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Esipuhe  
 
 
Haluamme tarjota espoolaisille parasta laatua terveyspalveluissa. Myös tämä potilas- ja 
asiakasturvallisuutta koskeva suunnitelma on laadittu sitä varten. Koko maailmaa ravistellut 
koronaviruspandemia on haastanut kahden viime vuoden aikana sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintayksiköitä – myös meitä. Pandemian aikana ja nyt sen hellittäessä monia toimintamalleja on 
jouduttu arvioimaan uudelleen ja uusia ottamaan nopeasti käyttöön. Pandemia opetti meille uutta 
potilas- ja asiakasturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Pidetään yhdessä huoli siitä, että nämä opit 
säilyvät mielessämme. Seuraava toimintaympäristöä voimakkaasti muokkaava muutos on jo käynnissä. 
Sote-uudistus astuu voimaan ja palvelutuotanto siirtyy hyvinvointialueille jo ensi vuonna. 
Hyvinvointialueen perustamisen keskellä on erityisen tärkeää, että varmistamme palvelun tuottamisen 
laadukkaasti ja asiakasturvallisesti varmistaen samalla turvallisen siirtymän hyvinvointialueelle. Tässä 
suunnitelmassa kuvataan monia tärkeitä toimenpiteitä ja toimintatapoja. Erityisen tärkeänä näen sen, 
että jokainen meistä koko ajan arvioi toimintaamme ja nostaa epäkohtia esille. Kannustan jokaista arjen 
laatutyöhön espoolaisten parhaaksi!  
  
Espoossa 6.6.2022  
 
Markus Paananen, terveyspalvelujen johtaja 
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1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito 

Laatiminen ja päivittäminen: Espoon terveysasemien suunnitelma on laadittu terveysasemilta 
saatujen tietojen pohjalta. Suunnitelma hyväksytty 14.6.2022. Avosairaanhoidon johtoryhmä 
käsittelee myös päivitykset kokouksessaan. 
Hyväksyminen: Terveyspalveluiden johtoryhmä 14.6.2022    
Seuranta: Kukin terveysasema raportoi kerran vuodessa suunnitelman toteutumisesta. 
Vastuuhenkilö on johtava ylilääkäri. 
Julkisuus: Espoon terveysasemien suunnitelma on nähtävillä kaupungin internetsivuilla 
sekä  tulostettuna terveysasemien potilastoimistossa.   

 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 

Tulosyksikkö: Espoon Terveyspalvelut   

Palvelualue: Espoon terveysasematoiminta   

Osoite: Tekniikantie 15 7krs. 02770 Espoo, Postiosoite: Tietokylä, PL 202, 02070 ESPOO 
KAUPUNKI 

Puh: 09 81621 

Toimintayksikön vastaava esihenkilö: avosairaanhoidon johtava ylilääkäri Anu Mustakari 

Lyhyt kuvaus toiminnasta: Perusterveyshuollon palveluiden tuottaminen 

WWW-sivut: www.espoo.fi   

 

3 Toiminta-ajatus, arvot, toimintaperiaatteet 

3.1 Yksikön toiminta-ajatus 

Hyvinvoinnin- ja terveyden toimialan osana edistämme ja tuemme espoolaisten hyvinvointia, 
terveyttä ja  toimintakykyä. Terveysasemat tarjoavat asiakkailleen helposti saavutettavia ja 
laadukkaita terveyspalveluita. Palvelualueen yksiköiden tärkeänä tehtävänä on edistää alueen 
asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. Terveysasemillemme pääsee päivystykselliseen hoitoon 
viiveettä ja kiireettömään hoitoon 1–2 viikon sisällä. Panostamme hyvään hoidon saatavuuteen ja 
hoidon laatuun. 
 

3.2 Arvot ja toimintaperiaatteet 

Espoon terveysasemien toimintaa ohjaa Espoon kaupungin valtuuston hyväksymä Espoon tarina 
arvoineen ja toimintaperiaatteineen.  
 
Espoon terveysasemien arvot näkyvät terveysasematoiminnan  timantissa. 

 

 

http://www.espoo.fi/
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Terveysasemien palvelulupaus: 
Tavoitat meidät helposti. Terveysaseman ajanvaraus- ja neuvontanumerossa 09 816 34500 
ei tarvitse jonottaa. Kun jätät numerosi automaattiin, pyrimme soittamaan takaisin 
mahdollisimman pian saman päivän aikana. Hoitaja arvioi puhelimessa, millaista hoitoa 
tarvitset, antaa ohjeita ja neuvontaa sekä varaa sinulle tarvittaessa vastaanottoajan. 
 
Terveysneuvontaa saat puhelimitse arkisin klo 7–16 terveysasemien yhteisestä palvelunumerosta.   
 
Pääset kiireelliseen hoitoon vuoden jokaisena päivänä. Saat tarvitsemasi välittömän hoidon 
arkisin klo 8–16 terveysasemilla. Muina aikoina saat kiireellistä hoitoa Jorvin sairaalan 
päivystyksessä. Päivystykseen hakeutumiseen liittyvissä asioissa saat neuvontaa numerosta 
116117 ympäri vuorokauden. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112.  
 
Vastaanottoajan kiireettömissä asioissa saat hoidontarpeen arvion perusteella.  

Olet aktiivinen toimija omaa terveyttäsi ja hoitoasi koskevissa asioissa. Teemme kanssasi 
hoitosuunnitelman, jossa kuvataan hoitosi tavoitteet ja oma roolisi hoidon toteuttamisessa. 
Sovimme kanssasi tarpeelliset tutkimukset ja kontrollikäynnit. Tapaat seurantakäynneillä 
hoitajan tai lääkärin, joskus molemmat. Läheisesi voivat olla mukana hoidossasi, jos niin haluat. 
Voit itse tehdä paljon oman terveytesi edistämiseksi. Omahoitosivustolta saat neuvoja ja 
ohjausta oman terveytesi edistämiseksi. Voit tutustua luotettaviin tietolähteisiin ja tehdä 
terveyskäyttäytymiseen liittyviä testejä. Jos testien perusteella arvioit tarvitsevasi lisää tukea, 
ohjaamme sinut vastaanotolle tai ryhmäneuvontaan. 

