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ESIPUHE 
 

Terveydenhuoltolaki 1.5.2011 (1326/2010) edellyttää, ettät terveydenhuollon toimintayksikön on laaditta-
va suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otetta-
va huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa.  
 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli ns. 
vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013 (980/2012). Tämän lain 23 § koskee toiminnan omavalvontaa ja 
sen mukaan omavalvontasuunnitelma tulee olla julkisesti nähtävänä 1.1.2015 alkaen. 
 
Sosiaalihuoltolain 1.4.2015 (1301/2014) perusteella sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintako-
konaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvalli-
suuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi  

 • suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä  

 • sen toteutumista on seurattava säännöllisesti  

• toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti ke 
rättävän palautteen perusteella 

 
 
Useat eri aikoina voimaan tulleet säädökset edellyttävät toiminnan ohjausta ja seurantaa. Osittain pääl-
lekkäisten suunnitelmien välttämiseksi viraston käyttösuunnitelmassa vuodelle  2016 määritellään, että 
asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma integroidaan lainsäädännön edellyttämän omavalvonnan 
kanssa. 
 
Tämä on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan yhdistetty omavalvonta- ja asiakas-
turvallisuussuunnitelma. Tämä suunnitelma on toimialatason puitesuunnitelma. Toimintayksiköt laativat 
omat suunnitelmansa tämän suunnitelman rungon mukaan soveltaen sitä omaan toimintaansa niin, että 
tämä pohja on otsikoineen kaikille yhteinen ja yksiköt tarkentavat omia tietojaan lisäämällä tähän poh-
jaan tai jättämällä pois sellaiset kohdat, jotka eivät liity ko. yksikön toimintaan.. 
 
Viraston yhteinen suunnitelma ja toimintayksikkökohtaiset ovat saatavissa Helsingin kaupungin verkko-
sivuilla (www.hel.fi) ja yksiköiden toimitiloissa esim. ilmoitustaululla.  
 
Suunnitelmia täydennetään toiminnan muutosten mukaan ja suunnitelmien toteutumista seurataan vuo-
sittain. 
 
 
 
 
 
Juha Jolkkonen 
vs.virastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysvirasto 

 
 
 
 
 
 

http://www.hel.fi/
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1.  TOIMIALAA KOSKEVAT TIEDOT 
 
Palvelujen tuottaja 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala 
 
Toimintayksikön nimi 
Helsingin vastaanottokeskus 
 
Toimintayksikön sijaintikunta 
Helsinki 
 
 

Toimintayksikköä koskevat tiedot 

 
Toimintayksikön toimipisteiden katuosoitteet:  
 
Punavuoren toimipiste  
Uudenmaankatu 24,  
00120 Helsinki 
 
Kaarlenkadun toimipiste  
Kaarlenkatu 7 
00530 Helsinki 
 
Yksityismajoituspalvelupiste 
Niittylänpolku 10 
00620 Helsinki 
 
 
Toimintayksikköjen vastaava esimies:   
 
Leena Markkanen  
09-31042901 
leena.markkanen@hel.fi 
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2.  ASIAKASTURVALLISUUS- JA OMAVALVONTASUUNNITELMAN 
LAATIMINEN 

2.1. Suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 
Virastotason suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot 
Juha Jolkkonen, virastopäällikkö 
juha.jolkkonen@hel.fi 
PL 6000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

2.1.1. Toimintayksikön suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot 

Leena Markkanen, johtaja 
leena.markkanen@hel.fi 
PL 12714, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
 

2.2. Suunnitelman seuranta ja raportointi 

Suunnitelmat päivitetään aina, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen 
liittyviä oleellisia muutoksia.  
 

Suunnitelma on nähtävillä asiakastiloissa olevalla ilmoitustaululla siten, että asiakkaat, omaiset ja oma-
valvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 
Suunnitelma on nähtävänä myös Helsingin kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/sote sekä toimintayksik-
köjen omilla verkkosivuilla. 
 
 

mailto:leena.markkanen@hel.fi
http://www.hel.fi/sote
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3. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

3.1. Toiminta-ajatus 

Sosiaali- ja terveystoimialan perustehtävä on edistää helsinkiläisten terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista 
turvallisuutta. Viraston toimintaa ohjaavat Helsingin kaupungin arvot ja eettiset periaatteet. Tavoitteena 
on, että palvelut ovat alan parhaimmistoa ja ne järjestetään kustannustehokkaasti. Hoito on vaikuttavaa 
ja turvallista. Osaava henkilöstö tukee helsinkiläisiä edistämään terveyttään ja hoitamaan sairauksiaan. 
Asiakaspalvelu on ystävällistä ja sujuvaa. Virasto on hyvä ja haluttu työnantaja, joka huolehtii henkilös-
tönsä työhyvinvoinnista. 
 

3.1.1. Helsingin vastaanottokeskuksen toiminta-ajatus 

 
Helsingin vastaanottokeskuksen tehtävänä on järjestää toimivat vastaanottolain mukaiset palvelut kan-
sainvälistä suojelua hakeville, jotka pohjaavat yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Ih-
misarvoinen elämä turvataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Lasten etuun ja hyvinvointiin kiinnitete-
tään erityistä huomiota.  Eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat  ja ne asiakkaat joilla on 
kohonnut riski joutua haavoittuvaan asemaan, tunnistetaan ja heidän erityistarpeisiinsa vastataan. Asi-
akkaiden tarpeisiin vastataan olemassa olevien palvelumahdollisuuksien mukaan parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Helsingin vastaanottokeskus sopeutuu muutoksiin ja kykenee järjestämään palveluita kaikis-
sa olosuhteissa.    
 

3.2. Arvot ja toimintaperiaatteet 

Sosiaaliala- ja terveystoimialan henkilöstö noudattaa Helsingin kaupungin palveluksessa ollessaan Hel-
singin kaupungin arvoja sekä kaupungin eettisiä periaatteita. Arvot ja eettiset periaatteet ovat osa orga-
nisaatiokulttuuria, joka tulee näkyväksi henkilöstön toiminnassa ja käyttäytymisessä.  
 
Helsingin kaupungin arvot ovat 
 

 Asukaslähtöisyys  

 Ekologisuus  

 Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus  

 Taloudellisuus  

 Turvallisuus  

 Osallisuus ja osallistuminen  

 Yrittäjämielisyys  
 
 
Sosiaali- ja terveystoimialalla arvot tarkoittavat 
 
Asukaslähtöisyys 
• Kehitämme sosiaali- ja terveyspalvelujamme asukkaiden tarpeista lähtien ja tutkittuun tietoon ja 
osaamiseen perustuen  
• Tuemme asukkaita ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja sairauksiensa hoi-
dosta 
• Toimimme aktiivisesti väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi tiiviissä 
yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa 
• Palvelu käynnistyy ensimmäisestä kohtaamisesta ja asiakas saa sen silloin kun hän sitä tarvitsee 
• Jokaisella asiakkaalla on oikeus kunnioittavaan kohtaamiseen ja oikeus tulla kuulluksi omassa asias-
saan 
• Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta 
• Palvelemme asiakkaitamme ammattitaitoisesti, laadukkaasti ja monikulttuurisuus huomioon ottaen 
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• Toimintaamme ohjaa periaate ”Tulit juuri oikeaan paikkaan, miten voin auttaa?” 
 
Ekologisuus 
• Edistämme toiminnassamme ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä ympäristön terveellisyyttä pitkä-
jänteisesti haittoja ennalta ehkäisten 
• Tuemme yhteiskunnan ja työympäristön kestävää kehitystä 
• Säästämme luontoa ja luonnonvaroja 
• Toimintaamme kuvaa periaate ”Huolehdimme työpaikastamme kuin kodistamme”  
 
Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus 
• Jaamme käytettävissä olevat voimavarat väestön tarpeet huomioon ottaen.  
• Kohdennamme voimavarat parhaaseen mahdolliseen näyttöön perustuen 
• Heitteille ei jätetä ketään 
• Kohtelemme toisiamme reilusti ja tasapuolisesti 
• Toimintaamme ohjaa periaate ”Kaikki toimemme rakentavat luottamusta”  
 
Taloudellisuus 
• Toimimme tuloksellisesti, tuotamme tai järjestämme palvelumme laadukkaasti, tehokkaasti ja koko-
naistaloudellisesti 
• Arvioimme palvelujamme niiden tuottaman hyvinvoinnin, terveyshyödyn, vaikuttavuuden ja asiakkai-
den kokemusten perusteella 
• Tunnistamme riskejä ja varaudumme niihin 
• Toimintaamme ohjaa periaate ”Isännätöntä rahaa ei ole”  
 
Turvallisuus 
• Tarjoamiimme sosiaali- ja terveyspalveluihin voidaan luottaa kaikissa olosuhteissa, myös kriisitilan-
teissa 
• Teemme hyvin, mitä lupaamme emmekä jätä avuntarvitsijaa yksin  
• Asiakasturvallisuus on keskeinen toimintaamme ohjaava tekijä 
• Käyttämämme tilat, laitteet, tarvikkeet, hoitomenetelmät ja hoito ovat asianmukaisia ja niiden toimi-
vuutta arvioidaan säännöllisesti 
• Huolehdimme henkilöstön osaamisesta, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta.  
• Edesautamme osaltamme Helsingin kehittymistä turvalliseksi ja sosiaalisesti tasapainoiseksi kaupun-
giksi 
• Toimintaamme ohjaa periaate: ”Ennakoimme ja huolehdimme”  
 
Osallisuus ja osallistuminen 
• Toimintaamme ohjaa periaate: ”Osallisuus ja osallistuminen ovat terveyttä ja hyvinvointia”  
 
Yrittäjämielisyys 
• Johtamistapa tukee henkilöstön mahdollisuutta toimia joustavasti ja aloitteellisesti, vastata asiakkais-
taan, sitoutua työhönsä ja vaikuttaa ammattitaidollaan työyhteisönsä parhaan tuloksen aikaansaami-
seen 
• Jokaisella on vastuu toiminnan jatkuvasta parantamisesta  
• Toimimme hyvässä yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa kehittäessämme ja tuottaessamme pal-
veluja 
• Toimintamme kehittämistä ohjaa ”Intohimo parempaan” 
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4.  RISKINHALLINTA 

4.1.  Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Toimialan linjajohdolla on vastuu riskienhallinnasta ja turvallisuuden järjestämisestä. Johdon on huoleh-
dittava, että toimintaympäristön olosuhteet mahdollistavat turvallisen työn tekemisen, asiakaspalvelun 
sekä turvallisen ja laadukkaan hoidon. 
 
