anne Vastinesluoma, Susanna Tiainen  

Ravitsemus  Satu Kupari ollut, nyt avoin  

Haava  Sh:t  

Hygienia  Marja Habilainen (koronasuojautuminen)  
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RAI, asiakkaan toimintakyky  Susanne Mikkola, Päivi Kulmala  

Kirjaamisen kehittäminen    

Kuntouttava hoitotyö  Riina Repo, Pia Päivinen  

Lääkehoito (Love)  Minna Mannila  

 

6 Riskien hallinta 

 
Riskinhallinnan työnjako 

 

Sosiaali- ja terveystoimen linjajohdolla on vastuu riskienhallinnasta ja turvallisuuden järjestämisetä. Johto 

vastaa strategisen tason ohjauksesta ja turvallisen toiminnan mahdollistamisesta. Johdon tehtävä on 

huolehtia turvallisuuden ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa 

turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi 

voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja 

turvallisuuskysymysten käsittelylle.  

 

Päivittäisestä riskienhallinnasta vastaa toimintayksikön esimies ja jokainen työntekijä soveltaa riskien 

hallinnan periaatteita omassa työssään. Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. 

Henkilökunta tuo esiin havaitsemansa laatupoikkeamat, epäkohdat ja tunnistamansa riskit. Työntekijät 

osallistuvat turvallisuus tason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta 

parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Riskienhallintaan kuuluu myös toteutuneiden 

haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Riskienhallintaan 

sisältyy viisi vaihetta: 

 

1. Vaaratilanteen tunnistaminen 

2. Ilmoittaminen 

3. Ilmoituksen vastaanotto, luokittelu ja analysointi 

4. Päätöksenteko jatkotoimista  

5. Seuranta ja arviointi 

 

Kotihoidon yksiköiden riskienhallinnasta vastaavat esimiehet yhteistyössä henkilökunnan kanssa. 

Yksiköiden riskienhallinnan arviointi toteutetaan vuosittain HsqOnline-järjestelmässä yksiköiden 

henkilöstöstä kootun työryhmän avulla. Henkilöstöä koskevista uhka- ja vaaratilanteista tehdään 

kirjallinen ilmoitus työsuojeluun ja johdolle. Uhka- ja vaaratilanneilmoitukset käsitellään vähintään kerran 

kuukaudessa työpaikkakokouksissa. 

 

Päivittäisessä asiakastyön riskienhallinnassa hyödynnetään HaiPro-järjestelmää. HaiPro-ilmoitusten 

käsittelijöinä ovat yksikön esimiehet ja potilasturvallisuusvastaavana on kotihoidon päällikkö. Kotihoidon 

raportteja tuottaa kotihoidon asiantuntija. 
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Riskien tunnistaminen 

 

Kotihoidossa riskien hallinta on systemaattista toimintaa, jonka avulla pyritään järjestelmällisesti 

ennakoimaan ja estämään vaaratilanteiden syntymistä. Jotta pystytään arvioimaan ja hallitsemaan 

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

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

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

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

muistaa, kun suunnitellaan muutoksia toimintaan. 

 

Kotihoidon asiakkaiden kotien fyysisen ympäristön riskejä kartoitetaan kotihoidon palveluntarpeen 

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

Asiakkaiden kotien turvallisuutta arvioidaan ja tarvittaessa konsultoidaan/tehdään kotikäynti asiantuntijan 

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

järjestelmään. Ilmoituksen käsittelijä voi tarpeelliseksi katsoessaan viedä asian ylemmän tahon 

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

työsuojeluun kaupungin ohjeiden mukaisesti. 

 

 

Riskien käsitteleminen 

 

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

kotisivuilla (ilmoittajan ohje)  Näin saadaan kattavasti tietoa vaaratapahtumista, varautumisen 

riittävyydestä ja toimenpiteiden vaikutuksista. Ilmoitus on tehtävä kaikista hoitoon ja palveluun liittyvistä 

tapahtumista, jotka aiheuttivat tai jotka olisivat voineet aiheuttaa haittaa potilaalle tai asiakkaalle. Ilmoitus 

tulee tehdä HaiPro-järjestelmään siinäkin tapauksessa, että tapahtumasta raportoidaan lakisääteisiä 

ilmoittamismenettelyjä käyttäen. 

 

Kotihoidossa tapahtumayksikön käsittelijä luokittelee vaaratapahtumailmoituksen antamat tiedot. 

Yhdessä työyksikössä on kaksi käsittelijää, alueellisessa kotihoidossa aluevastaava ja kotihoidon ohjaaja, 

joiden työjako on sovittu siten että tieto kulkee yksikössä. Vaaratapahtumien raportoinnin 

vastuuhenkilöiden roolit ja oikeudet on kuvattu HaiPro -kotisivuilla linkki.  

 
Yksittäisen ilmoituksen prosessin (linkki) käsittely on kuvattu yksityiskohtaisesti HaiPro -kotisivuilla 

(käsittelijän ohje) Ilmoituksen käsittely aloitetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluttua 

ilmoituksen saapumisesta. Käsittelijä voi tarvittaessa pyytää lisätietoja ilmoituksen tehneeltä henkilöltä. Jos 

lisätietoja ei saada viikon sisällä, niin käsittelijä käsittelee ilmoituksen siitä huolimatta. Käsittelijä voi siirtää 

ilmoituksen ylemmälle käsittelijälle käsiteltäväksi silloin, kun kysymyksessä on (a) vakava tai usein toistuva 

ongelma, esim. todellinen uhka- ja vaaratilanne, joka on toteutunut tai ei ole toteutunut; selkeät 

systeemivirheet, jotka on syytä käsitellä ylemmällä taholla; (b) kun käsittelyyn tarvitaan tukea; (c) muuten 

poikkeava tilanne. 

https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_ilmoittajan_ohje.pdf
https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_roolit.pdf
https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_prosessi.pdf
https://www.awanic.fi/haipro/49/ohjeet/haipro_kasittelijan_ohje.pdf
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Ilmoitukset käsitellään ryhminä 4 kertaa vuodessa. Laatu ja potilasturvallisuus selvityksen valmistumisen 

yhteydessä työpaikoilla.  

 

Asiakkaille tapahtuneiden vaaratilanteiden (HaiPro) käsittely etenee yhteisesti määritellyn käytännön 

mukaisesti. Lievät vaaratapahtumailmoitukset käsitellään yksiköiden omissa viikkokokouksissa ja niiden 

käsittelystä vastaa yksikön esimies. Toimenpiteitä aiheuttavien ja vakavien vaaratapahtumien käsittelyyn 

osallistuu yksikön esimies ja sairaanhoitaja. Vakavista vaaratapahtumista (riskiluokat 4 ja 5) yksikön 

esimies tiedottaa kotihoidon päällikölle, ja lisäksi niistä menee tieto jokaisen palvelualueen aluevastaavalle.  

Riskiluokkien 4 ja 5 Ilmoitukset käsitellään viikoittain johtoryhmässä. Ilmoitukset käsitellään tarvittaessa 

myös ilmoitusta koskevan asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Jos on tapahtunut vakava, korvattavia 

seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista tiedotetaan mahdollisuudesta korvausten 

hakemiseen. 

 
 

6.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja ilmoittaminen 

 
Potilasturvallisuuspoikkeama, ”läheltä piti” ja ”tapahtui potilaalle” 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta 

laadittavasta suunnitelmasta (341/2011) velvoittaa sopimaan menettelytavan, jonka avulla tunnistetaan, 

ilmoitetaan ja tehdään korjaavat toimenpiteet potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien kohdalla. 

Espoon sotetin käytössä on potilas/asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportoinnista ja siihen 

liittyvä tekninen työkalu on HaiPro. 

 
Ilmoitus epäkohdasta tai epäkohdan uhasta sosiaalihuollossa 
 
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavassa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä 

ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut 

toteutetaan laadukkaasti. Jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen 

epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa, on henkilön ilmoitettava siitä viipymättä 

toiminnasta vastaavalle henkilölle. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella SPro-ohjelman kautta linkki 

SPro-ohjelmaan. Ilmoitus menee toiminnasta vastaavan henkilön eli yksikön esimiehen käsiteltäväksi, ja 

tieto ilmoituksesta menee organisaatiossa ylöspäin aina tulosyksikön johtajalle asti. 

 

Kotihoidossa on sovittu, että asiakkaasta tehdään Nestoriin huoli-ilmoitus mikäli koetaan ettei asiakas 

pärjää turvallisesti kotona.  Huoli-ilmoituksesta alkaa välittömästi yhteistyö Nestorin henkilökunnan kanssa 

asiakkaan olosuhteiden parantamiseksi.  Huoli-ilmoituksen jälkeen aloitetaan mahdollisesti laaja-alainen 

verkostotyö, tarkistetaan asiakkaan hoitosuunnitelma sekä käyntien sisältö ja kesto. 