Voit asioida netissä oman aikataulusi mukaan. Terveyskansiossa voit kysyä neuvoja hoitoosi 
liittyen sekä tarkastella omia tietoja suojatun nettiyhteyden kautta. Vastaamme yhteydenottoihisi 
yhden arkipäivän kuluessa. Lääkkeet ovat osa hyvää hoitoasi. Voit jättää reseptin 
uusintapyynnön Omakantaan, apteekkiin tai omalle terveysasemallesi. Uusintapyynnön voit 
lähettää myös oman terveyskansiosi kautta. Reseptin uusintaan otamme kantaa kahdeksan 
vuorokauden kuluessa. Unilääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden 
määräämisessä noudatamme erityistä harkintaa. Tarvittaessa saat tukea tällaisen lääkityksen 
jatkuvan käytön vähentämiseksi.  

https://www.espoo.fi/terveysasemat
https://omahoito.duodecim.fi/
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveystiedot_Terveyskansio
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Terveysasemien verkkosivuilta löydät tietoa palveluistamme. Chatin avulla saat apua koronaan 
liittyviin kysymyksiin. Koronaneuvonta-chatissa osoitteessa digihyvinvointi.lu-palvelut.fi saat 
neuvontaa koronaan liittyvissä asioissa. Neuvonnassa ei voi varata aikaa vastaanotolle tai 
koronatestiin. Chat on avoinna arkisin klo 7–18.  

Kuuntelemme palautettasi. Käsittelemme antamasi palautteen ja käytämme sitä palvelujemme 
parantamiseen.  

Espoon kaupungin työntekijöiden on noudatettava kaupungin eettisiä periaatteita ja käytännön 
toimintatapoja (nk. Code of Conduct). Ne on koottu Espoo-tarinasta, kaupunkikonsernin ohjeista 
sekä laeista ja asetuksista. Asiakirja käsiteltiin kaupungin hallituksessa 17.12.2021. 
Periaatteiden mukaisesti 
• kaiken toimintamme taustalla on Espoo-tarina 
• kunnioitamme ihmisoikeuksia ja pidämme huolta työyhteisöstämme 
• noudatamme lakeja ja asetuksia sekä hyvän johtamisen ja hallintotavan periaatteita 
• tavoitteenamme on kestävä tulevaisuus 
• edistämme tervettä kilpailua ja noudatamme hankintaohjeistustamme 
• torjumme harmaata taloutta 
• toimimme avoimesti, tasapuolisesti ja läpinäkyvästi 
• toimintatapamme ei salli väärinkäytöksiä eikä korruptiota. 

Noudatamme toiminnassamme myös eri ammattiryhmiemme kattojärjestöjen toimielimissään 
hyväksymiä eettisiä ohjeita. 

Henkilökunta on sitoutunut edellä mainittuihin periaatteisiin ja toimintatapoihin. 
Vastuuhenkilöinä ovat kunkin terveysaseman esihenkilöt.    

 

4 Johtamisjärjestelmä 
Kokonaisvastuu laadusta ja potilasturvallisuudesta on hyvinvoinnin- ja terveyden toimialan 
johdolla. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan laadusta ja turvallisuudesta työssään. 
Johto ja esihenkilöt seuraavat säännöllisesti toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta ja ottavat 
ne huomioon päätöksenteossa. 
 
Terveysasematoiminnan eri ammattinimikkeiden vastuut näkyvät laatu-, potilasturvallisuus- ja 
omavalvontalomakkeen liitteessä 1.  

 

5 Laadunhallinta 

Hyvä laatu tarkoittaa sitä, että asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan ja 
oikeassa paikassa. Keskeiset elementit Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan laadussa ovat 
asiakaskeskeisyys, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, oikeudenmukaisuus, valinnanvapaus, 
turvallisuus, korkeatasoinen osaaminen ja vaikuttavuus. Toiminnan laatua ja asiakas- ja 
potilasturvallisuutta seurataan säännöllisesti. 
 
Espoon terveysasemien toimintaa määrittävät palvelukohtaiset laatusuositukset, joita antavat 
esim. STM ja THL sekä Käypä Hoito -suositukset. Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, 
tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Asiakastyöhön liittyvät työprosessit ja 
niihin liittyvät toimintaohjeet perustuvat Käypä hoito -suosituksiin. Työprosesseja ja 
toimintaohjeita päivitetään tarpeen mukaan. 

https://digihyvinvointi.lu-palvelut.fi/fi/kirjaudu
https://www.kaypahoito.fi/
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Asiakas- ja potilasturvallisuus kuuluu jokaiselle työntekijälle. Se on johdettua toimintaa, ja 
päävastuu on toimialan johdolla. Esihenkilöt ovat avainasemassa avointa, luottamukseen 
perustuvaa toimintakulttuuria rakennettaessa. 
 
Olemme sitoutuneet edellä mainittujen laatusuositusten noudattamiseen. Vastuuhenkilöinä toimivat 
kunkin terveysaseman esihenkilöt.   

 

6 Riskien hallinta 

Riskinhallinnan työnjako 
Terveysaseman päivittäisestä riskienhallinnasta vastaa toimintayksikön esihenkilö, ja jokainen 
työntekijä soveltaa riskien hallinnan periaatteita omassa työssään. Työntekijät osallistuvat 
turvallisuustason ja - riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta 
parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.   
  
Riskien tunnistaminen 
Yksikkötasolla laatua ja turvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, 
joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Tunnistamisen 
jälkeen arvioidaan, mitä riskitekijälle voidaan tehdä sen minimoimiseksi.  
  
Riskien käsitteleminen 
Riskin suuruuden määrittelemisen jälkeen on päätettävä riskin merkittävyydestä. Kaikkien riskien 
poistaminen ei aina ole mahdollista, mutta tavoitteena tulee olla aina kaikkien tunnistettujen riskien 
pienentäminen hyväksyttävälle tasolle.  