Asiakasturvallisuus sekä omavalvonta perustuvat riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja 
mahdollisia epäkohtia otetaan huomioon monipuolisesti.  Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuut-
ta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimus-
ten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta 
epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien 
kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. 
 
Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henki-
löstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liitty-
viä epäkohtia. 
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla virastopäällikkö ja linjajohto vastaavat asiakas- ja potilasturvalli-
suudesta. Virastopäällikkö ja osastopäälliköt linjaavat ja asettavat tavoitteet viraston laadunhallinnalle ja 
asiakas-/potilasturvallisuudelle sekä seuraavat ja arvioivat niiden toteutumista osana muuta toimintaa. 
Osastopäälliköt ja toimistojen johtajat vastaavat osaltaan tavoitteiden eteenpäin toteuttamisesta ja seu-
rannasta. Virastopäällikkö ja osastopäälliköt varmistavat kehittämistoimien toteutumisen mm. johdon 
katselmusten ja itsearviointien yhteydessä. Keskeiset henkilöstöä koskevat tiedot esitellään sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle ja toimitetaan talous- ja suunnittelukeskukseen liitettäväksi koko kaupungin yhtei-
seen henkilöstöraporttiin. Asiakas- ja potilasturvallisuutta mittaavien mittareiden tuloksia tulee tarkastel-
la avoimesti sekä johtoryhmissä että henkilöstön kanssa.  
 
Henkilökunta osallistuu monin tavoin moniammatilliseen laadunhallinnan ja asiakas- ja potilasturvalli-
suuden kehittämiseen ja saa palautetta oppimista ja oman toimintansa kehittämistä varten. Muistutukset 
ja kantelut käsitellään tapahtumassa mukaan olleiden kanssa. HaiPro-ilmoitukset käsitellään työpaikoil-
la erillisen ohjeen mukaisesti. Ilmoituksista saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Hen-
kilökunnalle järjestetään viraston sisäisiä potilasturvallisuuskoulutuksia. Yleisten koulutusten lisäksi on 
erillisiä infektioiden, lääkehoidon ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviä koulutuksia. 
 
Työyhteisön koulutus ja työyhteisölle laadittavat turvaohjeet sekä tekniset turvajärjestelmät ovat ensisi-
jaisia keinoja vaara- ja uhkatilanteisiin varautumisessa. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen toimipis-
teen turvallisuusjärjestelyihin, turvallisuussuunnitelmiin ja turvaohjeisiin on välttämätöntä. Turvallisuus-
ongelmien tunnustaminen ja avoin käsittely luo pohjan turvallisuuskulttuurille. 
 

4.2.  Riskinhallinnan työnjako 

Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työnte-
kijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmis-
tamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön 
luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilös-
töltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, asiakas-/potilasturvallisuus- ja oma-
valvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. 
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaadi-
taan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden 
palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi 
ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 
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Sosiaali- ja terveystoimialan turvallisuustoiminta on kokonaisuus, jolla pyritään turvaamaan viraston 
mahdollisimman häiriötön perustehtävän toteuttaminen ja palvelutuotanto niin arkipäivässä ja normaa-
liolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Turvallisuustyötä johtaa toimialajohtaja ja linjajohto 
sosiaali- ja terveystoimen johtosäännössä1 määritellyllä tavalla. 
 
Turvallisuuden hallinta on osa organisaation kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Kaupungin riskienhallin-
taohje2 määrittelee vastuut ja menettelytavat riskienhallinnan toteuttamisessa. Toimialan oma ohjeistus3 
kokoaa yhteen sosiaali- ja terveystoimialan turvallisuustoiminnan kokonaisuuden. 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan kaikissa toimipisteissä laaditaan kokonaisvaltaiset, vuosittain tarkistettavat 
turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, joissa käsitellään henkilökunnan, asiakkaiden, potilaiden ja kiin-
teistön turvallisuuteen riskienarvioinnin perusteella vaikuttavat uhkatekijät ja varautumistoimenpiteet 
näiden varalle. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat sisältävät pelastuslain ja työturvallisuuslain edellyt-
tämät vaatimat asiat. Suunnitelma sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita ennaltaehkäistään, 
miten niihin varaudutaan ja millä tavalla tapahtuvissa onnettomuustilanteissa toimitaan. 
 
Työpaikan vaarojen arviointi tehdään yhteistoiminnallisesti ja kirjataan Työsuojelupakki-ohjelmaan. 
Myös työterveyshuollon lakisääteisissä työpaikkaselvityksissä kartoitetaan työpaikan olosuhteet ja arvi-
oida niiden terveydellinen merkitys. 

4.3.  Riskien tunnistaminen 

Asiakas- ja potilasturvallisuutta edistetään ja korjataan toimialatasolla lääkehoito-osaamisen, hoitoon 
liittyvien infektioiden torjunnan, potilaan eristämisen ja liikkumisen rajoittamisen, hoidon dokumentoin-
nin, osto- ja tukipalvelujen, alueellisen yhteistyön ja fyysisen ympäristön osalta. 
 
Työntekijät ilmoittavat havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit omalle esimiehelleen. Asiak-
kaisiin kohdistuneista vaaratapahtumista työntekijät tekevät ilmoituksen HaiPro-järjestelmän kautta. 
Sosiaalihuoltolain edellyttämän työntekijöiden on viipymättä ilmoitettava työnantajalle havaitessaan 
epäkohdan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Työsuojelupakkiin tehdään ilmoitus työntekijöihin 
kohdistuneista turvallisuuspoikkeamista sekä uhka- ja väkivaltatilanteista. 
 

4.4.  Riskien käsitteleminen 

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja rapor-
tointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on esimiehellä, mutta 
työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. 
 
Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa 
omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta 
tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. 
 
Helsingin kaupunki on laatinut työhyvinvoinnin edistämisestä kaupunkitasoisen suunnitelman. Haipro ja 
Työsuojelupakki ovat välineitä suunnitelman seurannan toteuttamisessa. HaiPro-ilmoitusten käsittely ja 
seuranta on kuvattu liitteessä 3 ”HaiPro-ilmoitusten käsittely sosiaali- ja terveystoimialalla”.  

4.4.1. Riskien käsitteleminen Helsingin vastaanottokeskuksessa 

Työsuojelupakin lisäksi tehdään ilmoitus työtekijöihin kohdistuneista turvallisuuspoikkeamista sekä uh-
ka- ja väkivaltatilanteista myös Maahanmuuttovirastoon tapahtumailmoituksella.  
 

                                                
1 Kaupunginhallitus 6.6.2012, 202§ 
2 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa 10.10.2011, khs 14.11.2011, 1022§ 
3 Pysyväisohje Henkilö-, toimitila- ja rikosturvallisuuden yleisohje PYSY071 28.2.2014 
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4.5. Korjaavat toimenpiteet 

Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpi-
teet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden 
syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista 
toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 
HaiPro-järjestelmässä toimenpiteet kirjataan kohtaan ”Kuvaus toimenpiteiden toteuttamisesta”. Sosiaa-
lihuoltolain edellyttämä työntekijän ilmoitusvelvollisuus on kuvattu tämän suunnitelman kohdassa 7.9. 

4.6.  Muutoksista tiedottaminen 

Esimiehet vastaavat toiminnan toteutumisesta ja sitä tukevasta riittävästä ja ajantasaisesta ohjeistuk-
sesta sekä tiedottavat tarvittavista muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeis-
tä ja niiden korjaamisesta) henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille. 
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5.  ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

5.1. Palvelutarpeen arviointi 

Helsingin vastaanottokeskus järjestää palvelut niille kansainvälistä suojelua hakeville ja tilapäistä suoje-
lua hakeville, jotka ovat rekisteröity Helsingin vastaanottokeskuksen asiakkuuteen. Vastaanottopalve-
luihin kuuluvat majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja 
käännöspalvelut sekä työ- ja opintotoiminta. Vastaanottopalveluina voidaan järjestää myös ateriat. 

 5.2. Päätös palvelusta 

Vastaanottopalveluja annetaan kansainvälistä tai tilapäistä suojelua hakeville aina siihen asti, kunnes 
asiakkaalta evätään oleskelulupa, tilapäinen suojelu lakkaa tai kun hän on poistunut maasta. (Laki kan-
sainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, 
746/2011 13-14§). 

Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalaiselle, joka hakee 
kansainvälistä suojelua annetaan vastaanottopalveluja kuitenkin vain siihen saakka, kun hän on saanut 
tiedoksi Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseen-
sa. Edellä mainitun valtion kansalainen, joka on saanut tiedoksi Maahanmuuttoviraston kansainvälistä 
suojelua koskevan kielteisen päätöksen ja joka suostuu poistumaan valvotusti maasta tai suostuu sii-
hen, että käännyttämistä koskeva päätös pannaan täytäntöön ennen kuin 30 päivää on kulunut siitä, 
kun päätös on annettu tiedoksi, voi saada vastaanottopalveluja maasta poistumiseensa saakka, enin-
tään kuitenkin 7 vuorokauden ajan. 