 
 
 
 
 

https://www2.awanic.fi/haipro/49/sospro_default.asp?kohdeid=49
https://www2.awanic.fi/haipro/49/sospro_default.asp?kohdeid=49
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Asiakas ja potilasturvallisuustutkinta 
 
Potilasturvallisuustutkinta on Espoon Sosiaali- ja terveystoimen sisäinen menettely prosessipoikkeamien 

ja muiden poikkeamien selvittelyyn. Tutkinnassa tarkastellaan toimintajärjestelmää. Tutkinnan perustella 

pyritään muuttamaan toimintaa; annetaan suosituksia, joiden avulla hallitaan systeemilähtöisiä ongelmia ja 

riskejä. Tutkinta aloitetaan perusturvajohtajan päätöksellä.  

 

Potilasturvallisuustutkinnan menettelytavat on kuvattu tarkemmin ohjeissa Espoo.fi työtilassa.  

 

Kotihoidossa on käytössä toimintaa ohjaavat asiakirjat/tietotekniset järjestelmät riskienhallintaan. Riskien 

ennakointia käsitellään säännöllisesti kotihoidon toiminnan keskeisten tekijöiden osalta. (henkilöstö, 

asiakkaat, turvallisuus, lääkehoito,) 

 

1. Espoon kotihoidossa toteutetaan vuosittain työsuojelun ohjeistama riskienarviointi, jolla pyritään 

ennakoivasti tunnistamaan riskit. Työsuojelun riskien arvioinnin kohteena on työntekijälle työpaikalla 

aiheuttavien riskien arviointi. 

2. Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan on ilmoitettava viipymättä sosiaalihuollon toiminnasta 

vastaavalle henkilölle(esimiehelle), jos hän tehtävässään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai 

ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteutumisessa (sosiaalihuoltolaki 48§). 

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin 

kohtelua ja toimintakulttuurin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka 

on ilmeinen, tulee ilmoittaa. Epäkohtien liittyessä toimintayksikön kulttuuriin, eikä ollessa 

suoranaisesti asiakkaalle vahingollista, niihin pitäisi vaikuttaa ensisijaisesti omavalvonnan kautta. 

Linkki Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 

 

Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua 

Lähisuhdeväkivalta ei ole vain fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Se voi olla 

myös taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon ja avun laiminlyömistä, muuta oikeuksien rajoittamista, 

loukkaamista ja ihmisarvoa alentavaa kohtelua. Väkivallan tekijänä voi olla perheenjäsen tai muu tuttu 

ihminen kotona tai laitoksessa.  

 

On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan toimijat levittävät tietoa lähisuhdeväkivallan tunnistamisesta ja uhrien 

tukemisesta.  

Kaltoinkohtelusta lisää tietoa THL sivuilla (https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/hyvinvointia-

vanhuuteen/lahisuhdevakivallan-tunnistaminen ) 

 

3. Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoidon lupakäytännöt  

4. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden poikkeamat  

5. Hygieniaohjeistus  

 
 
 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/hyvinvointia-vanhuuteen/lahisuhdevakivallan-tunnistaminen
https://www.thl.fi/fi/web/ikaantyminen/hyvinvointia-vanhuuteen/lahisuhdevakivallan-tunnistaminen
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Työturvallisuusriskit  
 
Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, 

työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jokaisella työpaikalla 

on oltava ajantasainen suunnitelma riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Työturvallisuusriskit ovat 

henkilöstölle aiheutuvia riskejä ja ne arvioidaan omana prosessinaan. Osa näistä riskeistä on samoja kuin 

asiakasturvallisuudessa, joten niiltä osin niiden arvioinnissa ja kirjaamisessa voidaan hyödyntää 

jommankumman prosessin tuottamaa tietoa.  

 

Työpaikan vaarojen arviointi tehdään yhteistoiminnallisesti Hessu-työturvallisuusriskien hallintajär-

jestelmässä. Työturvallisuusriskitilanne päivitetään kerran vuodessa ja aina kun olosuhteissa tapahtuu 

muutoksia.  

 

Lisäksi työterveyshuollon lakisääteisissä työpaikkaselvityksissä kartoitetaan työpaikan olosuhteet ja 

arvioidaan niiden terveydellinen merkitys. Selvityksiä tehdään uuden yksikön aloittaessa toimintansa tai 

toiminnan muuttuessa erillisen toimintasuunnitelman mukaan. Työpaikkaselvitykset.  

Hessu-järjestelmässä tehdään myös työturvallisuuslain edellyttämät ilmoitukset työntekijän kohtaamista 

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

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

työsuojelutoimijat pääsevät selaamaan ja tekemään yhteenvetoraportteja, mikä parantaa 

turvallisuuskulttuuria erityisesti ennakoinnin vahvistuessa.  

 

Yleistason uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaohje (katsottu 8.5.2019) on laadittu tukemaan työpaikkojen 

turvallisuussuunnittelua. Ohje auttaa työpaikkakohtaisen turvallisuussuunnitelman ja pelisääntöjen 

laadinnassa.  

 

Kaupungin kaikilla työpaikoilla on otettu käyttöön Turvavartti, joka toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, 

keväällä ja syksyllä. Kulloinenkin Turvavartin aihe on yhteinen kaikille ja siitä käytävien keskustelujen on 

tarkoitus vahvistaa työpaikan omaa ennakoivaa turvallisuuskulttuuria. 

 
Covid – 19 

 
Pandemian aikana on henkilökunnalle pidetty viikoittain ja tarvittaessa infotilaisuuksia pandemiatilanteesta 

ja suojautumisesta. Turvavälit, suojainten käyttö sekä pintojen desinfiointi huomioidaan suunnitelmallisesti. 

Alueen asiakkaille on lähetetty infokirje liittyen koronapandemian aikaisiin käytäntöihin. Hoitoringin kokoa 

on pyritty rajaamaan niin että asiakkaan luona käyvien hoitajien määrä on mahdollisimman pieni. Suojainten 

käyttöä on syksyn aikana laajennettu myös toimistotiloihin, mikäli suositeltua 1,5 metrin turvaväliä ei voida 

toteuttaa. 

 
Covid-19 pandemia on vaikuttanut paljon hoidon toteutukseen ja työtapoihin. Hoitajilta kuluu enemmän 

aikaa hygieniatason ylläpitoon aikaisempaan verrattuna. Työvälineiden desinfiointiin on kiinnitetty erityistä 

huomiota. Koronatapausten ennakointi on osa perustyötä. Jokaisen hoitajan repussa on koronasetti 
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tartuntaepäilyn varalta. Koronapositiivisten ja altistuneiden työntekijöiden ja asiakkaiden määrää 

seurataan päivittäin. Hengityssuojaimia käytetään kaikilla asiakaskäynneillä ja toimistolla.  

 

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

suojataan kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa tietoa sekä normaalitilanteissa, normaaliolojen 

häiriötilanteissa, että poikkeusoloissa.  

Erilaiset tietojärjestelmien ja sovellusten häiriöt ja poikkeamat voivat johtua käyttäjän inhimillisestä 

virheestä, tietojärjestelmän virheestä tai tahallisesta teosta. Jos kohtaat häiriön tai poikkeaman, tai epäilet 

joutuneesi ulkopuolisen hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi ilmoittaa asiasta.  

 
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon Hoitoilmoitustietokanta (Hilmo)  
 
Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo) on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja 

raportointijärjestelmä. Se koostuu kolmesta eri osasta: sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteristä (sosiaali-

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

mukaan lukien työterveyshuolto ja kotihoito, hoitoilmoitusrekisteristä (Avohilmo). Sekä terveydenhuollon 

että sosiaalihuollon hoitoilmoitusten keruu perustuvat lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 

(668/2008) sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 

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

julkaiseman Hilmo -oppaan. 

 
Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä  
 
Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, 

asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee  

mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle.  

Kiireellisessä hätätilanteessa ilmoitus tehdään aina yleiseen hätänumeroon 112. 

 

Lääkkeiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitukset 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ylläpitää valtakunnallista lääkkeiden 

haittavaikutusrekisteriä. Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutettuja henkilöitä kehotetaan 

ilmoittamaan Fimealle toteamansa tai epäilemänsä lääkkeiden käyttöön liittyneet haittavaikutukset, 

erityisesti vakavat ja/tai odottamattomat, sekä kaikki uusien lääkkeiden haitat.  

 

Rokotuksia koskevat haittavaikutukset ilmoitetaan Fimealle lomakkeella  "Ilmoitus epäillystä rokotuksen 

haittavaikutuksesta".  

