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Keskusmuoto rg) Keskusmajoitus 0 Hajasijoitus 
rg)Yksityismajoitustoim ipiste 

Toiminnan aloittamisvuosi 2015 
Sopimuksen mukainen kapasiteetti Keskusmajoitus 449 (1.4.2021 alkaen 374) ja 

vksitvisrnaioitus 460. 
Asiakasrvhma Kansainvalista suojelua hakevat turvapaikanhakijat 

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
Toiminta- ajatus 
Vastaanottokeskuksessa tarjotaan kansainvalista suojelua hakeneille asiakkaille 
vastaanottolain mukaiset palvelut laadukkaasti ja ammattitaidolla. Naita palveluita lain mukaan 
ovat majoitus, vastaanotto- ja kayttoraha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja 
kaannospalvelut seka tyo- ja opintotoiminta. l.isaksi asiakkaille suunnattuja palveluita ovat 
neuvonta ja ohjaus, asumisen tuki, esikotoutumista edistavat toiminnat seka vapaa-ajan 
toiminta. 

Vastaanottokeskuksen toimintaa ohjaavat Luonan arvot ja eettiset toimintaperiaatteet seka 
sosiaali- ja terveysalan ammattieettiset ohjeet ja suositukset. Tavoitteena on tarjota 
vastaanottokeskuksen asiakkaille yhdenvertaiset palvelut, jossa huomioidaan asiakkaiden 
mahdollinen haavoittuva asema ja haavoittuvuudesta johtuvat erityistarpeet. 

Arvot ja toimintaperiaatteet 
Luonan toimintaa ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, rohkeus, ammatillisuus ja luottamuksen 
arvoisesti toimiminen. 

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kaikissa kohtaamisissa. Luonassa ihmiset 
kohdataan avoimesti, tasavertaisesti ja inhimillisesti. Tyootteemrne on voimaannuttava ja 
ratkaisuhakuinen: haluamme ohjata ja tukea ihrnista rniettirnaan asioita eri nakokulrnista, jotta 
han itse pystyy toytamaan ratkaisuja oman elarnansa kysymyksiin. Arvioimme ihmisen tilanteen 
aina rehellisesti ja puolueettomasti. Aito pyrkimyksemme on halu parantaa ihmisen hyvinvointia 
ja elarnanlaatua. 

Kehitamme toimintaa asiakaslahtoisesf ja moniammatillisesti. Noudatamme kaikessa 
toiminnassamme lakeja ja rnaarayksia, seka sote-toimialaa ja toimintaamme saatelevia lupia. 
Toimintaamme ohjaavat lisaksi Luonan eettiset periaatteet, jotka on valmisteltu osana Luonan 
vastuullisuustvota, ja jotka ovat keskeinen osa Luonan tyokulttuuria eli #luonaotetta. 

www.migri.fi 
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Luona noudattaa toiminnassaan YK:n kansainvalisia Global Compact -periaatteita ja 
luonalaiset kunnioittavat ihmisen perusoikeuksia sellaisina kuin ne maaritellaan Suomen 
perustuslaissa ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa seka YK:n 
ihmisoikeusjulistuksessa. 

Luonalaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tyota ohjaavat osaltaan rnyos 
Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn valmistelemat 
eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle seka arnrnattiiarjesto Talentian sosiaalialan 
ammattieettiset ohjeet. 

Etsimme palveluissamme rohkeita seka yhteiskunnallisesti vaikuttavia ratkaisuja ja 
toimintamalleja. Mittaamme toimintamme vaikutuksia ja kerromme toiminnastamme 
saannouisesti ja tapinakyvasti osana Luonan vastuullisuustyota. Samalla Luona tarjoaa 
luonalaisille merkityksellisen tyoyrnpariston, joka antaa mahdollisuuksia kehittya sote-alan 
ammattilaisena. 

Edellytarnme, etta palveluntoimittajamme ja luonalaisten kanssa tyoskentelevat 
vapaaehtoistoimijat toimivat lakien ja sopimusten mukaan ja noudattavat eettisten 
periaatteidemme mukaista toimintatapaa. 

3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 
Omavalvonnan suunnittelustaja toteutumisesta vastaava henkilo tai henkilot 
Liiketoimintajohtaja Suvi Salonen, Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki, p. 040 528 5779. 

Vastaanottokeskusjohtaja Mari Saari, Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki, p. 050 468 0784. 

Robert Huberin tien vastaanottokeskuksen patvelupaallikko Anna-Kaisa Harju, Robert Huberin 
tie 3 A, 01500 Vantaa, p. 050 468 5833. 