Kolmannen maan kansalaiselle, joka ei ole tehnyt hakemusta avustetusta vapaaehtoisesta paluusta, 
annetaan vastaanottopalveluja enintään 30 päivää sen jälkeen, kun päätös maasta poistamisesta on 
tullut täytäntöönpanokelpoiseksi ja poliisi on ilmoittanut vastaanottokeskukselle, että maasta poistami-
sen täytäntöönpano viranomaistoimin ei ole mahdollista. Jos avustettu paluu ei hakemuksesta huolimat-
ta ole toteutunut tai hakemus on peruutettu, vastaanottopalvelut lakkaavat, kuitenkin viimeistään 90 
päivän kuluttua hakemuksesta, jollei kolmannen maan kansalaiselle ole myönnetty oleskelulupaa.  

Vastaanottokeskuksen johtaja voi kuitenkin päättää, että henkilölle annetaan vastaanottopalveluja 2 ja 3 
momentissa säädettyjen määräaikojen estämättä kohtuullinen aika erityisen henkilökohtaisen syyn 
vuoksi.” (Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta 
ja auttamisesta, 746/2011 14a §) 

Vastaanottopalvelut Helsingin vastaanottokeskuksessa päättyvät myös, jos asiakas siirretään toiseen 
vastaanottokeskukseen. Tämän jälkeen asiakas saa vastaanottopalvelut siitä vastaanottokeskuksesta, 
johon hänet siirretään. Jos asiakas ei ole paikalla siirtoajankohtana, siirtyvät vastaanottopalvelut Maa-
hanmuuttoviraston ohjeistuksen mukaisesti joka tapauksessa siihen vastaanottokeskukseen, johon siir-
to on järjestetty.  

Vastaanottopalvelut Helsingin vastaanottokeskuksessa päättyvät myös, jos asiakkaan olinpaikasta ei 
ole havaintoa eikä häneen saada yhteyttä kahden viikon kuluessa siitä, kun asiakkaan poissaolo on 
havaittu. Oikeus vastaanottopalveluihin alkaa uudestaan, jos asiakas ilmestyy takaisin vastaanottokes-
kukseen ja hänellä on yhä voimassaoleva turvapaikkahakemus.  

Vastaanottopalvelut Helsingin vastaanottokeskuksessa päättyvät myös siinä tilanteessa, jos asiakkaalle 
on annettu tiedoksi myönteinen oleskelulupapäätös ja asiakkaan palvelut siirtyvät kuntaan.  
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5.3. Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen 

 5.3.1 Aineiden ja esineiden haltuunotto sekä asukkaan käytössä olevien tilojen tarkastaminen 

Vastaanottokeskuksella on oikeus ottaa  haltuun  asukkaalta sellaisia aineita ja esineitä, joilla hän voi 
aiheuttaa varaa itselleen, toiselle henkilölle tai vahingoittaa sillä omaisuutta  tai joiden hallussapito on 
muun lain nojalla kielletty.  

Omaisuus palautetaan keskuksessa majoittumisen päättymisen jälkeen asiakkalle, jolta se on otettu 
haltuun, jollei omaisuuden palauttamisesta, luovuttamisesta tai hävittämisestä muualla laissa toisin 
säädetä. 

Haltuunotosta päättää ja haltuunoton tekee vastaanottokeskuksen johtaja taikka hänen määräämänsä 
sosiaalihuoltotyötä tekevä henkilö. Kiireellisessä tapauksessa haltuunoton voi tehdä myös muu vas-
taanottokeskuksen sosiaalihuoltotyötä tekevä. Haltuunotosta on tällöin viipymättä ilmoitettava johtajalle 
tai hänen määräämälleen sosiaalihuoltotyötä tekevälle.  Haltuunotosta tehdään kirjallinen päätös eli 
pöytäkirja, jollei omaisuutta palauteta. Aineiden ja esineiden haltuunotto ja asukkaan käytössä olevien 
tilojen tarkastaminen ovat sallittuja ainoastaan, jos asukkaan tai toisen henkilön terveys, turvallisuus tai 
omaisuuden suojaaminen sitä välttämättä vaatii.    (Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 
sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, 746/2011 60 §- 63 §) 

 

5.4. Asiakkaan kohtelu 

Asiakkaiden kohtelu pohjautuu kaupungin arvoihin1 ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin2. Nämä 
käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa jo perehdytysvaiheessa. Jos asiakas on tyytymätön saa-
maansa palveluun tai kohteluun, hän voi olla yhteydessä toimintayksikön johtajaan tai kääntyä sosiaali- 
tai potilasasiamiehen puoleen. Asiakkaalla on myös oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhen-
kilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa.  
 
Yksikössä kiinnitetään huomiota ja tarvittaessa reagoidaan epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen 
asiakasta kohtaan. 

5.4.1. Asiakkaan kohtelu Helsingin vastaanottokeskuksessa 

Vastaanottokeskuksen asiakkaalla on oikeus valittaa saamistaan vastaanottopalveluista.  Vastaanotto-
keskus tiedottaa asiakkaitaan valitusmahdollisuudesta.  Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa koh-
teluun tai palveluun, hän voi olla yhteydessä vastaanottokeskuksen johtajaan tai apulaisjohtajaan tai 
tehdä muistutuksen. Johtaja tapaa asiakkaan ja tarvittaessa tavataan myös työntekijä asiakas yhdessä 
tilanteen ratkaisemiseksi. Mikäli asiakas ei ole edelleenkään tyytyväinen saamaansa kohteluun tai pal-
veluun, ohjataan asiakasta tekemään kantelu/palaute/kansalaiskirje Maahanmuuttoviraston vastaanot-
toyksikköön.  

5.5. Asiakkaan osallisuus 

 
Asiakkailla on mahdollisuus osallistua hoidon ja palvelun laadun arviointiin mm. antamalla palautetta 
talon työntekijöille ja esimiehille sekä osallistumalla yhteisiin tilaisuuksiin, joissa toimintaa käsitellään. 
 
Yksiköissä voi antaa suullisesti palautetta työntekijöille tai kirjallisesti toimipisteen palautelaatikkoon. 

                                                
1 Arvot on käsitelty kohdassa 2.2 
2 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 4§: Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta 

laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan 
loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. 
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Internetin kautta saa antaa myös jatkuvaa palautetta. Saadusta palautetiedosta julkaistaan säännölli-
sesti yhteenveto viraston internet-sivulla http://www.hel.fi/www/sote/fi/palaute/osallistu-ja-vaikuta/ 
Palautetta voi antaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Asiakkaat voivat osallistua myös erilaisiin kyse-
lyihin, joita tehdään sekä toimipisteissä että virastotasoisesti. 
 

5.5.1. Asiakkaan osallisuus Helsingin vastaanottokeskuksessa 

Asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta palveluista suullisesti ja kirjallisesti talon työntekijöille, 
myös omalla äidinkielellä.  Palautteet käännätetään tarvittaessa. Vastaanottokeskuksessa asuvat asi-
akkaat osallistuvat myös vuosittain tehtävään Maahanmuuttoviraston järjestämään palautekyselyyn.  
 

5.6. Palautteen kerääminen 

Asiakaspalautetta saadaan mm. hoidon, asiakastapaamisten ja asiakaskäyntien yhteydessä. Lisäksi 
spontaania asiakaspalautetta tulee työntekijöille ja esimiehille puhelimitse, sähköpostilla ja kirjeitse. Pa-
lautetta saadaan asiakkailta ja heidän omaisiltaan myös yksikköjen asiakaspalautelaatikoihin jätettyjen 
viestien sekä kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta. Palvelukeskuksissa asiakkaat antavat 
runsaasti palautetta suoraan henkilökunnalle mm. ryhmätoimintojen yhteydessä. 
 
Helsingin vastaanottokeskuksessa palautetta kerätään vuosittain Maahanmuuttoviraston järjestämällä 
palautekyselyllä.  

5.7. Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

Asiakkaiden palautteisiin vastataan viipymättä, ja palautteet käydään läpi henkilöstön ja tarvittavien pal-
veluntuottajien kanssa. Havaittuihin laatupoikkeamiin puututaan välittömästi. Kyselyjen tuloksia ja asia-
kaspalautteista saatua tietoa käsitellään työyksiköissä ja niitä käytetään toiminnan kehittämisessä. Pa-
lautetietoa käytetään myös koulutustarpeita arvioitaessa. 

5.7.1. Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä Helsigin vastaanottokeskuksessa 

Asiakaspalautteet ja kyselyt käydään  läpi ja niihin vastataan viipymättä.  Palautekyselyt ja palautteet 
käsitellään eri foorumeilla, tiimien kokouksissa sekä henkilöstökokouksissa. Palautetta käytetään toi-
minnan kehittämiseen.  

 

 

6. ASIAKKAAN OIKEUSTURVA 
Sosiaali- ja terveystoimialalla toimii asiakkaiden neuvonnassa apuna potilasasiamies ja sosiaali-
asiamies. Kotihoidon palveluissa toimii potilasasiamies ja sosiaalihuollon palveluissa (päivä- ja palvelu-
keskustoiminta, alle 65-vuotiaiden asumispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoito) sosiaaliasiamies. 
 
Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies neuvovat asiakkaita ja heidän omaisiaan heitä askarruttavissa asi-
oissa. Ensisijaisesti ongelmallista asiaa kannattaa selvittää ensin omassa hoitopaikassa asiakasta hoi-
taneen työntekijän ja hoitopaikan esimiehen kanssa. Jos asia ei näin selviä, voi ottaa yhteyttä potilas-
asiamieheen tai sosiaaliasiamieheen. Tarvittavat yhteystiedot on saatavilla myös kyseisestä hoitopai-
kasta. 