Henkilökunta osallistuu tunnistettujen riskien hallintaan ja toimintaohjeiden noudattamiseen.  
Vastuuhenkilöinä ovat kunkin terveysaseman esihenkilöt.  

 

6.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja ilmoittaminen 

Espoossa on käytössä potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien 
raportointimenettely ja siihen liittyvä tekninen työkalu HaiPro ja henkilöstön 
työturvallisuusjärjestelmä Hessu (viralliselta nimeltään HSEQ Online). 
   
Menettelytapa ja vastuuhenkilö(t): 
Potilasturvallisuus HaiPro-ilmoituksia käsittelevät kunkin aseman esihenkilöt, apulaisylilääkärit 
ja palveluvastaavat. 
Työturvallisuusjärjestelmä Hessu-ilmoituksia käsittelevät kunkin aseman esihenkilöt 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden poikkeamat: Jokaisella asemalla on nimetty 
laitevastaava. 
Potilasturvallisuustutkinta: Vakavat vaaratapahtumat ilmoitetaan välittömästi johtavalle 
ylilääkärille. 
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon Hoitoilmoitustietokanta: THL:n hoitoilmoitusjärjestelmään 
(Avohilmo) vietävät tiedot siirtyvät Lifecare potilastietojärjestelmästä suoraan THL:n tietokantaan.    
Lääkkeiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitukset tehdään Fimeaan.   
Ilmoitettavat ja/tai valvottavat taudit raportoidaan ohjeiden mukaan THL:lle.   
Ilmoitus epäkohdasta tai epäkohdan uhasta sosiaalihuollossa tehdään tarpeen 
mukaan tuen tarpeen arvioimiseksi 
Ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden ilmoitusjärjestelmä. Nämä ilmoitukset 
tehdään tartuntatautiyksikköön. Tarvittaessa tartuntatautiyksikkö tekee yhteistyötä 
ympäristöterveydenhuollon kanssa. 
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Työturvallisuusriskit arvioidaan esihenkilöiden toimesta, tarpeen mukaan otetaan yhteyttä 
työsuojeluun tai työterveyshuoltoon. Työtapaturma-, vaara- ja uhkatilanneilmoitukset tehdään 
Hessu-järjestelmässä. Ennakoivaa turvallisuuskulttuuria vahvistavina elementteinä ovat myös 
työpaikan turvallisuussuunnittelua tukemaan laadittu yleistason uhka- ja vaaratilanteiden 
hallintaohje sekä kaksi kertaa vuodessa toteutettavat Turvavarttikeskustelut. 
Tietoturvapoikkeamista oli kyseessä tietojärjestelmien ja sovellusten häiriöt tai virheet, 
ilmoitetaan kaikissa tapauksissa käyttötukeen ja tiedotetaan asia asemien esimiehille. 
Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä toimitaan pelastuslain edellyttämällä tavalla ja 
ilmoitetaan sovituin menettelytavoin onnettomuusriski Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. 
 

6.2 Viestintä 
    Esihenkilöt vastaavat toiminnan toteutumisesta ja sitä tukevasta riittävästä ja ajantasaisesta 
    ohjeistuksesta sekä tiedottavat tarvittavista muutoksista henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille.  
 

Toimialan esimiehillä on käytössä kaupungin kriisiviestintäohjeistus ja sitä täydentävät 
toimintaohjeet. 
Viestintä koko henkilökunnalle tapahtuu työyksikön kokouksissa. Vastuuhenkilöinä kunkin 
terveysaseman esihenkilöt. 

 

7 Asiakkaan / Potilaan asema, oikeudet ja oikeusturva 

7.1 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta.  
Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista  
toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset voimassa olevan ohjeistuksen 
mukaisesti. Mahdolliset rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen periaatteen 
mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.   
Virkalääkärin vastuulla olevat rajoituspäätökset tekee terveysaseman lääkäri kirjallisesti 
ohjeistuksen mukaan. 

 
7.2 Neuvonta ja ohjaus 

 
Neuvontaa arkipäivinä klo 7–16 saa terveysasemien puhelinpalvelusta 09 816 34500. 
Ohjeita löytyy nettisivuilta www.espoo.fi. 
Toiminnan vastuuhenkilö on asiakaspalvelukeskuksen päällikkö. 
 
HUS:n päivystysapu 116117 palvelee ympäri vuorokauden Espoon asukkaita. 
Terveysneuvonnan piiriin kuuluu terveyspalvelujen neuvonta, yleinen ja yksilöllinen terveyden- 
ja sairaanhoidon neuvonta ja hoidon tarpeen arviointi.  

 
7.3 Palvelutarpeen / Hoidon tarpeen arviointi 

 
Terveysasemalla asiakkaan hoidon tarpeen arviointi tehdään yhdessä palvelun käyttäjän ja/tai 
hänen läheisensä kanssa. Hoidon tarpeen arvioinnin ja siihen liittyvän ohjauksen voi tehdä 
terveydenhuollon ammattihenkilö. (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20041019)   

Hoidon tarpeen arviointia tehdään puhelimitse arkipäivisin klo 7–16 terveysasemien 
puhelinpalvelussa 09 816 34500. Ohjeita löytyy Terveysasemien nettisivulta.   
Vastuuhenkilöitä ovat kunkin terveysaseman esihenkilöt. 

http://www.espoo.fi/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20041019
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Terveysasemat
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7.4 Asiakas- tai hoitosuunnitelma 

Hoitosuunnitelma kirjataan potilastietoihin asiakkaan käynnin yhteydessä yhteistyössä 
asiakkaan kanssa. Hoitosuunnitelmaan kirjataan potilaan hoitoa koskevat linjaukset, hoidon 
järjestäminen sekä seuranta. Hoitosuunnitelma laaditaan tarvittaessa moniammatillisesti ja sen 
asianmukaisuudesta vastaa viime kädessä potilasta hoitava lääkäri.  
Vastuuhenkilöitä ovat kunkin terveysaseman esihenkilöt.   

