
Espoo Piispanportin terveysasema
Pihlajalinna

Vastaava lääkäri Mira Uunimäki
Suurpellon asukasilta 31.3.2022



Piispanportin
terveysasema

Osoite:

Piispanportti 10, 5. krs

Aukiolo Arkisin klo 8-16

Yhteydenotot ja ajanvaraus:

Puh: 09 81622010

Tekstiviestipalvelunumero
kuulovammaisille 040 570 2889
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YHTEISTYÖ Espoon kaupungin ja HUSin kanssa

▪ Toimimme samalla tavalla kuin muutkin Espoon kaupungin 
terveysasemat

▪ Yhteistyökumppaneina kaupungin muut palvelut kuten fysioterapia,
mielenterveysyksikkö yms.

▪ Laboratoriona käytössä HUS Laboratorio ja Röntgentutkimukset 
tekee HUS kuvantaminen
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Henkilöstö

6 lääkäriä, joista 3 
yleisl.erikoislääkäriä ja  1 geriatri

Vastaava lääkäri/ylilääkäri

Mira Uunimäki

8 hoitajaa, joilla omia
osaamisalueita (kuten diabetes, 
muisti, kansansairaudet, 
ehkäisy) + tuntiapuja

Vastuuhoitaja Heidi Hietala



Väestöpohja/ alue

➢ Espoon kaupungin ja Pihlajalinnan välisen sopimuksen mukaan
Piispanportin asiakaskunta koostuu Henttaan, Suurpellon ja osan
Kuitinmäen alueen väestöstä ja terveysaseman valinnan vapauden
nojalla vaihtaneista espoolaisista (ja  mahd. ulkopaikkakuntalaisista)

➢ Sopimuksen alussa väestö oli n. 12500 ja aiempaan
Omamehiläiseen vaihtaneita asiakkaita noin 1000

➢ Tammi-maaliskuun aikana Piispanportin terveysasemalle on 
vaihtanut reilu 1500 uutta asiakasta muilta Espoon terveysasemilta

➢Asiakasmäärä yhteensä 31.3 n. 15 000 asukasta ja asiakasta
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Piispanportin tapa toimia= Tiimimalli

❑Yhteydenotto  pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköisesti (tulossa)

❑Heti ensikontaktissa pyritään aloittamaan asiakkaan asian hoitaminen; 
annetaan hoito-ohjeita, ohjeita tulevaa vastaanottoa varten (esim. 
verenpaineseuranta), laitetaan lähete lab-kokeisiin yms.

❑Hoitaja konsultoi herkästi ns. tiimilääkäriä, joka voi ottaa 
puhelinyhteyden tarkentaakseen kokonaisuutta tai antaa hoitajan kautta 
ohjausta, toimintaohjeita

❑Kiirevastaanotolla päivittäin hoidetaan kiireiset asiat (tarkkailua vaativa 
hoito tehdään yhteistyössä Leppävaaran terveysaseman kanssa)
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Omahoitajuus alkamassa laajemmin

▪ Asiakas, jolla pitkäaikaisen hoidon tarve kuten  esim. diabeetikko, 
ikääntyvä muistisairaus, saa omahoitajan, jonka kanssa voi olla 
suorassa kontaktissa

▪ Kaikilla ei ole tarvetta omahoitajuuteen, joten heidän hoitonsa 
tapahtuu päivystävän hoitajan ja kaikkien hoitajien yhteisvastuulla

▪ Tietyillä hoitajilla on työparina erikoislääkäri kuten diabeteslääkäri 
ja geriatri, jolloin nämä lääkärit pääsääntöisesti ovat myös 
omalääkäreitä näille asiakkaille

▪ Yhdessä asiakkaan kanssa tehdään hoitosuunnitelma
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Hoitoonpääsyn tavoitteet

✓ Kiireellisen asian hoito samana päivänä

✓ Kiireettömän asian hoito alkaa ensi kontaktissa ja jatkuu 
tutkimuksissa tai vastaanotolla

✓ Kiireetön vastaanotto tarpeen mukaan 7 päivän sisällä

8



Asiakastyytyväisyys

Tammikuun NPS-indeksi 85

Helmikuun NPS-indeksi 90!

− NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa 
asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla.

− Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua / tuotetta kaverillesi tai kollegallesi?

− NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä suosittelijoiden prosenttimäärästä. 
Luku sijoittuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa).
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Pihlajalinna lääkärikeskustoiminta



• Suomen johtavia sosiaali-, terveys- ja 
hyvinvointipalveluiden tuottajia

• Pääkonttori Tampereella, maksaa kaikki veronsa 
Suomeen

• Laaja palvelutarjonta yksityiselle ja julkiselle sektorille

• Markkinajohtaja sote-kokonaisulkoistuksissa

• Vahva Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-
Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja
pääkaupunkiseudulla

• Listautui Helsingin pörssin päälistalle kesäkuussa 2015

• Noin 7000 työntekijää

• 14 141 osakkeenomistajaa (12/2020), osakkeista 
n. 95 prosenttia suomalaisessa omistuksessa

Lääkärikeskus, sairaala, 
hammasklinikka 

Sote-ulkoistus

Asumispalvelut 

Liikuntakeskukset

Vastuulääkäripalvelut

Palvelee julkisyhteisöjä kuten 
kuntia ja sairaanhoitopiirejä 
sekä kotitalouksia, yrityksiä, 
vakuutusyhtiöitä ja muita 
organisaatioita.



Pihlajalinnan palvelut

Pihlajalinna palvelee 
yksityishenkilöitä, 
yrityksiä, vakuutus-
yhtiöitä ja julkis-
yhteisöjä
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Julkiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut

Työvoima-
palvelut

Asumispalvelut ikäihmisille 
ja erityisryhmille

Lääkärikeskukset ja erikois-
sairaanhoito

Fysioterapiaa ja
liikuntakeskukset

Laajat 
etäpalvelut



Uusi lääkärikeskus Pihlajalinna Piispanportti Espoo 

− Pihlajalinna laajentaa lääkärikeskusverkostoaan ja avaa uuden lääkärikeskuksen 
Espoon Piispanporttiin.

− Avautuu samoihin tiloihin Piispanportin terveysaseman kanssa, arvioitu 
avausajankohta toukokuussa 2022.

− Tarjolla työterveys-, yleis- ja erikoislääkäripalveluita sekä laboratoriotoiminta.

− Palvelutarjonta laajenee myöhemmin vielä kuvantamispalveluilla.
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− Pihlajalinna Dextra Munkkivuori, Tavastia, Sello ja Vantaa
− Lääkärikeskukset, joissa kattavat yleis- ja erikoislääkäripalvelut, sekä laboratorio ja 

kuvantamispalvelut.

− Dextrassa myös päivystys, magneetti- ja tt-kuvauspalvelut sekä hammasklinikka.

− Pihlajalinna Laser Tilkka
− Palveluina erikoislääkäreiden vastaanottotoiminta, laaja valikoima eri erikoisalojen 

leikkaustoimintaa, silmäkirurgia sekä iho- ja estetiikan lasertoiminta.

− Pihlajalinna Pikku Huopalahti
− Entinen Pohjola Sairaala on nyt osa Pihlajalinnaa!

− Pihlajalinna Dextra Lapsettomuusklinikka
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Muut Pihlajalinnan toimipisteet pääkaupunkiseudulla



Pihlajalinnan suunterveyden toimipisteet

− Hammasklinikka Keinojuuriklinikka Espoo

− Hammasklinikka Ala-Malmi

− Hammasklinikka Munkkivuori  (samassa rakennuksessa lääkärikeskuksen kanssa)

− Hammasklinikka Stockmann
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Kiitos!
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