6.1. Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu  

6.1.1 Sosiaaliasiamies 

 neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
 avustaa muistutuksen teossa1 

                                                
1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 23§ 

http://www.hel.fi/www/sote/fi/palaute/osallistu-ja-vaikuta/
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 tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja to-
teuttamiseksi  

 seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain 
kunnanhallitukselle. 

 
Kun asiakas kokee tulleensa väärin kohdelluksi julkisessa tai yksityisessä sosiaalihuollossa tai tarvitsee 
neuvoja oikeuksistaan, hän voi olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. 
 
Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. 
Sosiaaliasiamieheen voivat olla yhteydessä myös asiakkaiden omaiset ja läheiset, muut kuntalaiset ja 
sosiaalihuollon asiakkaiden asioissa toimivat yhteistyötahot. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaan tehdystä päätöksestä valittaminen 
Sosiaalihuoltolain perusteella tehtyjen päätösten, sekä myönteisten että kielteisten päätösten, mukana 
tulee ohjeet muutoksenhakuun. Sosiaalihuoltolain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea 
muutosta päätöksen mukana tulleiden ohjeiden mukaan. Ohjeissa kerrotaan muutoksenhaun muoto ja 
määräajat, joita on ehdottomasti noudatettava tai muutoin muutoksenhaun mahdollisuus raukeaa. Lisä-
tietoja muutoksenhausta voi kysyä päätöksen tehneestä yksiköstä tai sosiaaliasiamieheltä. 
 

6.1.2. Potilasasiamies 

 neuvoo sosiaali- ja terveysviraston toimintaan liittyvissä asioissa 
 neuvoo ja ohjaa potilasta, omaisia sekä henkilökuntaa ns. potilaslain soveltamiseen liittyvissä asi-

oissa1 
 neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden käsittelemisessä 

ja vahingonkorvausasioissa  
 toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  
 tiedottaa potilaan oikeuksista. 
Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon. 
 
Toimintaohjeet ongelmatilanteissa 
Potilasasiamiehet neuvovat potilaita ja omaisia toimimaan ongelmatilanteissa seuraavasti: 
 Asiaa selvitetään ensin omassa hoitopaikassa hoitaneen lääkärin, hoitajan tai muun asioita hoita-

neen henkilön kanssa. 
 Jos asia ei näin selviä, otetaan yhteyttä hoitopaikan ylilääkäriin, ylihoitajaan tai muuhun esimieheen. 

Tarvittavat yhteystiedot saa kyseisestä hoitopaikasta. 
 Ottakaa tämän jälkeen tarvittaessa yhteys potilasasiamieheen. 

 
Sosiaaliasiamiehet ja potilasasiamiehet palvelevat yhteisessä palvelunumerossa 09 310 43355 maa-
nantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-11.30 ja tiistaisin klo 12-14.30. Heihin voi myös ottaa yhteyttä 
suojatulla sähköpostilla https://securemail.hel.fi sähköpostiosoitteisiin sosiaaliasiamies@hel.fi ja potilas-
asiamies@hel.fi  

6.1.3. Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, 
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Valtuutetun tehtäviin kuuluu 
myös syrjinnän vaarassa olevien ryhmien, kuten ulkomaalaisten, olojen, oikeuksien ja aseman 
edistäminen. Tämän lisäksi valtuutettu valvoo ulkomaalaisten maasta poistamista ja toimii kan-
sallisena ihmiskaupparaportoijana. 

                                                
1 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 

https://securemail.hel.fi/
mailto:sosiaaliasiamies@hel.fi
mailto:potilasasiamies@hel.fi
mailto:potilasasiamies@hel.fi
http://www.syrjinta.fi/web/fi/maastapoistamisen-valvonta
http://www.syrjinta.fi/web/fi/ihmiskauppa
http://www.syrjinta.fi/web/fi/ihmiskauppa
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Käytännössä yhdenvertaisuusvaltuutetun työ on esimerkiksi neuvontaa, yksittäisten tapausten 
selvittämistä, sovinnon edistämistä, kouluttamista, tiedon keräämistä, lainsäädäntöön ja viran-
omaisten käytäntöihin vaikuttamista sekä oikeudellista avustamista 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteystiedot:  

 Kantelulomake yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilla www.syrjinta.fi 

  sähköposti: yvv(at)oikeus.fi 

 Puhelinpäivystys (arkisin klo 10 - 12): 0295 666 817 

 Kirjeitse osoitteeseen:Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, PL 24, 00023 Valtioneuvost 

 

6.2. Neuvontanumerot 

Sosiaalipalvelujen neuvontaa annetaan kaikissa sosiaalipalvelujen yksiköissä kuten palvelukes-
kuksissa, sosiaali- ja lähityön ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, joissa toimii sosiaalityöntekijöi-
tä ja sosiaaliohjaajia. 
 
Helsingin sosiaalipäivystys puh. 020 696 006. Helsingin kaupungin sosiaalipäivystys on päivystävä 
sosiaaliviranomainen. 
Helsingin kriisipäivystys puh. 09 310 44222 antaa keskusteluapua ja tukea äkillisissä kriisitilanteissa 
ympäri vuorokauden. 
 
Terveyspalvelujen neuvonta on keskitetty kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina toimi-
vaan puhelinpalveluun numerossa 09-310 10023. Terveyspalvelujen neuvontaa saa myös jokaisesta 
terveydenhuollon toimipaikasta aukioloaikoina. 
 
 
Kaupungin verkkosivut http://www.hel.fi/www/helsinki/fi tarjoavat tietoa Helsingin sosiaali- ja terveyspal-
veluista. 

6.2.1. Helsingin neuvontapalvelu Virka-info 

 

 

  

Virka-info on Helsingin kaupungin yleisneuvontapiste kaupungintalolla. Se palvelee kaikkia helsinkiläi-
siä. Lisäksi Virka-info tarjoaa erityisneuvontaa maahanmuuttoasioissa. 
 
Virka-info palvelee monipuolisesti 
Palveluneuvojat opastavat ja neuvovat Helsingin kaupunkia ja sen palveluja koskevissa kysymyksissä. 
Virka-infosta myös saat tietoa elämästä Suomessa kun muuttaa ulkomailta Helsinkiin: esimerkiksi oles-
keluluvista, Suomen kansalaisuudesta, EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinnistä ja perusasiat 
suomalaisesta sosiaaliturvasta. Suomen ja ruotsin kielen lisäksi Virka-info palvelee mm. englanniksi, 
venäjäksi, arabiaksi, ranskaksi, kiinaksi, berberiksi, kurdiksi, somaliksi, turkiksi, dariksi ja persiaksi (far-
si) sekä bulgariaksi. Virka-info on maahanmuuttoviraston, Helsingin maistraatin ja poliisin yhteispalve-
lupiste. Virka-infon hyllyillä on laaja valikoima Helsinki-aiheisia esitteitä ja tietoa opiskelusta ja suomen 
kielen kursseista. Asiakkaiden käytössä on kuusi tietokonetta sekä wlan-yhteys. Lehtinurkkauksessa 
on mahdollisuus lukea sanomalehtiä ja aikakauslehtiä suuresta valikoimasta tieteen ja taiteen sekä 

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi
http://www.virka.fi/images-x/stories/Logot/VIRKA_YP_banneri_nega_2012.gif
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viihteen saralta. 
 
Ota yhteyttä! 

 tule käymään Virka-infossa kaupungintalolla, Sofiankatu 1/Pohjoisesplanadi 11–13, (ma–pe 9–
19, la–su 10–16) 

 soita Virka-infoon, puhelin (09) 310 11 111 (ma-pe 9–15) 
 lähetä sähköpostia osoitteeseen virkainfo@hel.fi 
 lähetä verkkosivuilla kysymys tai palautetta http://www.hel.fi/palaute. 

Tarvitsemansa tiedot voi myös hakea kaupungin verkkosivuilta osoitteessa www.hel.fi (suomeksi, ruot-
siksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi) tai muilla kielillä Infopankista. 
 

6.3. Muistutusten, kantelujen ja muiden valvontapäätösten käsittely 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikössä 
tai sosiaalihuoltoa muutoin järjestettäessä. Muistutus kohdistuu asiakkaan sosiaalihuollon tosiasialli-
seen järjestämiseen eli viranomaisen menettelyyn; erityisesti siihen, miten asiakas on kokenut kohte-
lunsa sosiaalihuollon toimintayksikössä. 
 
Muistutus tehdään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 
viranhaltijalle. Muistutus on vapaamuotoinen, eikä sen tekeminen rajoita asiakkaan oikeutta hakea muu-
tosta siten kuin siitä on erikseen säädetty. Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta asiakkaan oi-
keuteen kannella asiasta sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille tai esimerkiksi muille kunnan viran-
omaisille. 
 
Potilaslain 10§:n mukaan ”jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta 
saattaa seurata potilasvahinkolaissa tarkoitettu vastuu potilasvahingosta, on potilasta neuvottava, miten 
asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä”. Neuvontaa potilasvahin-
koasioissa annetaan muulloinkin kuin muistutuksen yhteydessä. 
 
Pysyväisohjeessa1 määritellään menettelytavat vahinkoa ja vahingonkorvausta koskevissa asioissa, 
jotka sisältyvät vahingonkorvauslakiin. Tämän lain mukaisesti korvataan myös sosiaali- ja terveysviras-
tossa asiakkaille/potilaille, heidän omaisilleen, sosiaali- ja terveystoimialan tai toisen kaupungin toi-
mialan henkilökunnalle, toiselle toimialalla ym. sosiaali- ja terveystoimialan toiminnassa aiheutuneet 
vahingot. 
 