 

Lääkelaki (395/1987)   / Asetus (774/1989) / Fimea haittavaikutukset  / THL ilmoittaminen  

 

 

 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
http://www.julkari.fi/handle/10024/138288
http://www.fimea.fi/
http://www.fimea.fi/documents/160140/764068/16911_lomakkeet_LL720s.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1989/19890774
http://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutukset
https://www.thl.fi/sv/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haitoista-ilmoittaminen
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Ilmoitettavat taudit ja mikrobit  
 
Tartuntataudit ja niitä aiheuttavat mikrobilöydökset on jaettu tartuntatautien ilmoittamista ja torjuntaa varten 

tartuntatautiasetuksessa kolmeen luokkaan: 1) Yleisvaaralliset tartuntataudit, 2) Valvottavat 

tartuntataudit ja 3) muut ilmoitettavat mikrobilöydökset. Tartuntatautiluokitus mahdollistaa yleisvaarallisten 

tartuntatautien kohdalla tahdonvastaisen hoidon toteuttamisen sekä vaikuttaa yleisvaarallisten ja 

valvottavien tartuntatautien kohdalla hoidon maksullisuuteen potilaalle. Lisätietoa THL: ilmoitettavat taudit 

ja mikrobit ja infektiotaudit ja rokotukset  sekä tartuntatautilaki (1227/2016) 

 

Ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden ilmoittaminen 
 
Epidemioiden selvitystyöryhmä selvittää elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviä epidemioita. Espoon 

ryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa tilanteen vaatimalla kokoonpanolla. 

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäilyilmoitukset tehdään 

ruokamyrkytysepidemiajärjestelmään (RYMY), joka on THL:n ja Eviran yhteinen raportointijärjestelmä.  

Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä 

(1365/2011) 

 

6.2 Viestintä 

 

Hyvä tiedonkulku toimintayksikön sisällä ja toimintayksikköjen välillä edistää laatua ja turvallisuutta, 

parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä vähentää ”hukkaa”. Varmistamme, että henkilöstö saa jatkuvasti tietoa 

laadun ja turvallisuuden kehittymisestä ja muutoksista. Esimiehet vastaavat toiminnan toteutumisesta ja 

sitä tukevasta riittävästä ja ajantasaisesta ohjeistuksesta sekä tiedottavat tarvittavista muutoksista 

työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) henkilökunnalle ja muille 

yhteistyötahoille. 

 

Leppävaaran kotihoidon kokonaisviestinnästä vastaa aluevastaava yhdessä ohjaajien kanssa.  Jokainen 

työntekijä on vastuussa oman työnsä osalta viestinnän sujuvuudesta ja riittävyydestä, tähän liittyy se, että 

työsähköposti luetaan jokaisessa työvuorossa. Pääasiallisena viestintäkanavana toimii sähköposti ja 

jokaisella työntekijällä on oma henkilökohtainen sähköpostiosoite. 

 

Kriisitilanteen johtamisesta ja viestinnästä päätetään esimiehen, tulosyksikön ja toimialan johdon sekä 

kaupungin johdon kesken heti kriisin alussa. Viestintävastuu on kriisitilanteen johdolla, jota viestinnän 

ammattilaiset tukevat. Viestinnässä käytetään mahdollisimman pitkälle normaaleja viestintätapoja ja -

kanavia. 

 

Henkilöstön kokoukset 

Leppävaaran esimiehet kokoontuvat maanantaisin käsittelemään ajankohtaisia, alueellisia johtamiseen 

liittyviä aiheita. Joka viikko laaditaan henkilöstölle viikkotiedote, jossa viestitään yhteisesti kaikille alueen 

työntekijöille tärkeimmät ajankohtaiset asiat.  

https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/tartuntatautien-ilmoittaminen/ilmoitettavat-taudit#Yleisvaaralliset
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/tartuntatautien-ilmoittaminen/ilmoitettavat-taudit#muut%20rekisteroitavat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/ilmoitettavat-taudit-ja-mikrobit
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/ilmoitettavat-taudit-ja-mikrobit
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111365
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Esimiehet kannustavat henkilöstöä kehittämään toiminnan laatua ja turvallisuutta. Esimiehet myös 

varmistavat, että työpaikkakokouksissa käsitellään säännöllisesti laadun ja turvallisuuden kehittymistä, 

tunnistetaan riskejä ja varaudutaan niihin. 

 

7 Asiakkaan/Potilaan asema, oikeudet ja oikeusturva 

 
7.1 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen 

vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja 

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

tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan oma tahto, toivomukset ja 

mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaan oma tahto tulee kirjata 

hänen hoito- ja palvelusuunnitelmalleen. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa hoito- ja palvelusuunnitelman tekemistä 

yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Sama koskee asiakkaan 

sosiaalihuoltoon liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että 

ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Asiakasta on kuultava ennen häntä koskevan päätöksen 

tekemistä.  

 

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on pääsääntöisesti pieniä arjen tekoja; avustetaan 

asiakasta valitsemaan oma vaatetuksensa, esittämään toiveensa juomasta/ruoasta, kerrotaan valittavista 

vaihtoehdoista ymmärrettävästi, olipa asia mikä hyvänsä ja annetaan aikaa päätöksenteolle sekä tuetaan 

toimintakykyä ja toimitaan hänen päätöksiään kunnioittaen. Pienillä arjen teoilla voidaan myös heikentää 

asiakkaan itsemääräämisoikeutta; ei avusteta jokapäiväisissä valinnoissa, ei kerrota vaihtoehdoista, ei 

mahdollisteta asiakkaan omatoimisuutta. Laatimalla hoitotahdon asiakas voi varmistaa, että hoidossa 

noudatetaan hänen elämänarvojaan ja että mahdolliset hoitoratkaisut perustuvat hänen omaan tahtoonsa. 

Asiakas voi tehdä pätevän hoitotahdon niin kauan kuin hän ymmärtää asian merkityksen. Hoitotahdon 

laatiminen mahdollisimman ajoissa edistää itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Tämän vuoksi 

henkilökunnan kannattaa ottaa hoitotahdon laatiminen puheeksi asiakkaan kanssa.  

 

Mikäli asiakas ei pysty ilmaisemaan omaa tahtoansa terveydentilansa vuoksi eikä asiakkaalla ole asiaa 

koskevaa hoitotahtoa, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä omaisen, läheisen tai laillisen 

edustajan kanssa ja näin selvitetty tahto tulee kirjata asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmalle. Näissä 

tilanteissa on hyvä muistaa, että sosiaalihuollon henkilöstöllä on velvollisuus tehdä ilmoitus maistraatille, 

jos asiakas on henkilöään tai varallisuuttaan koskevassa asiassa ilmeisen edunvalvonnan tarpeessa. 
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Asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmärrykseen. Palveluja 

toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina 

oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan 

silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. 

Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset voimassa 

olevan ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen 

periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. 

 

Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa vain erityisissä tilanteissa ja oikeus perustuu lainsäädäntöön: 

mielenterveyslaki (1990/1116), laki kehitysvammaisten erityishuollosta, tartuntatautilaki (1227/2016) ja 

päihdehuoltolaki (1986/4). 

 

7.2 Kielelliset oikeudet 

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

Kaksikielisessä kunnassa asiakkaalla / potilaalla on oikeus saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Kieli ja 

potilaan tarve tulla ymmärretyksi ovat osa hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta ja potilasturvallisuutta. 

Palvelut tulee toiminnassaan osoittaa käyttävänsä molempia kieliä, ja potilas tulee itse saada valita saako 

hän palvelua suomeksi vai ruotsiksi.  

Matinkylä Olarin kotihoidossa asiakkaan äidinkieli otetaan huomioon omahoitajaa valittaessa. 

Ruotsinkieliset hoitajat ovat koko alueen käytössä ja muistitestit tehdään omalla äidinkielellä. 

Monialaisessa tiimissä päätetyt ruotsinkielisten asiakkaiden kotikäynnit hoidetaan Nestorista 

ruotsinkielinen sosiaalityöntekijä yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa. Alueen kaksi lähihoitajaa 

osallistui kaupungin järjestämään ruotsin kielen kurssiin talvella 2020-2021. Esihenkilöt kannustavat 

toisen kotimaisen kielen käyttöön ja kursseille osallistumiseen. 

 

7.3 Neuvonta ja ohjaus 

 
Leppävaaran kotihoidon asiakkaat saavat ohjeita ja neuvoja koko henkilökunnalta. Tarvittaessa ohjausta 

ja apua haetaan moniammatillisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Kotihoidon henkilökuntaan voi olla 

yhteydessä puhelimitse (yhteystiedot 1. kappaleessa) tai sähköpostitse kotihoito.leppävaara@espoo.fi.  