7.5 Asiakaspalautejärjestelmä 

Espoon tarinan mukaisesti Espoo haluaa osallistaa asukkaita ja asiakkaita palvelujen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Asiakaspalaute on yksi hyvä keino saada arvokasta, laadullista tietoa asiakkaan 
kokemuksista. 

Espoon terveysasemien palveluista voi antaa palautetta monella eri tavalla. Käytössä on:    
• Roidu asiakaspalautelaitteet 
• Espoon nettisivulla ”Anna palautetta” -linkki, vastaus viiden työpäivän sisällä    
• Palvelukohtaisia kohdennettuja kyselyitä   
• Henkilökohtainen kontakti tai palautelaatikko   
• Kansalliset asiakaspalautekyselyt, jotka toteutetaan tavallisesti joka toinen vuosi   
 

Tarvittaessa asiakaspalautteet käsitellään henkilökohtaisesti työntekijän kanssa ja 
palautteesta keskustellaan palautteen antajan kanssa. Asiakastyytyväisyyspalautetta 
käsitellään työyksikössä ja terveysasematoiminnan johtoryhmässä säännöllisesti. 
Palautteita hyödynnetään sekä yksittäisinä palautteina että palauteraporttien ja 
analysoinnin kautta.   
 
Tyytyväisyys/ tyytymättömyys hoitoon tai palveluun: suullisesti, kirjallisesti tai 
palautekanavan kautta, vastuussa kunkin terveysaseman esihenkilöt.     
 
Korjausvaatimus: sairauskertomustietojen korjausvaatimukset tehdään kirjallisesti 
”Henkilörekisteriin talletetun henkilötiedon korjaamisvaatimus”-lomakkeella, vastuussa kunkin 
terveysaseman apulaisylilääkäri 
 
Muistutus: kirjallisesti Espoon kaupungin kirjaamoon   
 
Kantelu: Valvira tai Aluehallintovirasto   
 
Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä: Valvira tai Aluehallintovirasto   
 
Potilasvahinko: Potilasvakuutuskeskus   
 

7.6 Sosiaali. ja potilasasiahenkilö 

Sosiaali- ja potilasasiahenkilö neuvoo espoolaisia heidän oikeuksistaan Espoon kaupungin 
sosiaali- ja terveyspalveluita koskevissa asioissa. 
 
Eva Peltola 
Puh. 09 816 51032 

    Osoite PL 205 02070 Espoon kaupunki 
Sähköposti: sosiaali.potilasasiamies@espoo.fi 
Neuvontaa puhelimitse. Henkilökohtainen käynti ajanvarauksella. Jätä soittopyyntö ma– ke klo 11–
13 välisenä aikana 
 

tel:+358981651032
mailto:sosiaali.potilasasiamies@espoo.fi
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Linkki sosiaali- ja potilasasiahenkilöön liittyvään tietoon Espoon verkkosivuilla.  
 

8 Palvelun sisällön omavalvonta 

8.1 Palvelun saatavuuden määräajat 

Lain velvoitteet http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20041019     
Välitön yhteydensaanti terveysasemalle 
Välitön yhteydensaanti arkipäivisin virka-aikana terveysasemalle tulee järjestää siten, että 
yhteyttä ottava henkilö voi valintansa mukaan soittaa puhelimella tai tulla henkilökohtaisesti 
terveyskeskukseen. Virka-ajalla tarkoitetaan terveyskeskuksen julkisesti ilmoittamaa 
aukioloaikaa arkipäivisin. Virka-ajan ulkopuolella tulee järjestää päivystys.    
 
Hoidon tarpeen arviointi (HTA) 
Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste 
sekä kiireellisyys yhteydenottajan kertomien esitietojen perusteella. Hoidon tarpeen arvio voidaan 
tehdä myös puhelinpalveluna. Hoidon tarpeen arvio tulee tehdä kolmen päivän sisällä 
yhteydenotosta. 

Hoitoon pääsy 
Terveysasemalle on päästävä hoitoon viimeistään kolmessa kuukaudessa 
yhteydenotosta. Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti. 
 
Palvelun omat tavoitteet:   
Terveysaseman vastaanottoaikojen saatavuudesta tiedotetaan nettisivuilla, Hoito ja palvelutakuu  
 

8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta   

Terveyden- ja sairaanhoito 
Terveysasemien toiminnasta vastaavat kunkin terveysaseman esihenkilöt. Terveysaseman 
kiireelliseen hoitoon pääsee välittömästi varaamalla aika netissä tai soittamalla arkisin klo 7–16 
asemien yhteiseen palvelunumeroon 09 816 34500 tai tulemalla suoraan terveysasemalle.  
Pitkäaikaissairauksissa noudatetaan Espoon määräaikaiskäyntien ohjeistusta. 
   
Lääkehoito   
Lääkehuoltosuunnitelma pohjautuu STM valtakunnalliseen oppaaseen ”Turvallinen lääkehoito”. 
Terveysasemilla on käytössä terveysasematoiminnan yhteinen lääkehoitosuunnitelma, joka on tehty 
sosiaali- ja terveystoimen lääkehuoltosuunnitelman pohjalta.  Lääkehoitoon liittyvä suunnitelma on 
hyväksytty lääkehoitotyöryhmässä, jonka jäsenet nimeää perusturvajohtaja. Terveysasemien 
edustajana työryhmässä on terveysasemien asiantuntija. 
 
Terveysasemilla toimitaan oppaan edellyttämillä tavoilla osaamisen ylläpidon, päivittämisen, 
toimeenpanon ja seurannan osalta. Terveysasemilla noudatetaan lääkehoitosuunnitelmaan kirjattuja 
prosessikuvauksia.  
 
Vastuuhenkilöinä toimivat kunkin terveysaseman esihenkilöt.   
    
Hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta   
Terveysasematoiminnassa asiakkaan toimintakyvyn arviointimittarit sisältyvät asiakkaan 
tilannearvioon. Tilannearvio tehdään Käypä hoito -suosituksien pohjalta. Terveysasemien asiakkailla 
on käytössään Omahoito -pisteet, joissa on käytössä mm. verenpainemittarit. Lisäksi asiakkaille 
tarjotaan terveyden edistämiseen liittyvää ryhmätoimintaa. 
Ryhmätoiminnasta saa tietoa terveysasemilta tai www.espoo.fi.  

https://www.espoo.fi/fi/terveys/sosiaali-ja-potilasasiamies
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20041019
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Hoito_ja_palvelutakuu/Terveysasemat_ja_hammashuolto
http://www.espoo.fi/
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Ravitsemus   
Hyvä ravitsemus on toimintakyvyn edellytys, joka turvaa päivittäisen elämän sujumisen ja parantaa 
elämänlaatua. Potilaiden ja asiakkaiden ravitsemusohjauksessa noudatetaan suosituksia 
huomioiden yksilölliset tarpeet.   
 
Hygieniakäytännöt ja infektioiden ennaltaehkäisy   
Terveysasemien henkilökunta noudattaa työssään hygieniaohjeita, jotka ovat saatavana sosiaali- ja 
terveystoimen yhteisiltä nettisivuilta. Noudatamme Espoon tartuntatautiyksikön hygieniaohjeistusta 
ja THL:n ohjeita. 
 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö  
Terveysasematoiminnan johtoryhmä on nimennyt laitteiden vastuukoordinaattorin ja terveysasemien 
henkilökunnan laitepassien ylläpidosta ja laitteiden huollosta vastaavat henkilöt. 
 
Muut palvelut 
Terveysasemilla huomioidaan eri asiakasryhmille määritellyt liikunta- ja kuntoutussuositukset 
asiakkaiden hoitosuunnitelmaa laadittaessa. Rajoitustoimenpiteiden ennaltaehkäisyn toimintamallit 
ovat käytössä terveysasemilla. Liikunta- ja kuntoutussuositusten toteuttamisessa hyödynnetään 
tarvittaessa fysioterapeuttien tai liikuntaneuvojien palveluita. Maksuttomat hoitotarvikkeet kroonisen 
sairauden hoitoon asiakkaat saavat hoitavan lääkärin lähetteen perusteella Espoon 
hoitotarvikeyksiköstä. 
 
Alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut 
Hankintatoimen kanssa tehdyissä ostopalvelukilpailutuksissa laaditaan ostopalveluun liittyvät 
laatukriteerit. Valvonta perustuu pitkälti asiakkailta saatuun palautteeseen. 
Toiminnasta vastaa hankintayksikkö.  
 
Alueellinen ja verkostoyhteistyö 
Terveysasemien yhteistyökumppaneita ovat mielenterveys- ja päihdeyksikkö, avokuntoutusyksikkö, 
vanhusten palvelut, perhe - ja sosiaalipalvelut. Erikoissairaanhoito tapahtuu tarvittaessa pääosin 
HUS:n eri yksiköissä. Järjestöyhteistyötä tehdään mm ryhmätoiminnassa ja erillisissä projekteissa.    

 

 
9 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset 
 

9.1 Henkilöstösuunnitelma 

Terveysasematoiminnassa henkilöstösuunnittelusta vastaa johtava ylilääkäri. Johtavan 
ylilääkärin apuna ovat terveysasemien esihenkilöt ja henkilöstöyksikkö. 
Henkilöstöstä vastaavat kunkin aseman esihenkilöt. 

9.2 Rekrytointi 

Lääkärien rekrytoinnista vastaavat alueylilääkärit ja apulaisylilääkärit sekä rekrytointiin nimetyt 
henkilöt Hoitohenkilökunnan rekrytoinnista vastaavat osastonhoitajat. 
 
Opiskelijoiden ohjaus 
Opiskelijoille nimetään henkilökohtaiset ohjaajat.   

9.3 Osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö  

Terveysasematoiminnalla on nimetty edustaja Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osaamisen 
kehittämisen ja oppilaitosyhteistyön työryhmissä. Lisäksi terveysasematoiminnassa on kehittämis- 
ja koulutustyöstä vastaavat kehittämistyöryhmä ja koulutustyöryhmä. 
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Perehdytys: Jokainen uusi työntekijä ja opiskelija perehdytetään nimetyn ohjaajan toimesta.  
Kehityskeskustelut: Henkilökohtainen kehityskeskustelu käydään säännöllisesti. 
Vastuuhenkilöinä toimivat alueylilääkärit, apulaisylilääkärit ja osastonhoitajat. 
Koulutukset: Toimipaikkakoulutusta on viikoittain, minkä lisäksi on mahdollisuus osallistua 
ulkopuolisiin koulutuksiin. 
Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus: Koulutusta on järjestetty yksilöllisen tarpeen mukaan.   
Potilasturvaportti: Verkkopalvelun kursseista Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus on 
pakollinen välittömässä asiakas- ja potilastyössä toimiville. 
Ensiapukoulutukset: Toteutettu 1–2 vuoden välein, puolen päivän mittaisina.   
Lääkehoidon koulutukset (LOVe koulutukset): Toteutetaan HUS:n verkkokoulutuksina 
hoitohenkilökunnalle.   
Duodecim Oppiportti: Käytetään aktiivisesti täydennyskoulutuksessa.   
Työturvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus: Palo- ja pelastussuunnitelma päivitetään 5 
vuoden välein. Riskien kartoitus tehdään vuosittain.    

9.4 Työhyvinvointi ja työsuojelu   

Johtava ylilääkäri huolehtii siitä, että Työnterveyslaitoksen työntekijöiden hyvinvoinnin ja työelämän 
kehittymistä seuraavan Kunta10:n ja henkilöstökokemusta peilaavan tyhy-puntarin tulokset 
käsitellään terveysasematoiminnan johtoryhmässä ja työyhteisöissä.  
Toimenpidesuunnitelma tehdään Kunta10 -tulosten pohjalta kehittämistä vaativien asioiden 
korjaamiseksi.   
Vastuuhenkilöinä kunkin aseman esihenkilöt.   