Hallintolain mukaan muistutukseen on annettava vastaus ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalle on 
pyynnöstä kerrottava vastauksen arvioitu antamisajankohta ja vastattava käsittelyn etenemistä koske-
viin tiedusteluihin. 
 
Muistutukseen ja kanteluun vastaamiselle on asetettu kohtuullinen vastaamisaika, joka on yksi kuukaut-
ta muistutuksen ja kantelun saapumisesta yksikön tietoon. Pysyväisohjeissa2 on määritelty toimintata-
vat, miten asiakkaiden tekemiin muistutuksiin ja kanteluihin vastataan. Yksikön toimintaa koskevat 
muistutukset ja kantelut käydään yksiköissä läpi ja havaittuihin laatupoikkeamiin puututaan välittömästi. 
 
 

7.  PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
 

7.1. Majoitus 

Kansainvälistä suojelua hakeva ja tilapäistä suojelua saava majoitetaan vastaanottokeskukseen. Majoit-

                                                
1 Pysyväisohje Vahinkoa ja vahingon korvaamista koskevat ohjeet PYSY032 29.10.2013 
2 Pysyväisohje Lausuntojen ja vastausten valmistelu kanteluihin ja muistutuksiin PYSY038 1.5.2014 

mailto:virkainfo@hel.fi
http://www.hel.fi/palaute
http://www.hel.fi/
http://www.infopankki.fi/
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tamisessa otetaan huomioon asiakkaiden ikä ja sukupuoli. Asiakas voidaan siirtää toiseen vastaanotto-
keskukseen, jos se on tarpeen hänen itsensä, vastaanottokeskuksen toiminnan tai kansainvälistä suoje-
lua koskevan hakemuksen käsittelyn vuoksi. Majoitus järjestetään niin, että perheenjäsenet voivat halu-
tessaan asua yhdessä.  

Pääkaupunkiseudulle saapuvien uusien kansainvälistä suojelua hakevien majoituksen koordinoinnista 
vastaa Helsingin vastaanottokeskuksen Kaarlenkadun toimipiste, joka osoittaa poliisin tai Rajavartiolai-
toksen rekisteröimälle asiakkalle majoituspaikan jostakin Helsingin kaupungin ylläpitämästä vastaanot-
tokeskuksesta.  

Tarvittaessa Maahanmuuttovirasto voi pidättää itselleen päätösvallan majoittamisesta, jos se on tar-
peen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyn vuoksi.” (Laki kansainvälistä suojelua 
hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, 746/2011, 16 §) 

7.2. Vastaanottoraha 

 
Asiakas saa sosiaalityön alkuinfon, jossa käydään läpi vastaanottorahan hakemiseen, myöntämiseen ja 
maksatukseen liittyvät asiat. Lisäksi asia kerrataan asiakkaan kanssa tapaamisella, mikäli asiakas siir-
tyy yksityismajoitukseen. 
Vastaanottoraha haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti, mutta myös suullisesti tehdyt hakemukset hyväk-
sytään.  Asiakkaan hakemus kirjataan vastaanotetuksi ja käsitellään lain edellyttämässä ajassa eli seit-
semässä arkipäivässä. Mikäli asian käsittelemiseksi tarvitaan lisäselvityksiä, asiakkaalta pyydetään lisä-
selvitykset kirjallisesti. (L 2011/746 § 23 mom 3) 
 Vastaanottorahaa hakevan henkilön ja hänen perheensä tulot ja varat otetaan huomioon vastaanotto-
ra-hapäätöstä tehtäessä toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) säädetyllä tavalla. Vastaanot-
tora-hapäätös annetaan asianmukaisesti asiakkaalle tiedoksi valitusosoitteineen (L 2011/746 § 55). 
Vastaanottopalveluista perittävistä sakko- ja asiakasmaksuista tehdään lainmukaiset päätökset valitus-
osoituksineen (L 2011/746 § 32, 56).  
Vastaanottoraha maksetaan pääkaupunkiseudulla asuville asiakkaille Helsingin kaupungin Yleisökas-
san kautta. 
Vastaanottoraha maksetaan vastaanottokeskuksessa asuville pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, 
mutta tarvittaessa vastaanottorahan maksua voidaan myös jaksottaa lyhyemmille väleille. 
 

7.3. Sosiaalipalvelut 

 
Vastaanottokeskuksen asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuoltolain tarkoitettuja sosiaalipalveluja, jos 
sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi ne välttämättömiksi (L 2011/746 § 25). Sosiaalipalvelut ovat sosi-
aalityötä, sosiaaliohjausta, perhetyötä, kotipalvelua, kotihoitoa, (mikäkö on kotipalvelun ja kotihoidon 
ero, jompikumpi näistä pois varmasti), liikkumista tukevia palveluja, mielenterveystyötä, kasvatus- ja 
perheneuvontaa, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa sekä muita sosiaalihuoltolain 11 
§:n mukaisiin tarpeisiin vastaavia asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömiä sosiaalipalveluja.   
 
Helsingin vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä antaa joko yksilö- tai ryhmäinfoa sosiaalipalveluista 
kahden viikon sisällä asiakkuuden alkamisesta (L 2011/746 § 15). Yksilötapaamisia järjestetään asiak-
kaille joko asiakkaan pyynnöstä tai työntekijän huolesta lähtöisin. Asiakas voi varata ajan paikan päällä 
tai puhelimitse.  
 
Osana moniammatillista työryhmää sosiaalityöntekijät tunnistavat haavoittuviin ryhmiin kuuluvat asiak-
kaat. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvat esimerkiksi ihmiskaupan uhrit, fyysisesti tai psyykkisesti sairaat, 
vammaiset, väkivaltaa kokeneet, yksinhuoltajat ja vanhukset. Haavoittuvassa asemassa oleville sekä 
erityistä palvelua tarvitseville asiakkaille tehdään tilannekartoitus sekä arvioidaan suunnitelman ja pal-
velujen tarvetta.  Yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa suunnitellaan ja järjestetään tarpeellisiksi 
arvioidut palvelut, joilla asiakas selviää itsenäisesti arjessa sekä seurataan suunnitelman toteutumista ja 
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vaikuttavuutta. ( 2011/746 § 5, 6, 25; L 2014/1301 § 15, 36) 
 
 
Sosiaaliohjaaja hakee lapsille esikoulu- ja koulupaikat, mikäli asiakkuus kestää yli 3 kuukautta.  
 
Mikäli perheiden kanssa asuvien lasten osalta syntyy lasten olosuhteisiin liittyvää huolta, vastaanotto-
keskuksen sosiaalihuollon ammattihenkilö kartoittaa onko kyse erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta. 
Palvelutarpeen arviointi aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Mikäli 
lapsen turvallisuus on vaarassa, vastaanottokeskuksen henkilökunnan on velvollisuus tehdä lastensuo-
jeluilmoitus (L 2011/746 § 5; L 2007/417 § 25). Sosiaalityöntekijä toimii yhteistyössä lastensuojelun so-
siaalityöntekijöiden kanssa asioiden käsittelyssä. Vastaanottokeskus ylläpitää hyvää yhteistyötä kunnan 
lastensuojelun kanssa. 
 
Asiakkaita tiedotetaan mahdollisuudesta avustettuun vapaaehtoiseen paluuseen. Avustetun vapaaeh-
toi-sen paluun päätös tehdään kohtuullisessa ajassa ja lain ja asetuksen mukaisesti.  Avustetusta va-
paaeh-toisesta paluusta annetaan tietoa myös tapaamisella, jossa asiakkaan turvapaikkaprosessin pää-
tyttyä kerrotaan palvelujen lakkaamisesta.  
 
Asiakkaan saatua oleskeluluvan, sosiaalityöntekijä tapaa asiakkaan mikäli hän tarvitsee kunnan sosiaa-
li- tai kotouttamispalveluita. Tapaamisella käydään läpi oleelliset asiat kuntaan siirtymisestä; kotikunta-
merkinnän ja henkilötunnuksen saaminen maistraatissa, suomalaisen sosiaaliturvan piiriin hakeminen, 
työvoimapalveluihin ohjaaminen sekä asiakkaan tulevaan palvelupisteeseen toimitettavat asiakirjat.  
 
 
 

7.4. Terveyspalvelut 

 
Terveyspalvelujen alkuinfo järjestetään 15 vrk:n kuluessa asiakkaan rekisteröimisestä. Alkuinfo toteute-
taan ryhmäinfona Maahanmuuttoviraston ohjeistuksen mukaisesti. Jos asiakas ei tule  ensimmäisellä 
kerralla infoon, hänet kutsutaan toistamiseen. Ryhmäinfon yhteydessä asiakkkaat täyttävät terveys-
haastattelulomakkeen. 
 
Alkutarkastukset järjestetään 14 vrk:n kuluessa majoittumisesta. 
Alkutarkastukseen sisältyvät infektiotautien seulonnat (thorax-röntgen ja laboratoriokokeet) järjestetään 
STM:n ohjeen ja THL:n ohjeistusten mukaisesti (Tartuntatautilaki 786/1986 6 §, STM julkaisu 2009, 21, 
THL:n verkkosivut). Seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista 
 
Asiakkaat kutsutaan henkilökohtaiseen alkuhaastatteluun hoitajan vastaanotolle. Tällöin todetaan mah-
dollinen infektioriski tai akuuttia hoitoa vaativa sairaus sekä tunnistetaan  haavoittuvassa asemassa 
olevat asiakkaat.  Tämä tapahtuu kahden viikon kuluessa ja erityispalvelut suunnitellaan  tämän pohjal-
ta.  (Vastaanottolaki 746/2011 § 6.)  Ryhmäinfossa tehtyjen havaintojen ja terveyshaastattelulomak-
keessa esille tulevien asioiden sekä moniammatillisesti saadun tiedon perusteella hoitaja selvittää hen-
kilökohtaisen tapaamisen tarpeen ja järjestää tarvittaessa ajan asiakkaalle. Naisille ja perheille järjeste-
tään henkilökohtainen tapaamisaika. 
 