 

Paljon tietoa löytyy myös linkin takaa löytyvästä Espoon kaupungin Vanhusten palveluiden Seniorin 

oppaasta 2021 Seniorin opas 2021 

 

 

 

 

https://stm.fi/documents/1271139/1376272/Jokaisella+potilaalla+on+oikeus+saada+hyv%C3%A4%C3%A4+hoitoa-+suomeksi+tai+ruotsiksi.pdf/35d962f2-c3ce-40cd-bd11-625690569ea0/Jokaisella+potilaalla+on+oikeus+saada+hyv%C3%A4%C3%A4+hoitoa-+suomeksi+tai+ruotsiksi.pdf
mailto:kotihoito.leppävaara@espoo.fi
https://www.espoo.fi/download/noname/%7B5CB3D4A4-1E8D-4EFF-8697-656D318F5C32%7D/135413
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7.4 Palvelutarpeen / Hoidon tarpeen arviointi 

 

Kotihoidon palvelujen piiriin hakeudutaan Seniorineuvonta Nestorin kautta puh. 09 816 33 333 tai 

sähköpostitse nestori@espoo.fi. Seniorineuvonta Nestori arvioi asiakkaan tarpeen kaupungin vanhusten 

palveluihin, joka alkaa palvelutarpeen selvittämisellä. Palvelutarpeen selvittäminen tarkoittaa ikääntyneen 

asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeen kartoittamista sekä ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista 

hyvinvointia tukevista palveluista.  

 

Arviointi tehdään yleensä asiakkaan kotona. Tapaamisessa ovat mukana asiakas, hänen läheisensä sekä 

seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin työntekijä. Palvelutarpeen selvittämisessä kartoitetaan 

asiakkaan taustatiedot, voimavarat, terveydentila, toimintakyky, sosiaalinen tilanne, läheisten osuus 

hoidossa, olemassa olevat palvelut sekä uusien palvelujen tarve. 

 

Palvelutarpeen selvittämisen pohjalta arvioidaan, mistä palveluista asiakas hyötyy. Uusilla palveluilla 

tuetaan asiakkaan itsenäistä kotona asumista. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas itse, hänen 

omaisensa, viranomainen tai muu henkilö. 

 

Nestorin työntekijät tekevät ensimmäisen hoidon tarpeen arvioinnin kotihoidon asiakaskriteereihin 

perustuen. Kotihoitoon asiakkaat tulevat pääsääntöisesti sairaalasta alkuun arviointijaksolle Leppävaaran 

kotihoitoon, jonka jälkeen palveluntarve kartoitetaan uudelleen. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden 

palveluntarvetta arvioidaan vähintään puolivuosittain tai aina palvelutarpeen muuttuessa. Asiakkaalle 

tehdään laaja-alainen RAI-toimintakyky arvio. 

 

7.5 Asiakas- tai hoitosuunnitelma 

 

Leppävaaran kotihoidon omahoitajat ja sairaanhoitajat vastaavat siitä, että hoito- ja palvelusuunnitelma 

päivitetään puolivuosittain, asiakkaan toimintakyvyssä muuttuessa tai jos palvelun tarpeessa tapahtuu 

muutos. Asiakas osallistuu itse RAI-toimintakykyarvioon ja oman hoito- ja palvelusuunnitelmaansa 

tekemiseen. Tämän jälkeen hän hyväksyy suunnitelman allekirjoituksellaan. Asiakkaan toimintakyvyn 

seuranta ja arviointi kirjataan LifeCare- potilastietojärjestelmään mobiilisovellusta ja tietokonetta apuna 

käyttäen. 

 

RAI-HC on asiakkaan toimintakykyarvio. Ennen arvioinnin aloittamista jätetään asiakkaalle RAI-infolomake 

kotiin. Tehdyn arvion tulos on RAI-mittaristo, joka antaa tietoa asiakkaan fyysistä, psyykkisestä, 

kognitiivisesta ja sosiaalisesta toimintakyvystä sekä selviytymisestä päivittäisissä tehtävissä hänen omassa 

elinympäristössään. Kun RAI-toimintakykyarvio on tehty, päivitetään asiakkaan hoito- ja 

palvelusuunnitelma (HOPS). 

 

mailto:nestori@espoo.fi
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Kaikilla Leppävaaran kotihoidon asiakkailla tulee olla voimassa oleva hoito- ja palvelusuunnitelma (HOPS). 

Asiakkaan HOPS päivitetään vähintään puolivuosittain tai voinnin muuttuessa. HOPS on kaiken asiakkaan 

saaman hoidon ja palvelun asiakirja. Tämän mukaan asiakasta hoidetaan tavoitteellisesti ja asiakas 

maksaa sovituista hoitokäynneistä. 

 

 
7.6 Asiakas- ja potilaspalautejärjestelmä 

 

Espoon sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköt keräävät jatkuvasti asiakas- ja potilaspalautetta eri 

kanavia käyttäen ja hyödyntävät saamaansa palautetta omavalvonnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja 

kehittämisessä. Asiakaspalautetta seurataan yksiköissä ja johtoryhmissä säännöllisesti. Toimialatasoinen 

yhteenveto tehdään vuosittain. 

 

Asiakkaiden ja heidän läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, 

asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita 

henkilöstölle ja asiakkaille, joten käytämme erilaisia kanavia palautteen keräämiseen. Palaute on meille 

tärkeää, jotta voimme keittää toimintaamme paremmaksi. Palaute on tervetullutta niin kiitosten kuin 

rakentavien palautteidenkin muodossa. Palautteen antamiselle on useita mahdollisuuksia: spontaani 

suullinen tai kirjallinen palaute, asiakastyytyväisyyskysely, yhteistyökokoukset, omaisten illat ja Espoon 

palautepalvelu.  

 

 

Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun 

 

Asiakas voi ilmaista tyytymättömyyden sekä sanallisesti, että kirjallisesti. Tarvittaessa hoitopalavereissa 

yhteistyössä asiakkaiden ja omaisten kanssa suunnitellaan yhdessä paras mahdollinen palveluiden 

kokonaisuus. Hoitopalaverissa käsitellyistä asioista kirjataan yhteenveto aina potilastietojärjestelmään. 

 

Jos asiakkaalla on palvelun tai hoidon suhteen jotain epäselvää, niin hänen kannattaa keskustella siitä 

palveluyksikössä asiaa hoitaneen hoitohenkilökunnan kanssa. 

Jos asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen 

toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun valvovalle viranomaiselle.  

 

Oikaisuvaatimus; sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksen muuttaminen 

 

Virkapäätökseen tyytymätön voi esittää muutospyynnön päätöksessä olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Sosiaalipalvelujen järjestämiseen liittyvään kirjalliseen päätökseen saa vaatia oikaisua kunnalliselta 

sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä. Tästä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. 
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Muistutus 

Tarvittaessa palveluun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asiakas voi tehdä kirjallisen muistutuksen 

kirjaamoon. Muistutukseen vastaa kotihoidon päällikkö. Muistutuksen voi lähettää postitse osoitteella 

Espoon kaupungin kirjaamo  

PL 1  

02070 ESPOON KAUPUNKI  

tai sähköpostilla: kirjaamo@espoo.fi  (Viestin aiheeksi on merkittävä ”Muistutus”) 

 

Kantelu 

Asiakas tai omainen voi lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä tehdä 

kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. Kantelussa tulee 

esittää käsitys siitä, millä perusteilla sosiaalihuollossa tapahtunutta menettelyä on pidettävä virheellisenä. 

Kantelun käsittelyä varten Valvira lähettää tapahtumasta selvityspyynnön kotihoidon päällikölle. 

 

Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä 

 

Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi 

kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. 

 

Potilasvahinko 

 

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää 

parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvahinko käsitellään joko yksikkötasolla tai se viedään 

ylemmälle tasolle sekä potilasturvallisuustutkintaan. 

 

Jos potilaalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä henkilövahinkoja, niihin voi hakea 

korvausta. Korvausta haetaan Potilasvakuutuskeskuksesta. 

 

7.7 Potilas- ja sosiaaliasiamies 

 
Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa sekä edistää sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden 

oikeusturvaa. Sosiaali- ja potilasasiamiestehtävä on Espoossa yhdistetty. Potilas- ja sosiaaliasiamies toimii 

tarvittaessa välittäjänä asiakkaan ja viranhaltijoiden välillä, samalla kun asiakkaalla on käytössään myös 

viralliset valituskanavat. Asiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä, jos asiakas on 

tyytymätön saamaansa kohteluun. 

 
Sosiaali- ja potilasasiamies Eva Peltola,  

puh. 09 816 51032,  

osoite PL 205 02070 Espoon kaupunki 

sähköposti: eva.peltola@espoo.fi 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
tel:+358981651032
mailto:eva.peltola@espoo.fi
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Neuvontaa puhelimitse. Jätä soittopyyntö ma– ke klo 11–13 välisenä aikana. Henkilökohtainen käynti 

ajanvarauksella. 