 
9.5 Henkilökunnan rokotukset 

Tartuntatautilaki (1227/2016) toi muutoksia koskien hoitoon liittyvien infektioiden sekä 
mikrobilääkeresistenssin seurantaa ja torjuntaa. Säädöksiä, jotka koskevat hoitohenkilökunnan 
rokotuksia, on laajennettu, samoin infektioiden seurantajärjestelmiä sekä 
tiedonsaantimahdollisuuksia epidemian selvittämisen yhteydessä.    
Hyvinvointi ja terveyden toimialan asiakas- ja potilastiloissa työskentelevillä on oltava 
tartuntatautilaissa määritelty rokotussuoja silloin, kun tiloissa hoidetaan tartuntatautien vakaville 
seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, esimerkiksi vakavasti sairaita, raskaana olevia, alle 
1-vuotiaita tai yli 65-vuotiaita. Lisäksi noudatetaan mahdollisesti epidemiatilanteessa annettavia 
kansallisia ohjeita. 
 
Tällaisissa tiloissa työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava: 
rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, rokotuksen 
antama suoja influenssaa vastaan ja rokotuksen antamaa suoja hinkuyskää vastaan, jos hoidetaan 
imeväisikäisiä. Koko ohje löytyy henkilökunnan käytössä olevasta Espoon Essistä (intranet). 
  

10 Toimitilat ja tukipalvelut 

10.1 Toimitilat 

Johtotiimeissä käsitellään säännöllisesti toimitilojen toimivuutta. Toimitilojen kunnossapidon 
ja korjaustarpeiden suhteen tehdään tiivistä yhteistyötä Espoon tilapalvelut liikelaitoksen 
kanssa. Vuokratiloissa toimivien terveysasemien vuosikorjausprosessi toteutuu 
vuokranantajan prosessien mukaisesti. Vastuuhenkilöinä kunkin aseman esihenkilöt.    

10.2 Palo- ja pelastussuunnitelma  

Palo - ja pelastussuunnitelma löytyy henkilökunnan käytössä olevasta Sharepointista sekä 
kirjallisena versiona kunkin terveysaseman potilastoimistosta. 
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10.3 Tukipalvelut 

Vastuutahot: 
• Siivous- ja pyykkijärjestelyt, tekstiilipalvelut ja laitoshuolto: Aula- ja turvallisuuspalvelut   
• Välinehuoltopalvelut: HUS Välinehuolto  
• Laboratorio- ja kuvantamispalvelut: HUSLAB ja HUS Kuvantaminen  
• Aula- ja turvallisuuspalvelut, turva- ja kutsulaitteet: Aula- ja turvallisuuspalvelut   
• Apteekkipalvelut: HUS Apteekki 
• Teknologiset ratkaisut sekä käytössä olevat turva- ja kutsulaitteet: Tietotekniikka,  

Konsernipalvelut   
• Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, hankinta, käytön ohjaus ja huolto: hankitaan tarpeen  

mukaan, ohjaus toimittajan toimesta, huolto suositusten mukaan   
• Apuvälineiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto: Espoon apuvälinepalveluista vastaa HUS  

Apuvälinekeskus, joka palvelee Espoon sairaalan tiloissa osoitteessa Karvasmäentie 6.  
 

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

Tietoturva ja tietosuoja 
Tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevat periaatteet ja linjaukset on luettavissa 
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuoja dokumentista Espoo.fi-sivuilta.  
 
Espoon terveysasemien henkilökunta saa tietojärjestelmätunnukset vasta hyväksyttyään 
tietoturva- ja salassapitosopimukset. 
Menettelytapa yksikössä: Perehdytyksen yhteydessä käydään tietoturva- ja salassapitoasiat läpi. 
Vastuuhenkilö(t): kunkin aseman esihenkilöt   
 
Tietosuojaselosteet  
Tietosuojaselosteessa informoidaan asiakkaan oikeuksista ja kerrotaan, mitä asiakkaan 
henkilötietoja kerätään ja miten tietoja suojataan   
Linkki Espoon kaupungin verkkosivuille 
 

11.2 Tietosuojaan liittyviä yhteystietoja 

Kaupungin tietosuojavastaava Paula Pernilä  
tietosuoja@espoo.fi 
PL 12, 02070 Espoon kaupunki 
 
Sosiaali- ja terveystoimen juristitiimi 
sotet.lakihenkilöt@espoo.fi 
PL 202, 02070 Espoon kaupunki 
 
Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön vastaava esihenkilö. 
 

12 Yksikön / Palvelualueen kehittämissuunnitelma 

Terveysasemilla laaditaan, toteutetaan ja seurataan kehittämissuunnitelmaa, joka on yhteenveto 
riskienkartoituksista, asiakaspalautteista, muistutuksista ja kanteluista tehdyistä analyysistä. 
Yhteenvedossa on sovittu ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä ja niiden seurannasta. 

https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuoja
https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/tietosuoja
mailto:tietosuoja@espoo.fi
mailto:sotet.lakimiehet@espoo.fi
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Toimintayksiköissä/palvelualueilla toteutettavassa omavalvonnassa havaitut laatupoikkeamat ja 
epäkohdat ohjaavat yksiköiden toiminnan kehittämistä.   

 

13 Liitteet 

Liite 1: Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vastuunjako – näkökulma on laatu, turvallisuus ja 

omavalvonta 

https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/potilas_ja_asiakasturvallisuus-
sotet/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6A2F3322-B7D6-46F3-BF00-
1566399C1F17%7D&file=Liite%201.%20Espoon%20hyvinvoinnin%20ja%20terveyden%20toimialan
%20vastuunjako%20-%20omavalvonta%20ja%20turvallisuus.docx&wdLOR=cCAB04FA3-DE5D-
4C78-9BC9-32B15134BB2F&action=default&mobileredirect=true 
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Liite 1. Henkilökunnan käyttöä varten.     Päivitetty 11.3.2022 
 
 
 
Ryhmittely: 
1. Johdon ja esimiesten vastuut 
2. Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden asiantuntijat 
3. Työryhmät 
 
1. Johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden vastuut 
 
Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu toiminnan laadusta ja asiakas/ 
potilasturvallisuudesta. Hän varmistaa, että laadun ja asiakas/potilasturvallisuuden hallinta toteutuu 
yhdenmukaisesti koko hyvinvoinnin ja terveyden toimialueella. 
Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan johtoryhmä varmistaa, että työolosuhteet mahdollistavat 
turvallisen hoidon ja palvelun ja että turvallisuuteen ja laatuun liittyvät vastuut on selkeästi määritelty ja 
vastuuhenkilöillä on edellytykset tehtäviensä hoitamiseen. 
Tulosyksiköiden johtajat varmistavat, että tulosyksikössä on riittävät resurssit ja edellytykset laadun ja 
asiakas/potilasturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Palvelualueiden päälliköt vastaavat palvelualueensa laadusta ja asiakas / potilasturvallisuudesta. 
Päällikkö varmistaa, että palvelualueella toimitaan näyttöön perustuvan lääketieteen ja käypä hoito -
suositusten mukaisesti ja että asiakas/ potilasturvallisuudesta huolehditaan niin palvelualueen omassa 
toiminnassa kuin yhteistyössä muiden kanssa. Päälliköt vastaavat avoimen ja syyllistämättömän 
kulttuurin edistämisestä. 
Työyksikön esihenkilö vastaa avoimen ja syyllistämättömän kulttuurin juurruttamisesta, 
laadunhallinnasta ja asiakas/potilasturvallisuuden kehittämisestä toimialan linjausten mukaisesti. 
Esihenkilö vastaa siitä, että resurssit kohdistetaan asianmukaisesti siten, että asiakas/potilasturvallisuus 
ei vaarannu. Hän ottaa aktiivisesti esille laadunhallintaan ja asiakas/potilasturvallisuuteen liittyviä 
kysymyksiä. 
Talous- ja hallintojohtaja vastaa laadun ja asiakas/potilasturvallisuuden huomioon ottamisesta 
talouden suunnittelussa. 
Turvallisuuspäällikkö (konsernihallinto) vastaa organisaation kokonaisturvallisuudesta 
turvallisuuspolitiikan mukaisesti. 
Työntekijän vastuulla on huolehtia asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja osallistua sen kehittämiseen 
oman toimensa puitteissa. 
 
2. Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden asiantuntijat 
 
Erityisasiantuntija (perhe- ja sosiaalipalvelut) kehittää ja edistää Spro -prosessia verkostossa. 
Erityissuunnittelija (lääkinnälliset laitteet) edistää laiteturvallisuutta ja laitteiden ammattimaista käyttöä. 
Erityissuunnittelija (osaamisen kehittäminen) omalta osaltaan tunnistaa koulutuksen tarpeita ja 
osallistuu koulutusten suunnitteluun. 
Hygieniahoitaja vastaa infektioiden torjunnan suunnittelusta ja toteutuksesta Espoon kaupungin 
vanhusten palveluissa (sairaala ja kaupungin omat ja ostetut pitkäaikaishoidon yksiköt) yhdessä 
esihenkilöiden kanssa. 
Kehittämispäällikkö (digikehittäminen) vastaa Espoon Hytetin tietojärjestelmien kehittämisestä ja 
projektisalkkuprosessista. 
Laatupäällikkö (HYTET) koordinoi toimialan oman palvelutuotannon omavalvontaprosessin 
kehittämistä sekä varmistaa, että toimialan käsikirja on ajantasainen. Hän toimii myös 
asiakas/potilasturvallisuuden asiantuntijana ja on keskeisessä roolissa vakavien vaaratapahtuminen 
selvittämisissä ja tutkinnoissa. Lisäksi hän kehittää ja edistää HaiPro -prosessia. 
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Laitekoordinaattorit tuntevat oleellisen sisällön laista lääkinnällisistä laitteista (719/2021) He 
toimeenpanevat asiantuntijaryhmältä saatuja ohjeita ja toimenpiteitä yhdessä palvelualueiden 
esihenkilöiden kanssa. Lisäksi he osallistuvat kehittämistyöhön, toimivat yhdyshenkilöinä, koordinoivat 
toimintaa ja välittävät informaatiota. 
Laitevastaavat tuntevat oleellisen sisällön laista lääkinnällisistä laitteista (719/2021). He huolehtivat 
yhdessä esihenkilöiden kanssa, että terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaisen käytön 
vaatimukset toteutuvat yksiköissä. Keskeisiä asioita ovat henkilöstön osaamisen varmistaminen, 
laitteiden huollot ja inventointi, käyttöohjeiden saatavuus, turvallisuustiedotteet. 
Lakimiestiimi konsultoi ja kouluttaa toimialan juridisissa kysymyksissä. 
Palvelualueen HaiPro -potilasturvallisuusvastaava koordinoi, kehittää, ohjaa, analysoi ja tiedottaa 
potilasturvallisuudesta omalla alueellaan. Hänen tehtävänään on edistää potilasturvallisuutta 
yhteistyössä linjaorganisaation kanssa. Hän raportoi vähintään kaksi kertaa vuodessa 
potilasturvallisuuden kehittymisestä omalle johtoryhmälleen. Hän tukee järjestelmän ylläpitämistä. 
Palvelupäällikkö (sovellustiimi) toimii johdon tukena sovellusylläpidossa. 
Sosiaali- ja potilasasiamies edistää sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden oikeusturvaa. Asiamies 
neuvoo ja ohjaa potilaita ja heidän omaisiaan sekä toimii tarvittaessa välittäjänä asiakkaan ja 
viranhaltijoiden välillä. 
Tartuntatautihoitaja on tartuntatautilääkärin työpari. Hän valvoo, seuraa ja ehkäisee yleisvaarallisia 
sekä muita tartuntatauteja koko kunnan alueella ja tekee laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa 
mukaan lukien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL). Hän toimii asiantuntijaapuna Espoon kaupungin koko henkilöstölle. 
Tartuntataudeista vastaava lääkäri vastaa infektiontorjunnan kokonaisuuden koordinoinnista koko 
kunnan alueella sisältäen yleisvaarallisten tartuntatautien valvonnan ja siihen liittyvät tartuntatautilain 
ohjaamat toimenpiteet. Hän osallistuu laajasti valtakunnallisiin sekä pääkaupunkiseudun infektion 
torjunnan verkostoihin sekä Espoon pandemiasuunnitelman tekemiseen. 
Tietosuojavastaava antaa toimialalla ohjeistusta, neuvontaa ja koulutusta tietosuojakysymyksissä sekä 
panee täytäntöön 25.5.2018 sovellettavaksi tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojaan 
liittyvän lainsäädännön ja varmistaa niiden soveltamisen. Tekee lisäksi yhteistyötä tietosuoja-asioissa 
valvontaviranomaisten kanssa ja toimii yhteyspisteenä heihin päin. 
Työsuojelupäällikkö vastaa työnantajan ja esimiesten avustamisesta työpaikalla tarvittavan 
työsuojeluosaamisen hallintaan, seuraa työpaikkojen työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta ja raportoi 
siitä säännöllisesti johdolle. Tuottaa potilasturvallisuusraporttiin työturvallisuutta koskevien mittarien 
tiedot. 
Työsuojavaltuutettujen tehtävänä on toimiminen työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävien 
toimintatapojen lisäämiseksi edustamiensa työntekijöiden keskuudessa. 
Vahtimestari (aula- ja turvallisuuspalvelut) vastaa tilojen turvallisuudesta, kulunvalvonnasta, 
kameravalvonnasta ja asiakasohjauksesta Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimipisteissä. Lisäksi 
hän vastaa erikseen sovituista tehtävistä maahanmuuttajapalvelun ja lastensuojelun toimipisteissä, 
Espoon sairaalassa sekä Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksessa. 
Vammaisasiamies edistää vammaisten huomioimista kaikissa toiminnoissa ja palveluissa. 
Vammaisasiamies koordinoi Espoon vammaispoliittista ohjelmaa. 
 