Asiakkaiden rokottamisesta huolehditaan asianmukaisesti voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti 
(THL:n ohje, Turvapaikkaa hakevien rokotukset)  
 Rokotukset toteutetaan ostopalveluna, niin että rokotteet ja rokottaja hankitaan Aavasta. Vastaanotto-
keskuksen hoitaja huolehtii rokotettavien kutsumisesta vastaanotolle ja rokotusten kirjaamisesta mediat-
ri-terveystietojärjestelmään. 
 
Asiakkaiden kiireellinen ja välttämätön hoito järjestetään, mukaan lukien suun terveydenhuolto. 
Hammaslääkäripalvelut tuottaa Hammaspeikko. Hoitajan arvion perusteella asiakkaat lähetetään Ham-
maspeikkoon. Päivystysaikana ohjaajat lähettävät akuutit tapaukset Haartmanin hammaspäivystykseen.  
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Lääkäripalvelut tuottaa Lääkärikeskus Aava. Asiakkaille varataan lääkäriaika Aavasta hoitajan arvion 
perusteella. Päivystysaikana aikuiset ohjataan Haartmanin päivystykseen ja lapset Lastenklinikan päi-
vystykseen.Tarvittaessa asiakkaita lähetetään Aavasta tai Haartmanin päivystyksestä HYKS:n erikois-
sairaanhoidon klinikoille polikliiniseen tai osastohoitoon.   
 
Äitiys- ja neuvolapalvelujen ja lasten terveydenhuollon palvelut järjestetään samoin 
perustein kuin kotikuntalaisen (Vastaanottolaki 746/2011 26 §, Terveydenhuoltolaki 1326/2010 15 §) 
Lasten- ja äitiysneuvolapalvelut hankitaan ostopalveluna Aavasta 
 
Asiakkaiden ajanvaraus  terveyden- tai sairaanhoitajalle toteutuu kohtuullisessa ajassa 
Asiakkaat voivat tehdä ajanvarauspyynnön hoitajalle, terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidon 
kiireellisyyden. Kiireellisissä asiassa aika järjestyy samalle tai seuraavalle arkipäivälle, kiireettömässä  
asiassa ollaan asiakkaaseen yhteydessä1-2 viikon sisällä. Hoitajan akuuttivastaanotot ovat 2-3 kertaa 
viikossa, ohjaajat voivat antaa akuuttiaikoja asiakkaille suoraan neuvonnasta.  
 
Terveyspalvelujen toteutumisen seuranta: 
Kaikki hoitokontaktit kirjataan Mediatri-potilastietojärjestelmään. Hoitotiimissä käydään säännöllisesti 
läpi hoitajien työtilanne. 
 

7.5. Tulkkipalvelut 

Vastaanottokeskus huolehtii tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos keskuksen asiakas ei osaa suomen 
tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi tässä laissa 
tarkoitetussa asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Vastaanottokeskus huolehtii mah-
dollisuuksien mukaan tulkitsemisesta tai kääntämisestä myös muussa asiakkaan oikeuksia ja velvolli-
suuksia koskevassa asiassa. Asia voidaan tulkita tai kääntää kielelle, jota asiakkaan voidaan perustel-
lusti olettaa ymmärtävän.” (Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin 
tunnistamisesta ja auttamisesta, 746/2011, 27 §) 

Vastaanottokeskuksen hankkimana tulkkina ei saa käyttää henkilöä, joka on sellaisessa suhteessa asi-
anosaiseen tai asiaan, että hänen luotettavuutensa voi tästä syystä vaarantua tai että asianosaisen 
turvallisuus saattaa vaarantua. Tulkilla on myös hallintolain mukainen salassapitovelvollisuus. (Laki 
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamises-
ta, 746/2011, 28 §) 

Helsingin vastaanottokeskuksessa tulkkaus järjestetään puhelin- tai läsnäolotulkkauksena varatuille 
ajoille työntekijän kanssa, jos asiakas ei voi asioida suomen tai ruotsin kielellä. Neuvonnassa asiointi 
tapahtuu ilman tulkkia, ellei tilanne poikkeuksellisesti sitä välttämättä edellytä 
  

7.6. Ruokapalvelu 

Helsingin vastaanottokeskuksen ruokapalvelun toteuttaa Palmia. Asiakkaille tarjotaan vuorokaudessa 
kolme ateriaa ja lisäksi illallisen yhteydessä iltapala huoneeseen vietäväksi. 
 

7.7. Vapaaehtoiset Helsingin vastaanottokeskuksessa 

Vapaaehtoiset järjestävät Helsingin vastaanottokeskuksessa virkistystoimintaa sekä suomen kielen 
opetustua kansainvälistä suojelua hakeville. Vapaaehtoistoiminnassa noudatetaan Helsingin kaupungin 
vapaaehtoistoiminnan ohjetta (Ohje 17.6.2015) 

 
 
 
 



HELSINGIN KAUPUNKI 
Sosiaali- ja terveystoimiala 
 
 
 

20 
 

8. HENKILÖSTÖ 

8.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja ammattien harjoittamisen edellytykset ja valvonta 

 
Toimintayksikössä on monipuolinen ja yksikön asiakastarpeita vastaava henkilöstö. Henkilöstömitoitus-
ta suunniteltaessa ja arvioitaessa otetaan huomioon asiakkaiden toimintakyky ja avun tarve, palvelura-
kenne, palvelujen tuottaminen ja saatavuus sekä henkilöstöön ja työn organisointiin liittyvät tekijät. 
 
Terveydenhuollon ammattien harjoittamisen vaatimukset on säädetty terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetussa laissa (559/1994). Terveydenhuollon ammateissa toimiminen edellyttää koulutuksen ja 
Valviran laillistuksen tai rekisteröinnin lisäksi riittäviä ammattitaito- ja -tietoja, sekä sitä, että henkilö ky-
kenee terveydentilansa ja toimintakykynsä puolesta toimimaan ammatissaan. 
 
Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon am-
matillinen osaaminen. Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon sosiaalihuollon ammatillisen henki-
löstön kelpoisuuslaki. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toi-
mintaympäristöstä. 
 
Sosiaali- ja terveytoimialan ohjeistuksen mukaan1 työnantaja tarkistaa ennen päätöstä palvelukseen 
ottamista, että palkattavalla henkilöllä on tutkinnon lisäksi myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
taviraston Valviran rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysvirasto edellyttää, että sekä laillistetut että nimike-
suojatut ammattihenkilöt on merkitty Valviran rekisteriin. Sosiaali- ja terveysvirasto vaatii ostopalvelujen 
hankkimista koskevissa tarjouspyynnöissä myös yksityistä palvelun tuottajaa tarkistamaan ko. asiat 
palkattavalta työntekijältä. 
 
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuli voimaan 1.3.2016. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuo oi-
keuksia ja velvollisuuksia sosiaalihuollon henkilöstölle ja Valviralle uusia velvoitteita ja tehtäviä. Ammat-
tihenkilölaki varmistaa ja turvaa sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksia ja asiakasturvallisuutta aiempaa 
paremmin. 
 

8.1.1. Helsingin vastaanottokeskuksen Punavuoren,Kaarlenkadun ja yksityismajoituspalvelu-
pisteen  henkilöstön määrä ja rakenne 

 

Nimike Määrä 

Johtaja 1 

Apulaisjohtaja 2 

Vastaava ohjaaja 2 

Taloussihteeri 1 

Toimistosihteeri 6 

Johtava sosiaalityöntekijä 2 

Sosiaalityöntekijä ja virkasosiaaliohjaaja 9 

Etuuskäsittelijä 3 

Osastonhoitaja 1 

Terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja 8 

Psykiatrinen sairaanhoitaja 2 

Sosiaaliohjaaja 4 

Ohjaaja 17 

Asiakasneuvoja 1 

Yhteensä 63 

 

                                                
1 Pysyväisohje Terveydenhuollon ammattioikeudet ja niiden rajoittaminen 18.2.2013 
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8.2. Yksikön sijaisten käytön periaatteet 

Asiakkaiden hoito ja asiakasturvallisuus varmistetaan huolehtimalla riittävästä henkilöstömäärästä ja 
osaamisesta. Sijaisia hankittaessa arvioidaan ensin talon sisäiset työjärjestelymahdollisuudet ja omien 
varahenkilöiden käyttö. 
 

8.3. Henkilöstövoimavarojen riittävyyden varmistaminen 

Henkilöstösuunnittelua tehdään ennakoivasti muutamaksi vuodeksi eteenpäin riittävän ja osaavan hen-
kilöstön turvaamiseksi. Valtuustokauden virastotasoisessa strategiasuunnitelmassa on suunniteltu hen-
kilöstötarvetta ja tämän toteutumista seurataan strategisilla seurantamittareilla. Suunnitelmat toimeen-
pannaan vuositasona talousarviossa ja siihen perustuvassa käyttösuunnitelmassa. 

8.4. Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön rekrytointi perustuu kaupungin virkoja ja työsuhteisia tehtäviä 
koskeviin ohjeisiin, kaupungin talousarvion noudattamisohjeisiin, sosiaali- ja terveysviraston tulosbudjet-
tiohjeisiin sekä täyttölupia ja henkilökunnan palvelukseen ottamista koskeviin ohjeisiin1. Työvoiman 
muutostarpeet esitetään seuraavan vuoden talousarvioesityksessä. Helsingin sosiaali- ja terveysviras-
tossa on ammattihenkilöille määritelty kelpoisuusvaatimukset, jotka ilmoitetaan aina työpaikkailmoituk-
sessa. Työntekijöiden soveltuvuus ja luotettavuus työtehtäviin arvioidaan rekrytointitilanteessa. 
 