 

 
8 Palvelun sisällön omavalvonta 

 
Toimintatapoja yhdenmukaistetaan, koska sillä varmistetaan sekä turvallisuus että työn sujuvuus. Jokainen 

ammattihenkilö on velvollinen soveltamaan sovittuja toimintatapoja työssään. Esimiehen tehtävä on 

huolehtia siitä, että turvallisuuden riskienhallintaan liittyvät käytännöt on selkeästi kuvattu ja että 

henkilöstöllä on riittävät edellytykset niiden soveltamiseen. Työprosessien tulee olla helposti hahmotettavia 

ja tarvittava tieto päivittäiseen tekemiseen helposti saatavilla. 

 
 

8.1 Palvelun saatavuuden määräajat 

Sosiaalipalveluja myönnetään kunnan asukkaille yksilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. 

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. 

Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi. Kiireellisissä tapauksissa palveluja on järjestettävä myös 

tilapäisesti kunnassa oleskelevalle. Erikseen on säädetty aikarajat: 

• ikäihmisten (75 +) palvelujen tarpeen arvioinnille (aloitus 7 arkipäivän sisällä),  

• vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvittämiselle (aloitus 7 arkipäivän sisällä) 

 

Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman 

aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta (säännöllisen kotihoito 

keskimääräinen odotusaika päätöksestä palvelujen alkamiseen). 

 

 

8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta 

 
Terveyden ja sairaanhoito  
Yksiköissä tulee varmistaa ja ohjeistaa asiakkaiden terveydenhoito (säännölliset terveystarkastukset, 

myös suun ja hampaiden terveys) ja sairaanhoito (kroonisten sairauksien hoito/seuranta, kiireetön ja 

kiireellinen sairaanhoito). 

 

Kotihoidossa varmistetaan ja ohjeistetaan asiakkaiden terveydenhoito. Sairaanhoitajat vastaavat 

asiakkaiden hoidon kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Sairaanhoitaja ja omahoitaja vastaavat yhdessä 

lääkärin ja apteekin kanssa asiakkaan lääkehoidon toteutumisesta. Sairaanhoitajat tekevät kaikille 

asiakkaille vuosikäynnit. 

 

Valtaosa asiakkaista tarvitsee hoitajien apua ja seurantaa selviytyäkseen sairauksiensa hoidosta. 

Kotihoidon tiimin työntekijät noudattavat asiakkaiden hoidossa lääkäreiden ohjeita ja kuntouttavan hoidon 
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toimintatapoja. Kotihoidon työntekijät ottavat yhteyttä äkillisissä tapauksissa kotihoidon lääkäriin tai 

terveysaseman numeroon tai soittavat 112. 

 

Lääkehoito 
 

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

opasta “Turvallinen lääkehoito”. Espoon kotihoidolla on oma lääkehoitosuunnitelmansa, jota kotihoidon 

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

Käytössämme oleva lääkkeiden koneellinen annosjakelu lisää potilasturvallisuutta lääkehoidon osalta 

Leppävaaran kotihoidossa. 

 

Potilasturvallisuutta lääkehoidon osalta on lisätty ottamalla käyttöön koneellinen lääkkeiden annosjakelu 

kotihoidossa. Vaikka asiakas kuuluisi koneellisen lääkkeiden annosjakelupalvelun piiriin, ei kaikkia 

lääkkeitä voida annostella koneellisesti. Esimerkiksi antibiootit tai muut väliaikaiset lääkkeet eivät sovellu 

koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun. Nämä lääkkeet jaetaan dosettiin asiakkaalle ja säilytetään 

asiakkaan kotona useimmiten lukituissa lääkeboxeissa. Hoito - ja palvelusuunnitelmaan on kirjattu mistä 

asiakkaan lääkkeet annostellaan.  

 

Koneellisen lääkkeiden annosjakelupalveluun kuuluu asukkaan kokonaislääkityksen kartoitus yhteistyössä 

hoitavan lääkärin kanssa sekä säännöllisesti toimitettava, ajan tasalla pidettävä lääkityskortti. 

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

reseptien uusimisesta. Apteekki toimittaa asukkaiden valmiiksi kerta-annoksiksi lääkepusseihin jaettuna. 

Hoitajat vievät valmiiksi annostellut lääkkeet (annospussirullat) asiakkaille kotiin kahden viikon välein. 

 

Lääkkeiden tilaus toteutetaan sopimusapteekki Jorvin apteekista Easymed-ohjelman avulla. Akuutit 

lääketilaukset soitetaan sopimusapteekkiin ja apteekki toimittaa lääkkeet toimistolle. Vanhentuneet 

lääkkeet palautetaan Jorvin apteekkiin lääketoimitusten yhteydessä. 

 

Leppävaaran kotihoidossa lääkehoitoon osallistuvilla hoitajilla on oltava Espoon kaupungin hyväksymä 

lääkehoitolupa. Lupa on henkilökohtainen ja se on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Työntekijä huolehtii 

luvan voimassaolosta ja ilmoittaa esihenkilölle, kun lupa on umpeutumassa. Kotihoidon ohjaaja vastaa 

lääkehoitolupien voimassaolosta ja ilmoittaa henkilökunnan lääkehoitokoulutukseen. 

 

 Hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta 
 

Meillä Leppävaaran kotihoidossa toimintaperiaatteenamme on kuntouttava työote, jota kaikki työntekijät 

toteuttavat kotikäynneillä. Rohkaisemme ja kannustamme asiakasta käyttämään omia voimavarojaan arjen 

toiminnoissa. Henkilöstöömme kuuluu lähihoitajia, joilla on erityisosaamista mm. ergonomiasta ja 

kuntouttavasta hoitotyöstä. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tulemisesta sekä iäkkäiden sosiaali -ja 

terveyspalveluista velvoittamina vastaamme asiakkaan kokonaisvaltaisesta toimintakyvystä, hyvinvoinnista 

ja kuntoutumisesta. Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä 
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selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä 

ympäristössä, missä hän elää. Espoon kaupungin kotihoidossa on käytössä RAI-toimintakykymittari. 

 

Puolivuosittain THL:n tuottamat vertailukehittämisen tulokset sisältävät yksikön hoidon laatutekijöiden 

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

antaa mahdollisuuden sekä työyhteisötason, että vastuuhoitajatason työn laadun seurantaan ja 

vastuuhoitajan ohjaamiseen kiinnittämään asukkaan hoidossa huomiota esiin tulleisiin laatua heikentäviin 

asioihin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää esim. kehityskeskusteluissa kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja 

koulutuksen suunnitteluun.  

 

Palvelualueen RAI-asiantuntija käy jokaisessa työyksikössä läpi palauteraportit yhdessä yksikön esimiehen 

ja henkilökunnan kanssa. Tarvittaessa pidetään myös RAI-aiheisia koulutustilaisuuksia. Palauteraporttien 

pohjalta keskustellaan, miten asetetut tavoitteet on saavutettu ja mitä toimenpiteitä vielä pitää tehdä 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi asetetaan tavoitteet tulevalle vuodelle.  

 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin on kirjattuna asiakkaan oma kuntoutustavoite ja keinot sen 

toteuttamiseksi. Asiakas osallistuu oman hoitosuunnitelman tavoitteiden arviointiin yhdessä hoitajan 

kanssa.  

 

Ravitsemus 
 

Asiakkaiden riittävä ravinto ja nesteen saanti sekä ravitsemuksen taso on tärkeätä ja niitä tulee seurata ja 

arvioida. Laadullisesti ja määrällisesti riittävä ravinto ja nesteen saanti ovat asiakkaan hyvinvoinnin 

perusedellytyksiä. Hyvä ravitsemus turvaa päivittäisen elämän sujumisen ja parantaa elämänlaatua sekä 

nopeuttaa sairauksista toipumista.  

Asiakkaiden ravitsemustilan arviointiin, seurantaan ja ravitsemusriskin tunnistamiseen käytetään erilaisia 

mittareita. RAI-arviointiin sisältyvät ravitsemustilan mittareina käytettävät painon seuranta, BMI ja MNA 

(Mini Nutritional Assessment -arviointi). MNA-arvio on ravitsemustilan arviointiin tarkoitettu kysymyssarja. 

Sitä käytetään ikääntyneiden (yli 65 vuotta) henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arvioinnissa. 

Tarvittaessa henkilökunta saa ohjausta ja tukea asiakkaan ravitsemustilan parantamiseen 

ravitsemusterapeutilta. Asiakkaan painoa seurataan säännöllisesti kuukausittain.  

 

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan ravitsemukseen vaikuttavat tekijät yksilölliset 

tarpeet huomioiden.  Näitä ovat toimintakyky, ravitsemustila, ruokavaliot, apuvälineet sekä suun kunto ja 

hoito. Suunnitelmaan kirjataan ravitsemukselliset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Asiakkaiden 

ravitsemuksessa noudatetaan valtakunnallisia suosituksia. 

Espoon Catering toimittaa tarvittaessa alueellisen kotihoidon asiakkaille kotiin ateriapalveluna lämpimän 

aterian päivittäin. Ateriapalvelu huomioi tilauksesta asiakkaan ravitsemukselliset erityistarpeet, esim. 
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energiarikas tai soseutettu ruoka. Käytössä on myös muita yksityisiä palveluntuottajia, joilta asiakkaat 

voivat tilata ateriapalvelun itselleen.  