3. Työryhmät 
 
Asiakas/potilasturvallisuuden alueellinen yhteistyöryhmä (HUS sairaanhoitopiiri) tukee 
asiakas/potilasturvallisuuden kehittämistä koko sairaanhoitopiirin alueella. Ryhmä mm. järjestää 
alueellisia asiakas/potilasturvallisuuskoulutuksia. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan edustajana on 
Hytet:in laatupäällikkö. 
Asiakas/potilasturvallisuuden alueellinen ohjausryhmä (HUS sairaanhoitopiiri) tukee 
potilasturvallisuuden kehittämistä koko sairaanhoitopiirin alueella. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan 
edustajana on sairaalan ylilääkäri. 
Asiakas/potilasturvallisuustutkintaryhmä vastaa vakavien potilasturvallisuutta vaarantavien 
tapahtuminen tutkintaprosessista. Tavoitteena on kehittää potilasturvallisuutta organisaatiossa ja estää 
vastaavien tilanteiden tapahtuminen tulevaisuudessa. Ryhmä koostuu systeemianalyysiin koulutetuista 
henkilöistä. 
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Epidemioiden selvitystyöryhmä (Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen) selvittää elintarvikkeiden ja veden 
välityksellä leviäviä epidemioita. Ryhmään kuuluvat tartuntataudeista vastaava lääkäri, 
tartuntatautihoitaja, elintarvike- ja terveydensuojeluvalvontaa johtava viranhaltija, virkaeläinlääkäri, 
elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija sekä vesihuollon edustaja 
HYKS-Erva-alueen potilas- ja asiakasturvallisuuden koordinaatiotyöryhmän vetäjä on alueen 
potilasturvallisuuslähettiläs (Maria Virkki, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä). Koordinaatiotyöryhmän 
kehittämistehtävinä on mm. kansallisen strategian jalkauttaminen alueella. 
Lääketyöryhmä (HYTET). Lääketyöryhmä toimii asiantuntija ryhmänä lääkehoitoon liittyvissä 
erityiskysymyksissä. Lisäksi lääketyöryhmä tarkistaa Espoon toimialatasoisen lääkehoitosuunnitelman 
vuosittain ja vastaa sen päivittämisestä. 
Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan laatu ja omavalvonta työryhmän tehtävä on 
omavalvontaprosessin tukeminen. Ryhmä priorisoi toimialan johdolle perusteltuja kehittämisehdotuksia. 
Yhteistyö ympäristökuntien kanssa. 
Sovellustiimi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden toimialan potilas- ja asiakastietojärjestelmien 
sovellusylläpidosta. 
Tartuntatautiyksikkö koordinoi covid-19 pandemian aikana kunnan alueen ja asukkaiden 
tartunnanjäljitystä ja rokottamista sekä koronavirukseen liittyvää ohjeistusta henkilöstölle ja kaikille 
espoolaisille. 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden asiantuntijaryhmä seuraa, valvoo ja arvioi 
terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaista käyttöä ja omavalvonnan toteutumista. 
Ryhmä osallistuu ammattimaisen käytön kehittämiseen sekä laatii ohjeita yhdessä koordinaattoreiden 
kanssa. Ryhmän jäsenet toimivat yhdyshenkilönä ja tiedon välittäjänä asiantuntijaryhmän ja toimialan 
sekä tulosyksikön johtoryhmien välillä. 
Tietosuoja- ja tietoturvaryhmä (HYTET) käsittelee sotet tietosuojadokumentaatioon, ohjeistukseen ja 
tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. 
 
Vastuut perustuvat joko siihen, että (1) lainsäädännössä on suoraan määrätty jonkin vastuun kuuluvan 
tietylle toimijataholle (kuten esim. tartuntatautilääkärille on suoraan laissa asetettu paljon valtaa ja 
vastuuta) (2) ja/tai Espoon kaupungin voimassaoleviin virallisiin dokumentteihin kuten hallintosääntöön, 
toimintaohjeisiin, delegointisääntöön, TVA-kuvauksiin, virkamääräyksiin/työsopimuksiin, yhteisesti 
sovittuihin työnjakoon/työtehtäviin, kaikkia velvoittaviin asiakirjoihin kuten esim. ”Näin me toimimme” -
pelisääntöihin. 
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