Opiskelijoiden toimimisesta sijaisina ja palkkaamisesta on omat ohjeensa2. 
 

8.5. Henkilöstön osallistuminen turvallisuuden kehittämiseen 

 
Henkilökunta osallistuu monin tavoin moniammatilliseen laadunhallinnan ja asiakasturvallisuuden kehit-
tämiseen ja saa palautetta oppimista ja oman toimintansa kehittämistä varten. Muistutukset ja kantelut 
käsitellään tapahtumassa mukaan olleiden kanssa. HaiPro-ilmoitukset käsitellään työpaikoilla erillisen 
ohjeen mukaisesti. Ilmoituksista saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Henkilökunnalle 
järjestetään viraston sisäisiä asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutuksia. Yleisten koulutusten lisäksi on 
erillisiä infektioiden, lääkehoidon ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviä koulutuksia.  
 
Intranetissä on koko henkilökunnan käytettävissä asiakas-/potilasturvallisuussivusto. Sinne on koottu 
yleistietoa asiakas-/potilasturvallisuudesta ja kerrotaan viraston omasta toiminnasta sen edistämiseksi.  
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöä (559/1994) 15 § velvoittaa terveydenhuollon henkilöstön 
huomioimaan mitä potilaan oikeuksista on säädetty. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö 
vastaa toimintansa asiakas-/potilasturvallisuudesta. Potilailla ja heidän läheisillään on myös keskeinen 
rooli asiakas-/potilasturvallisuuden edistämisessä. 
 

8.6.  Henkilöstön ilmoitusvelvollisuus sosiaalihuoltolain perusteella 

Sosiaalihuoltolain 48§:n mukaan sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toi-
meksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että 
asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.Edellä tarkoitetun henkilön on ilmoitet-
tava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epä-
kohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanot-
taneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan 
tehdä salassapitosäännösten estämättä. 

                                                
1 Pysyväisohje Kelpoisuusehdot sosiaali- ja terveysvirastossa PYSY057 31.3.2014. 
2 Pysyväisohje  Hoitoalan opiskelijoiden toimiminen sijaisina ja palkkaus PYSY008 1.9.2014 



HELSINGIN KAUPUNKI 
Sosiaali- ja terveystoimiala 
 
 
 

22 
 

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen 
käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytet-
tävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa koh-
distaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 

Sosiaalihuoltolain 49§:n mukaan edellä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnis-
tää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta sa-
lassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei 
korjata viivytyksettä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan työntekijä tekee ilmoituksen HaiPro-järjestelmään. Järjestelmä ohjaa ilmoi-
tuksen yksikön lähiesimiehelle. Lähiesimiehen tehtävänä on käynnistää tarvittavat toimet epäkohdan 
uhan poistamiseksi ja sen lisäksi ilmoitettava asiasta erikseen nimetylle sosiaalihuollon johtavalle viran-
haltijalle. Tämä ilmoitus tehdään myös HaiPro-järjestelmässä 

Ostopalveluyksiköissä pitää olla sisäinen ilmoituskäytäntö. Ostopalveluyksiköt toimittavat tiedot sosiaa-
lihuollon johtavalle asiantuntijalle vapaamuotoisella raportoinnilla. 

Sosiaalihuollon johtava asiantuntija saa HaiPro-järjestelmästä herätteet kaikista ilmoituksista. Hän ra-
portoi tiedot ilmoituksista ja kehittämistoimista osaksi viraston sosiaalista raportointia ja toimii sovitusti 
johtavan viranhaltijan työparina ilmoituksiin liittyvissä asioissa. 

 

 

 
 

9. TOIMITILAT 
 

Kolmikielisestä palvelukartasta löytyy tiedot toimipisteistä ja kuinka niihin pääsee. Palvelukartasta voi 
tarkistaa myös mitä kunnallisia palveluja valitun kadun lähellä on ja mihin palvelupiiriin katu kuuluu. 
 
Kiinteistönhuoltoon liittyvistä kysymyksistä vastaa viraston tilahallinto. 
 

9.1. Toimitilat 

9.1.1. Helsingin vastaanottokeskus, Punavuoren toimipiste 

Kuusikerroksisessa 50-luvulla valmistuneessa Uudenmaankadun vastaanottokeskuksessa on yhteensä 42 asuin-
huonetta, joista valtaosa on 4 hengen huoneita. Lisäksi on muutamia isompia huoneita perheille. Vanhoissa hotel-
lihuoneissa on oma wc ja suihku. Yläkerran ruokalatilat toimivat tarvittaessa myös opetusluokkina. Lisäksi asiak-
kaiden käytössä on pieni kuntosali sekä leikkihuone sekä suomen kielen opetusluokka.  Majoituskapasiteetti 200 
henkilöä.  
 

9.1.2. Helsingin vastaanottokeskus, Kaarlenkadun toimipiste 

Seitsenkerroksisessa Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa on 68 asuinhuonetta, joissa on oma wc - ja suihkuti-
la sekä 24 asuinhuonetta, joiden asukkaat jakavat yhteiset wc- ja suihkutilat. Yhteensä rakennuksessa on majoi-
tushuoneita 92. Asuinhuoneet, jotka sijaitsevat 3.- 7. kerroksessa, ovat pieniä 2-3 hengen huoneita. Rakennus 
soveltuu hyvin yksin tulevien, pariskuntien ja erityisesti pienperheiden (1 lapsi) majoittamiseen. Ruoka toimitetaan 
ruokapalveluna. Kuudenteen kerrokseen on remontoitu toimistotilat, keittiö ja aulatila. Kaarlenkadun toimipisteellä 
on oma pieni piha-alue sisäpihalla. Majoituskapasiteetti 200 henkilöä.   

 
9.1.3 Helsingin vastaanottokeskus, Yksityismajoituspalvelupiste 

 

http://palvelukartta.hel.fi/
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Helsingin vastaanottokeskuksen yksityismajoituspalvelupiste sijaitsee osoitteessa Niittylänpolku 10, 00620 Helsin-
ki ja se palvelee Helsingissä asuvia yksityismajoitusasiakkaita.  Yksityismajoituspalvelupiste on avoinna klo 9-16 
ja keskiviikkoisin klo 9-17.   
 
 
 
 

 
 

9.2. Tilojen käytön periaatteet 

Tilojen käytön periaatteista on virastolla pysyväisohje1. 

9.3. Helsingin vastaanottokeskuksen siivous- ja pyykkihuoltojärjestelyt 

Helsingin vastaanottokeskuksen siivouspalvelut tilataan Palmialta. Majoitushuoneet siivotaan aina nii-
den tyhjennyttyä, niiden ollessa käytössä asiakkaat huolehtivat itse huoneidensa siivouksesta. Yleiset 
tilat, käytävät, porraskäytävät ja toimistotilat siivotaan päivittäin tai viikoittain.  
 
Lähteneiden asiakkaiden käytössä olleet liinavaatteet pestään Uudenmaan sairaalapesulassa. Lika-
pyykki haetaan ja puhdas pyykki toimitetaan toimipisteestä ja majoitustilanteesta riippuen 1-2 kertaa 
viikossa.  
 
Asiakkaat pesevät itse oman pyykkinsä. Vastaanottokeskuksessa on käytössä yhteiset pesukoneet se-
kä kuivaushuone ja/tai kuivausrumpu.  
 

9.4. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto  

Laitehankinnat tehdään Helsingin kaupungin hankintasääntöjen mukaisesti ja niiden suunnittelussa ja 
hallinnassa on keskeistä lääketieteellinen ja hoitotyön asiantuntijuus. Laite- ja tarvikehankinnat tehdään 
osastokohtaisesti tarpeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveysviraston lääkintälaitteiden vastaanottotarkas-
tuksesta vastaa HUS:n lääkintätekniikan keskus, joka vastaa myös Mequsoft-laiterekisteristä. Laitteiden 
huollosta huolehtivat HUS:n lääkintätekniikan keskus sekä laitetoimittajat. 
 
Ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen aiheuttamasta vaarati-
lanteesta, joka johtuu laitteen tai tarvikkeen ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä, 
riittämättömästä merkinnästä, riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta tai käytöstä12.HaiPro-
järjestelmässä on linkki ilmoittamista varten suoraan Valviralle. 
 

9.5. Asiakastietojen sähköisen käytön omavalvonta 

 
THL:n määräyksessä 2/2015 ”Määräys omavalvontasuunnitelmaan sisällytettävistä selvityksistä ja lait-
teista” edellyttää asiakastietojen sähköisen käytön omavalvontaa. Tästä omavalvonnasta on sosiaali- ja 
terveysvirastossa oma erillinen suunnitelmansa. 

9.6. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

 
Ylihoitaja Anneli Lintuluoto, Talous- ja tukipalvelut/Tukipalvelut/Välinehuolto 
p. 09 310 47431, PL 6600 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
anneli.lintuluoto@hel.fi 

                                                
1 Pysyväisohje Terveydenhuollon laitteiden hallinnointi ja vaaratilanteista ilmoittaminen sosiaali- ja terveysvirastossa PYSY090 
30.9.2014 
2 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 

mailto:anneli.lintuluoto@hel.fi
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10.  ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY 

10.1 Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä ohjeistus ja käyttö 

Terveydenhuoltolaissa, osin kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa säädetyn kunnan järjes-
tämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamiseen ja sisältöön liittyvän potilastietorekisterin ja 
potilastietojen käsittelyn vaatimukset on ilmoitettu henkilötietolaissa, potilaslaissa1 ja Sosiaali- ja ter-
veysministeriön potilasasiakirjoista annetussa asetuksessa. Sosiaali- ja terveysvirasto vastaa omassa 
toiminnassaan syntyneiden potilasasiakirjojen rekisterinpidosta henkilötietolain2 mukaisesti. 
 
Potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laa-
juudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Terveydenhuollon toimintayksikössä 
työskentelevien käyttöoikeudet potilasasiakirjoihin sisältyviin tietoihin tulee määritellä yksityiskohtaisesti. 
Sähköisessä potilastietojärjestelmässä tulee olla käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, jonka avulla kul-
lekin käyttäjälle voidaan määritellä tämän tehtävien mukaiset käyttöoikeudet potilasasiakirjoihin ja poti-
lastietojärjestelmän eri toimintoihin. Sähköisten potilastietojärjestelmien käyttäjä tulee yksilöidä ja tun-
nistaa siten, että käyttäjä todennetaan yksiselitteisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilas-
asiakirjoista 298/2009) 
 
Potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja 
seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot. Merkintöjen tulee olla selkeitä ja 
ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä saa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhen-
teitä. Potilasasiakirjamerkinnöistä tulee ilmetä tietojen lähde, jos tieto ei perustu ammattihenkilön omiin 
tutkimushavaintoihin tai jos potilasasiakirjoihin merkitään muita kuin potilasta itseään koskevia tietoja. 
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009) 
 
Perehdytyksessä käsitellään tietosuoja-asioiden merkitys, kirjaamiskäytännöt ja salassapitovaatimuk-
set. Esimies myöntää oikeuden potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöön.  Henkilöstöhallinto on laatinut 
ohjeet salassapidon velvollisuuksista työsopimusta solmittaessa. 
 

10.2 Henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittely ja perehdytys 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan potilasturvallisuussuunnitelma määrittelee käytännöt, muut yleiset 
ohjeet. Käyttöoikeudet-käytännöistä P45 pysy (päivittämättä sote-käytäntöön). 

10.3  Yksikön rekisteriseloste tai tietosuojaseloste 

Rekisteriselosteet ovat nähtävissä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiaalan verkkosivuilla. 
Toimintayksikön ilmoitustaululla on tieto mistä rekisteriselosteen voi pyydettäessä saada kirjallisena. 
 
https://www.hel.fi/static/helsinki/rekisteriselosteet/sotev/Sotev-Kansainvalista-suojelua-hakevien-
vastaanoton-asiakasrekisteri-Sailoonottoyksikon-asiakasrekisteri-osarekisteri.pdf 
 

10.4 Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Sosiaali- ja terveystoimialan tietosuojavastaava on paivi.vilkki@hel.fi  
 
Toimintayksikön tietosuojakysymyksiin vastaa yksikön johtaja. 
 
 
 
 

                                                
1 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 
2 Henkilötietolaki 523/1999 

https://www.hel.fi/static/helsinki/rekisteriselosteet/sotev/Sotev-Kansainvalista-suojelua-hakevien-vastaanoton-asiakasrekisteri-Sailoonottoyksikon-asiakasrekisteri-osarekisteri.pdf
https://www.hel.fi/static/helsinki/rekisteriselosteet/sotev/Sotev-Kansainvalista-suojelua-hakevien-vastaanoton-asiakasrekisteri-Sailoonottoyksikon-asiakasrekisteri-osarekisteri.pdf
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11. SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 
 
Paikka ja päiväys 
 
Helsingissä 14.9.2017 
 
Allekirjoitus 
 
 
 
 
Juha Jolkkonen, virastopäällikkö 
 
 
 
 
Toimintayksikön johtajan allekirjoitus 
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12. LIITTEET 
 

Liite 1 HaiPro-ilmoitusten käsittely Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla 

 
HaiPro-vaaratapahtumailmoituksen tekijä laatii ilmoituksen kiinnittäen huomiota tapahtu-
mahetken olosuhteisiin, tapahtuman syntyyn vaikuttaviin tekijöihin sekä miten tapahtuman 
toistuminen voitaisiin estää. Jokainen työntekijä voi tehdä HaiPro-ilmoituksen havaitsemas-
taan potilasturvallisuutta vaarantavasta tapahtumasta (haittatapahtuma tai läheltä-piti-
tilanne) intranetissä olevan linkin kautta. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamuksel-
liseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. 

 
Ilmoitusten käsittelijät (lähiesimies ja ensisijainen sijainen tai toiminnan luonteen vuoksi 
joku muu esim. osastonlääkäri) saavat viestin sähköpostiinsa uusista ilmoituksista. Viestit 
katsotaan päivittäin ja arvioidaan käsittelyn kiireellisyys. Välittömiä toimenpiteitä vaativat 
asiat käsitellään heti. Lähiesimies tekee lisämerkinnät ja aloittaa saapuneiden ilmoitusten 
käsittelyn kahden viikon kuluessa. Ylemmälle tasolle siirretään kaikki tapahtumat, jossa 
asiakkaalle/potilaalle on tapahtunut vakava haitta. Ylemmälle tasolle voidaan siirtää käsitel-
täväksi asioita, joihin halutaan tulosyksikköä laajempi käsittely tai joilla on merkittävää infor-
maatioarvoa esim. yksikkö-/jaostasolla.  

 
1) Tulosyksikön kokouksissa (esim. osasto/tiimikokouksissa) käsitellään oman tulosyk-

sikön HaiPro-raportteja vähintään kerran kuukaudessa ja yksittäisten ilmoitusten ai-
heuttamia toimenpiteitä aina kun tapahtumat ovat ajankohtaisia.  

 
2) Esimiesten kokouksissa esim. osastonhoitaja- ja lääkärikokouksissa käsitellään yk-

sikkötason raportit huomioiden myös toteutuneet kehittämistoimet vähintään 2 kertaa 
vuodessa ja toimintakäytäntöjen muutoksia aiheuttavat ilmoitukset aina kun se on ajan-
kohtaista.  
 

3) Jaos- ja/tai yksikkötason potilasturvallisuusvastaavia HaiPro-järjestelmässä ovat 
esim. ylihoitajat, jaoksen tai yksikön johtajat, joille tulee ilmoitus sähköpostiin ylemmälle 
tasolle siirretyistä ilmoituksista. Hän arvioi ilmoituksen saatuaan, mikä on ylemmälle ta-
solle siirretyn ilmoituksen oikea käsittelyfoorumi, vaatiiko käsittely esim. johtoryhmän 
käsittelyn. 

 
4) Jaoksen ja/tai yksikön johtoryhmä käsittelee sille lähetetyt vaaratapahtumailmoituk-

set ja arvioi tarpeen toimintakäytäntöjen muutokseen. Asian käsittelyn lopputulos kirja-
taan johtoryhmän muistioon soveltuvalla tavalla. Asian esittelijä kirjaa käsittelyn tulok-
sen Haipro -lomakkeelle, informoi Haipro -ilmoituksen tehneen osaston käsittelijää jat-
kotoimista ja lähettää tiedon eteenpäin asianomaisille vastuuhenkilöille jatkokäsittelyä 
tai toimenpiteitä varten. Tällaisia vastuuhenkilöitä voivat olla linjajohdon lisäksi esim. 
potilastietojärjestelmien pääkäyttäjät, hygieniahoitajat ja infektiolääkärit, opetushoitajat 
tms., jotka omalla toiminta-alueellaan voivat käsitellä esiin tulevia potilasturvallisuusris-
kejä ja tarvittaessa esittää täsmennyksiä ohjeistuksiin.  
Johtoryhmä tai laajennettu johtoryhmä käsittelee asiakas/potilasturvallisuuden tilaa 
sekä HaiPro-raportteja vähintään kaksi kertaa vuodessa huomioiden myös toteutuneet 
kehittämistoimet. 
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5) Toimistojen johtoryhmä ja /tai laajennettu johtoryhmä käsittelee HaiPro-raportteja 
(sis. myös toteutuneet kehittämistoimet) vähintään kerran vuodessa ja toimintakäytän-
töjen muutoksia aiheuttavat ilmoitukset aina kun se on ajankohtaista.  

 
6) Osaston johtoryhmä käsittelee HaiPro-raportteja (sis. myös toteutuneet kehittämis-

toimet) vähintään kerran vuodessa. 
 

7) Potilasturvallisuuden seurantaryhmä käsittelee viraston HaiPro-raportit (sis. myös 
toteutuneet kehittämistoimet) kerran vuodessa ja vie asian viraston johtoryhmään. 

 
 
 
 

Liite 2 Henkilöstön ilmoitusvelvollisuus sosiaalihuoltolain perusteella HaiPro-
järjestelmässä 

Sosiaalihuollon tehtävissä henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle hen-
kilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan 
uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on 
ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä 
salassapitosäännösten estämättä. 

1) Työntekijä tekee ilmoituksen HaiProo esimiehelle/toiminnasta vastaavalle henkilöl-
le. 

 
2) Ilmoituksen vastaanottanut henkilö jatkolähettää saamansa ilmotuksen sosiaali-

huollon johtavalle viranhaltijalle. 
 

3) Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai il-
meisen epäkohdan uhan poistamiseksi. 
 

4) Asiasta on ilmoitettava salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos 
epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä. 

 
5) Osastojen johtoryhmät käsittelevät HaiPro-raportteja vähintään kerran vuodessa. 

 
6) Viraston johtoryhmälle raportoidaan HaiPro-raportit kerran vuodessa muun vuosi-

raportoinnin yhteydessä (asiakas-/potilasturvallisuus-/omavalvontaraportti). 