Kotihoidon tuetussa asumisessa asiakkaita kannustetaan ruokailemaan Ravintola Sokerilinnassa. Tällä 

halutaan tukea asiakasta omatoimisuuteen, liikunnallisuuteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Hoitajat tilaavat tarvittaessa ruokatarvikkeet asiakkaille yhdessä valitusta kauppapalvelusta, joka kuljettaa 

ruokatarvikkeet heille. Osalla asiakkaista omaiset järjestävät ruokatarvikkeet kotiin.  

 
Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy 
 

Leppävaaran kotihoidossa noudatetaan valtakunnallisia hygieniakäytäntöihin liittyviä säädöksiä, 

suosituksia ja ohjeita. Henkilökunnalla on käytössää suojavaatteet, suojakäsineet, kengänsuojukset sekä 

käsihuuhde. Hygieniaohjeita ylläpitää ja päivittää alueella nimetty hygieniahoitaja. THL ohjeistaa 

valtakunnallisesti hygieniasta ja infektiotaudeista alla olevan linkin kautta: Ohjeet mm. Covid-19, MRSA 

jne. tilanteisiin. (https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit katsottu 8.9.2020) 

 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö 
 
Terveydenhuollon laitteiden ammattimaisen käytön varmistamiseksi Espoon sosiaali- ja 

terveystoimeen on luotu vastuuorganisaatio, jossa on määritelty tehtävät asiantuntijaryhmälle, 

koordinaattoreille ja laitevastaaville.  

 

Espoon lääkintälaitteet on HUS Lääkintätekniikan omistuksessa (ei koske suun terveydenhuoltoa) ja 

apuvälineet HUS Apuvälinekeskuksen omistuksessa. Lääkintälaitteet rekisteröidään laiterekisteriin 

(Mequsoft), jota HUS ylläpitää. Apuvälineet rekisteröidään Effector-laiterekisteriin, jota HUS 

Apuvälineyksikkö ylläpitää. Kotiin luovutettavat verensokerimittarit rekisteröidään Espoon 

Logistiikkapalveluissa, joka myös ylläpitää rekisteriä (ei koske sairaalaa, joka tilaa mittarit HUS 

Logistiikasta->pitää rekisteröidä lääkintätekniikassa). Laitteiden sarjanumerot kirjataan Excel-taulukkoon, 

jota kautta laitteet ovat jäljitettävissä. 

 

Tärkeää on, että yksiköissä kaikki laitteita käyttävät henkilöt tietävät, mistä käyttöohjeet löytyvät. 

Laitevastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia, että käyttöohjeet ovat saatavilla, hankkia tarvittaessa puuttuvat 

käyttöohjeet ja tiedottaa henkilöstölle, missä käyttöohjeet ovat. Tavoitteena on, että mahdollisimman 

moni käyttöohje löytyy jatkossa yhteisestä sähköisten käyttöohjeiden kansiosta. 

 

Espoon kaupungin lääkintälaitteiden huollosta ja viankorjauksista vastaa HUS Lääkintätekniikka ja 

apuvälineiden huollosta ja ylläpidosta HUS Apuvälineyksikkö. Espoon kaupungin lääkintälaitteet huolletaan 

suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. HUS Lääkintätekniikalla on huoltotiimi, joka koordinoi 

määräaikaishuollot keskitetysti. Lääkintälaitteet inventoidaan vähintään joka toinen vuosi yksiköissä 

toteutuvien määräaikaishuoltojen kanssa samaan aikaan. Apuvälineiden inventaariot hoidetaan 

apuvälineyksikön varastossa. 

https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit
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Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvän tarkistuslistan avulla varmistetaan, että 

terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaisen käytön kriteerit toteutuvat 

yksikössä. Laitevastaavat täyttävät kerran vuodessa sähköisen kyselyn, jossa kysytään yksikkökohtaisia 

asioita laiteturvallisuuteen liittyen. Tarkistuslista toimii myös laitevastaavalle muistilistana. Tämän lisäksi 

Espoon sosiaali- ja terveystoimessa ollaan käyttöönottamassa laitekohtaisen osaamisen varmistamisen 

työkaluna laitepassia. Laitepassin avulla dokumentoidaan henkilökunnan osaaminen ja varmistetaan, että 

jokainen terveydenhuollon ammattilainen on saanut perehdytyksen terveydenhuollon laitteiden käyttöön. 

 

Turvallisuustiedotteiden vastaanottaminen on keskitetty Espoossa yhteissähköpostiin: 

turvallisuustiedotteet@espoo.fi. Yhteissähköpostia hallinnoi terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 

asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä huolehtii, että turvallisuustiedotteet käsitellään prosessin mukaisesti, 

tieto tavoittaa asianomaiset ja varmistetaan vaadittavien toimenpiteiden toteutuminen. 

 

Laitevastaaville on julkaistu oma käsikirja, jossa laiteturvallisuudesta löytyy informaatiota tarkemmin. 

 

Alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut 
 

Alihankintana tuotettujen palveluiden tulee vastata niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuuteen 

liittyviä vaatimuksia. Alihankintana tuotettujen palvelujen tuottajien kanssa tehdään sopimukset. 

Palveluntuottajien kanssa käydään säännölliset yhteistyöneuvottelut ja palvelujen laatua seurataan. 

Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. 

 

Alueellinen ja verkostoyhteistyö 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnan ja potilasturvallisuuden osalta on paljon alueellista yh-teistyötä 

ja erilaisia verkostoja. Esimerkiksi käytämme HUS:in tuottamina palveluja, kuten HUSLAB, 

HUSKuvantaminen, HUSLaiterekisteripalvelu, HUSApuvälinepalvelu, HUSVälinehuolto, 

HUSLogistiikkapalvelut. Alueella on yhteiset lääkehoidon lupakäytännöt ja yhteinen lääkehoidon 

verkkokoulutus. HaiPro-ilmoituksia voi tehdä yli organisaatiorajojen. Pääkaupunkiseudulla on viikoittaiset 

yhteistyötapaamiset infektioasemien kesken. 

 

9 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset 

 
9.1 Henkilöstösuunnitelma 

Henkilöstövoimavaroja johdetaan mm. henkilöstösuunnitelman avulla. Henkilöstösuunnitelmassa 

arvioidaan strategian ja toiminnan pohjalta tulevaisuuden määrällistä ja laadullista kokonaistarvetta. 

Henkilöstösuunnittelu on osa oman yksikön johtamista ja palvelujen tuottamiseen resursoinnin 

suunnittelua kotihoidon tavoitteiden mukaisesti. Laatu ja turvallisuus tulee ottaa huomioon myös 

henkilöstösuunnittelussa.  

mailto:turvallisuustiedotteet@espoo.fi
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Leppävaaran kotihoidon henkilöstösuunnitelma on osa koko Espoon kotihoidon henkilöstösuunnitelmaa. 

Se suunnitellaan sekä hyväksytään osana vanhuspalveluiden henkilöstösuunnitelmaa. Hyväksyntä 

tapahtuu vanhuspalveluiden johtoryhmässä.    

 

Meillä on käytössä Espoon kaupungin yhteiset “Näin me toimimme” – pelisäännöt. Ne on tarkoitettu 

sosiaali- ja terveystoimen koko henkilöstölle ja jokaiseen työpäivään. Ne tukevat hyvää vuorovaikutusta ja 

rakentavat hyvää työilmapiiriä, työn iloa, turvallisuutta ja yhteistyötä. 

 

Leppävaaran kotihoidossa on 110 vakanssia: 83 lähihoitajaa (sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto), 

15 sairaanhoitajaa (tehtävän soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava opistotason tutkinto), 1 

terveydenhoitaja, 1 palvelukeskusavustaja, 2 laitosapulaista, 3 perushoitajaa, 1 toimistosihteeri, 3 

kotihoidon ohjaajaa ja 1 kotihoidon aluevastaava.  

 

Lähi- ja sairaanhoitajilta edellytetään merkintää Valviran ylläpitämän ammattihenkilöiden keskusrekisteriin 

Terhikkiin ja Suosikkiin.  

 

9.2 Rekrytointi 

Vanhuspalvelujen henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhteystyössä Espoon kaupungin 

rekrytointipalvelujen kanssa Espoon kaupungin rekrytoinnin periaatteiden mukaisesti. Kotihoidon 

henkilöstömäärä mitoitus ja kotihoidon asiakkaiden määrä perustuvat vanhuspalvelussa tehtyihin 

henkilöstösuunnitelmiin.    

 

Valintaperusteena muodollisen kelpoisuuden lisäksi voi olla myös työkokemus. Rekrytoinnissa kulloinkin 

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

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

Valviraan.   Uutta henkilöstöä rekrytoitaessa  tarkistetaan aina, että henkilö täyttää tehtävässä 

edellytettävät kelpoisuusehdot.  

 

Opiskelijoiden ohjaus 

 

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

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

ja oppilaitosyhteistyön sivuilta. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon opiskelijoille nimetään 

harjoittelu jaksolle ohjaaja, joka on alan ammattihenkilö.  Hän seuraa, ohjaa, arvioi ja valvoo opiskelijan 

työskentelyä ja tarvittaessa puuttuu epäkohtiin, ja tarvittaessa keskeyttää toiminnan, jos turvallisuus 

vaarantuu. Laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä toimivalle opiskelijalle nimetään 

ohjaaja, joka on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.   
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9.3 Osaamisen kehittäminen ja oppilaitos yhteistyö 

Espoon kaupungin strategia, arvot, ja toiminta-ajatus ohjaavat toiminnan kehittämistä. Lisäksi saamme 

arvokasta tietoa useista eri lähteistä: asiakaspalautteista, muistutuksista, kanteluista, haitta- 

ja vaaratapahtumien ilmoituksista sekä muista tilastoista. Kehittämistyössä hyödynnetään Lean-filosofiaa 

ja laadunkehittämisen perusmenetelmiä.   

 

Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua ammattitaitonsa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi 

järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Tavoitteenamme on, että jokainen työntekijä osallistuu 

täydennyskoulutukseen vähintään Espoon kaupungin täydennyskoulutuksen suosituksen mukaisesti. 

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

mittaisia. 

 

Perehdytys 

 

Perehtyminen hoidettaessa ikäihmisiä on erityisen merkittävää asiakkaiden hyvän ja turvallisen hoidon 

sekä arvokkaan elämän mahdollistamiseksi. Hyvällä perehtymisellä ja perehdytyksellä voidaan myös 

edesauttaa työyhteisöjen hyvinvointia ja henkilökunnan sitoutumista työhönsä ja työpaikkaansa. 

 

Uuden työntekijän perehdyttäminen on esimiehen vastuulla järjestettävää ja työturvallisuuslain 

velvoittamaa toimintaa työntekijän opastamiseksi työhön, työyhteisöön ja työympäristöön. Perehdytys on 

sekä kirjallista, että suullista. Kotihoidon ohjaajan perehdytyksen lisäksi koko henkilöstö osallistuu uuden 

työntekijän perehdytykseen. Leppävaaran kotihoidon omavalvontasuunnitelma toimii tärkeänä osana 

uuden työntekijän perehdytyksessä. 

 

Perehdytys asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojakäytäntöihin toteutetaan työn ohessa 

siten, että uudet työntekijät saavat opastuksen ja koulutuksen asiakastietojärjestelmän käyttöön sekä 

muiden käytössä olevien esim. erilaisten tilausten tekemiseen sähköisesti. 

 

Kehityskeskustelut 

Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa. Kehityskeskustelut vahvistavat työntekijän ja 

esimiehen välistä suhdetta. Kehityskeskustelussa pyritään työntekijän ja esimiehen avoimeen 

vuoropuheluun. Kummankin osapuolen pitää voida antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti ja 

myönteisessä hengessä. 

 

Koulutukset 

Henkilöstön koulutustarpeita ja -toiveita kartoitetaan kehityskeskusteluissa vuosittain, tarjolla on 

esimerkiksi seuraavia koulutuksia: 

• Ensiapukoulutus 

• RAI-koulutus 

• Saattohoidon osaamispassikoulutus ja muu saattohoitoon liittyvä koulutus 
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• Kivunhoitokoulutus 

• Etiikkakoulutus 

• Muistisairauksiin ja muistisairaan kohtaamiseen liittyvää koulutusta 

• Ergonomiakorttikoulutus 

• Palo-, pelastus-, ja alkusammutuskoulutus 

• LOVe LOP lääkelupakoulutus 

• HaiPro -koulutus 

• Potilastietojärjestelmän käyttöön liittyvät Effica-koulutukset 

• Verkkokoulutukset esimerkiksi Duodecim-sovelluksessa 

 
 

9.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu 

 
Työssä jaksamisen tukemiseen kiinnitetään monella tavalla huomiota ja siihen on olemassa työkaluja. 

Sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä Tyhypuntari, yksinkertainen fiilismittari, jolla kartoitetaan 

työntekijöiden kokemuksia töittensä sujumisesta, omasta jaksamisesta ja esimiehen tuesta ja 

kannustuksesta. Työhyyinvointia seurataan Tyhypuntarilla toimialatasoisesti 4 kertaa vuodessa. 

Esimiesten käyttöön rakennetulla Posetiivi-kyselyllä saa tarkempaa tietoa työyhteisön tilanteesta.    

   

Henkilöstön hyvinvointia ja sen muutoksia seurataan myös joka toinen vuosi 

toteutettavalla Työterveyslaitoksen Kunta-10-kyselyllä.     

  

Työyhteisön kehittämis- ja virkistystilaisuudet osallistavat henkilöstön yhteiseen kehittämiseen ja toimivat 

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

kehittämistilaisuuden.   

    

Espoossa on käytössä varhaisen tuen malli, joka koostuu työkyvyn ja työturvallisuusriskien hallinnan 

toimenpiteistä sekä työhyvinvoinnin seurannasta ja kehittämisestä.  Työkyvyn hallinnan prosessi ja 

toimenpiteet on kuvattu Työkyvyn arviointi ja tuki -sivustolla. 

   

Espoon kaupungin henkilöstön päihdeohjelman tavoitteena on osaltaan varmistaa päihteetön työpaikka ja 

selkeyttää päihdeongelmien käsittelyä työpaikoilla.   

   

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

pääsy mm. palo- ja pelastusturvallisuuden verkkokoulutukseen.   

 

9.5 Henkilökunnan rokotukset 

 
Tartuntatautilaki 1227/2016 (katsottu 21.8.2020) tuo muutoksia koskien hoitoon liittyvien infektioiden sekä 

mikrobilääkeresistenssin seurantaa ja torjuntaa. Säädöksiä on laajennettu, jotka koskevat 

hoitohenkilökunnan rokotuksia, infektioiden seurantajärjestelmiä sekä tiedonsaantimahdollisuuksia 

epidemian selvittämisen yhteydessä.   

Koronarokotukset Espoossa linkin kautta saa ajantasaista tietoa Espoon tilanteesta. Espoon 

Työterveyshuolto vastaa kaikkien Espoon kaupungin omien työntekijöiden rokottamisesta toimialasta ja 

kotipaikkakunnasta riippumatta. Ammattinsa kautta rokotettavat tulevat saamaan vuorollaan kutsun 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
https://espoo365.sharepoint.com/sites/Ajankohtaista/SitePages/Koronarokotukset-Espoossa.aspx
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rokotuksiin esihenkilöiden kautta. Riskiryhmiin kuuluvien tulee varata aika itse suoraan 

Työterveyshuollosta. 

Henkilöstön influenssarokotukset ovat merkittävä osa potilas- ja työturvallisuutta. Henkilöstön 

influenssarokotukset vähentävät huomattavasti potilaiden sairastumisia. Sairaaloissa epidemiat vähenevät 

ja potilaskuolleisuus pienenee merkitsevästi, etenkin pitkäaikaislaitoksissa ja vanhainkodeissa. Ilmaiset 

influenssarokotukset toteutetaan työterveyshuollossa Aluehallintoviraston ja THL:n suositusten mukaan.    

   

Tartuntatautilain tuomat velvollisuudet työnantajalle.  Ohje esimiehille tietyissä 

tartuntataudeissa (katsottu 20.12.2019)     

   

THL: Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset (katsottu 20.8.2020).   

   

THL: Lisätietoa influenssarokotteesta  (katsottu 20.8.2020).   

   

Kuntainfo (katsottu 20.8.2020): Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajia huolehtimaan henkilöstönsä 

rokotussuojasta.   

  

10 Toimitilat ja tukipalvelut 

 
10.1 Toimitilat  

Viherlaakson kotihoito  
Karaportti 5, PL 2112, 02070 Espoon kaupunki 
 
Etelä-Leppävaaran kotihoito  
Säterinkatu 3, PL 2711, 02070 Espoon kaupunki  
Huvilinnantie 4, 02600 Espoo 
 
LEA (Leppävaaran Elä ja Asu -keskus)  
Säterinkatu 3, PL 2711, 02070 Espoon kaupunki  
 
Kiinteistöjen vika/ vahinko ilmoitukset tehdään Granlund managerin kautta kiinteistön hoitajalle  
 
Espoon tavoitteena on, että julkiset tilat ovat toimivat, terveelliset ja lainsäädännön vaatimukset täyttävät. 

Toimintaympäristön tulee olla turvallinen sekä asiakkaille että työntekijöille:  

• työskentelemme turvallisissa tiloissa: tiloja on riittävästi, ne ovat hygieenisiä ja häiriöttömiä  

• ennaltaehkäisemme kaatumis- ja loukkaantumisvaaroja  

• pidämme hoitoon tarvittavat laitteet ja tarvikkeet saatavilla ja käyttökunnossa  

• järjestämme laitteiden huollon valmistajan ohjeiden mukaisesti  

• laitteiden käyttöön liittyvät ohjeet ovat saatavilla  

• työyksikön esimiehet arvioivat laitteiden käyttöön liittyvän perehdytyksen ja koulutuksen tarvetta.  

 

 

https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/hr-neuvomo-test-koha/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4A13609B-7E87-41B7-9676-52855F887426%7D&file=Tartuntatautilain%20muutokset%20esimiehen%20ohje%201.3.2018.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntainfo-tartuntatautilaki-velvoittaa-tyonantajia-huolehtimaan-henkilostonsa-rokotussuojasta?snb_adtype=email&snb_admedia=emaileri%20-%20STM*3An+uutiskirje+kunnille+ja+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+toimijoille+8*2F2017&snb_adname=STM*3An+uutiskirje+kunnille+ja+sosiaali-+ja+terveydenhuollon+toimijoille+8*2F2017%20-%20Lue%20lisaa&emlr=u-2592870-59432584-1480735-6&utm_source=emaileri&utm_medium=email&utm_campaign=STM*n%20uutiskirje%20kunnille%20ja%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20toimijoille%208*2017&utm_term=Lue%20lisaa&utm_content=u-2592870-59432584-1480735-6
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10.2 Palo- ja pelastussuunnitelma  

Pelastuslaki velvoittaa yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja laatimaan 

tarvittaessa pelastussuunnitelman. Leppävaaran kotihoidon eri toimipisteiden pelastussuunnitelmat 

päivitetään vuosittain. Nämä ovat nähtävillä kansioissa toimipisteissä. 

 
10.3 Tukipalvelut  

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

järjestelmäratkaisut.  

Leppävaaran kotihoidon tukipalvelut ovat seuraavat: 

• Siivouspalvelut: Espoon kaupungin tilapalvelut 

• Laitoshuolto: Espoon kaupungin kiinteistöpalvelut 

• Laboratorio- ja kuvantamispalvelut: HUS lab ja HUS Kuvantaminen 

• Aula- ja turvallisuuspalvelut: Espoon kaupungin tilapalvelut 

• Kotihoidon yöpalvelu: Invalidiliiton asumispalvelu 

• Apteekkipalvelut: Itäkeskuksen ja Munkkiniemen apteekit 

• Turvapalvelu: Stella 

• Ateriapalvelut: Espoo Catering Oy 

• Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, hankinta, käytön ohjaus ja huolto: Laitekohtainen tieto 

laiterekisterikansiossa 

•  Apuvälineiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto: HUS Apuvälinekeskus 

 

 

11 Dokumentointi, tietoturva ja tietosuoja 
 
11.1 Asiakas- ja potilastietojen käsittely  

 
Asiakkaista kirjattavat tiedot ovat luonteeltaan arkaluonteisia ja salassa pidettäviä, minkä vuoksi 

noudatetaan erityistä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa niiden laatimisessa, käytössä, 

säilyttämisessä, luovuttamisessa ja hävittämisessä. Turvallisen palvelun/hoidon ja henkilökunnan sekä 

asukkaan oikeusturvan takaamiseksi laaditaan asiakirjat ymmärrettävästi, virheettömästi ja riittävän 

laajasti. Asiakirjojen perusteella voidaan selvittää palveluun/hoitoon osallistuneiden ammattihenkilöiden 

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

järjestelmäkoordinaattori. 

 

11.2 Tietosuojaan liittyviä yhteystietoja 

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

avainhenkilö. Tietosuoja on hyvää hallintotapaa ja tietoturvatoimintaa. Tietoturvatekniikoilla toteutetaan 

tietosuojaa. Organisatorisilla ja teknisillä toimilla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, 

mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta 

häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. 
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Kaupungin tietojärjestelmäympäristössä käytetään Espoo Tietotekniikan hyväksymiä ja hallinnoimia 

tietojärjestelmiä, laitteita ja ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu työtehtävien hoitamista varten. Käyttöoikeudet 

kaupungin omistamaan ja hallinnoimaan tietoon sekä tietojärjestelmiin myönnetään työtehtävien hoitoon 

tarvittavassa laajuudessa. 

 

Potilasturvallisuuden, tietosuojan sekä omavalvontasuunnitelmien vaatimukset on tärkeää huomioida 

kehitettäessä ja hankittaessa IT-palveluita. 

 

Tietoturvatietous ja -osaaminen 

Esimies huolehtii uudessa tehtävässä aloittavan työtekijän perehdyttämisestä tietoturva- ja 

tietosuojaohjeisiin, sekä työntekijän omissa työtehtävissä tarvittavaan erityisosaamiseen. 

 

Henkilörekisteriselosteet 

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

henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistämme hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. 

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

mukaisen rekisteriselosteen. 

 

Yhteystiedot Espoon kaupungin tietosuojavastaavalle:  

Kaupungin tietosuojavastaava Paula Pernilä   

tietosuoja@espoo.fi  

PL 12, 02070 Espoon kaupunki  

Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava esimies. 

 

Sosiaali- ja potilasasiamies Eva Peltola,  

puh. 09 816 51032,  

osoite PL 205 02070 Espoon kaupunki 

sähköposti: eva.peltola@espoo.fi 

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

ajanvarauksella. 

 

12 Yksikön kehittämissuunnitelma 

 

Sosiaali- ja terveystoimialan strategia-timantti ohjaa toimintayksiköiden toiminnan laadun ja 

turvallisuuden kehittämistä. Toimialan johtoryhmä määrittelee vuosittaiset laadun ja turvallisuuden 

kehittämisen painopisteet. Lisäksi toimintayksiköissä toteutettavassa omavalvonnassa havaitut 

laatupoikkeamat ja epäkohdat ohjaavat yksiköiden toiminnan kehittämistä. Kehittämistyössä 

mailto:tietosuoja@espoo.fi
tel:+358981651032
mailto:eva.peltola@espoo.fi
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hyödynnetään Lean-periaatteita ja keskeisiä kehittämisen työkaluja, kuten A3, PDSA tai 

kehittämisen taulu.  

  

Toimintayksiköissä, palvelualueilla ja tulosyksiköissä määritellään vuosittain keskeiset toiminnan 

laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden mittarit, joita seurataan säännöllisesti johtamisen 

visuaalisilla tau-luilla. Keskeiset toimialan palvelujen laadun, omavalvonnan ja turvallisuuden 

kehittämistoimenpiteet raportoidaan vuosittain.  

  

Kehittämissuunnitelma on yhteenveto riskienkartoituksesta, asiakaspalautteista, muistutuksista ja 

kanteluista tehdyistä analyysistä. Yhteenvedossa on sovittu ehkäisevistä ja korjaavista 

toimenpiteistä ja niiden seurannasta.  

 

  

Leppävaaran kotihoidon kehittämiskohteeksi seuraavalle kaudelle (v. 2021—2022). 

Kehittämiskohteet on koottu kevään 2021 RAI arvioinneissa nousseista laatusijoituksista.  

  

Kehittämiskohde: Asiakkaan kokema kipu  

Toimenpide: Kipukoulutuksiin osallistuminen, kipumittareiden käytön ja kivun arvioinnin 

osaamisen vahvistaminen  

Aikataulu ja vastuuhenkilö: syksy 2021, esimiehet  

Seuranta pvm ja tilanne (valmis/kesken/aloittamatta): tiimipalaverit, Rai arviot  

  

Kehittämiskohde: Asiakkaan kaatuminen ja kotiympäristön riskit  

Toimenpide: Kotiympäristön jatkuva huomiointi kotikäynneillä ja epäkohtiin 

puuttuminen. Otetaan udelleen käyttöön Kilo-Karakallion tiimin ”Kaatumisen ehkäisy” projektissa 

kehittämät työvälineet  

Aikataulu ja vastuuhenkilö: kauden 2021—2022 aikana, esimiehet ja tiimit  

Seuranta pvm ja tilanne (valmis/kesken/aloittamatta): tiimipalaverit, rai arviot  

  

   Kehittämiskohde: Asiakkaan tahaton painonlasku  

Toimenpide: Laihtumisen syyn selvittely, perustetaan tiimi hoitajista, joiden vastuualueena 

on ravitsemus, suun terveyden huomioiminen ja yhteistyö suuhygienistin kanssa  

Aikataulu ja vastuuhenkilö: syksy 2021—2022, lähiesimies  

Seuranta pvm ja tilanne (valmis/kesken/aloittamatta): rai arvioit ja tiimipalaverit  
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