Omavalvontasuunnitelman seurantaja paivittaminen 
Omavalvontasuunnitelma paivitetaan vuosittain ja aina tarvittaessa, jos toiminnassa tapahtuu 
muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti palvelun laatuun tai turvallisuuteen. 
Vastaanottokeskusjohtaja ja palvelupaallikko laativat omavalvontasuunnitelman. 
Liiketoimintajohtaja tarkastaa suunnitelman ja hyvaksyy sen. Muutoksista tiedotetaan 
asiakkaita, henkilokuntaa ja niita viranomaisia, joita muutokset koskevat. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus: Missa keskuksen omavalvontasuunnitelma on nahtavilla? 
Yksikon omavalvontasuunnitelma on nahtavilla vastaanottokeskuksen yleisen asiakastilan 
ilmoitustaululla, jotta kiinnostuneet henkilot voivat halutessaan tutustua omavalvontaan. 
Suunnitelma on tallennettu sahkoisesti ja se on luettavissa Luona Oy:n verkkosivuilla. 
Suunnitelma toimitetaan palvelun tilaajalle sovitusti ja palvelun kayttajaasiakkaalle 
ovvcettaessa. 

4. RISKIENHALLINTA JA LAILLISUUSVALVONTA I Riskinhallinnan tyonjako ja vastuut 
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Vastaanottokeskuksen johto vastaa vastaanottokeskuksen riskinhallinnasta, omavalvonnan 
jarjestarnisesta ja ohjeistuksista seka asiakkaiden ja henkiiokunnan perehdyttarnisesta 
vastaanottokeskuksen omavalvontaan ja turvallisuutta koskeviin kaytantoihin, Johto seuraa 
omavalvonnan toteutumista arjessa. Johto tunnistaa toiminnan riskit yhteistyossa henkiloston 
kanssa ja tekee tarvittavat toimenpiteet seka paivittaa omavalvontasuunnitelmaa ajantasaisesti. 

Henkilosto osallistuu aktiivisesti omavalvonnan suunnitteluun ja riskienarvointiin, noudattaa 
omavalvonnan prosesseja ja ohjeistuksia seka toteuttaa kokonaisvaltaista turvallisuusajattelua 
omassa tyossaan. 

Asiakkaat osallistuvat vastaanottokeskuksen alkuinfoon, jossa kerrotaan vastaanottolain 
mukaisista palveluista, oikeuksista ja velvollisuuksista seka asumiseen ja turvallisuuteen 
liittyvlsta ohjeistuksista. Asiakkaat perehtyvat keskuksen [arjestyssaantoihin ja sitoutuvat 
noudattamaan niita. Asiakkaat voivat tuoda henkilostolle ja johdolle esille riskienhallintaan ja 
turvallisuuteen liittyvia havaintoja, jotka otetaan huomioon omavalvonnan suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. 

Riskien tunnistaminen ja arviointiprosessi: Toimintatavat, joilla riskit ja kriittiset tyovaiheet tunnistetaan 
ja maaritellaan 

Vastaanottokeskuksessa pyritaan yllapitarnaan turvallisuutta ja ennaltaehkaisernaan 
vaaratilanteiden syntyrnista kiinnittarnalla huomiota kiinteiston yleiseen turvallisuuteen seka 
asukas- ja asiakastyon turvallisuuteen. Keskukseen on laadittu turvallisuussuunnitelma, joka 
perustuu vaarojen ja riskien arviointiin seka niiden pohjalta tehtyihin johtopaatelrniin ja 
ennaltaehkaiseviin turvallisuustoimenpiteisiin. Suunnitelmassa on erilaisia turvallisuus- ja 
toimintaohjeita asiakkaille ja henkilostolle ja se sisaltaa pelastussuunnitelman. 
Turvallisuussuunnitelma paivitetaan vuosittain. 

Luona tyonantajana tarkkailee tyoyrnparistoa jarjestelrnallisesti, selvittaa tyosta aiheutuvia 
haittoja ja vaaroja seka arvioi niiden riskit terveydelle ja turvallisuudelle. 
Vastaanottokeskuksessa pyritaan tunnistamaan keskeiset riskit. Keskuksessa suoritetaan 
vuosittain tyon vaarojen arviointi yhdessa tyoturvallisuuskumppani Safetumin seka 
tyosuojeluvaltuutettujen kanssa. Arvioinnin yhteydessa rnaaritellaan havaituille puutteille 
korjaavat toimenpiteet seka sovitaan niiden suorittamisesta ja aikataulusta. Tyon vaarojen 
arviointia paivitetaan tehtyjen toimenpiteiden tai uusien havaittujen puutteiden osalta. 

Tyontekijoiden on mahdollista ja heita kannustetaan tuomaan reaaliaikaisesti esille 
turvallisuuteen vaikuttavia havaintoja ja lahelta piti-tilanteita siihen tarkoitetun sahkoisen 
tybkalun (turvallinenyritys.fi) kautta. 

Havaintojen osalta toimitaan seuraavan prosessin mukaan: 
1. Korjaa vaaraa aiheuttava ongelma / puutteellisuus huomioiden mahdollisuuksien tilanteen 
turvallisuus. llmoita sen jalkeen havainto Turvallinen yritys -portaalissa. llmoita akuuttitilanne 
valittornasti esimiehellesi tai paivystajalle. 
2. Turvallinen yritys portaali: llmoita havainto: Aika ja pvm, paikka, vaaranaiheuttaja, havainnon 
kuvaus, mahd. valokuva ongelmasta, omat tietosi. Havaintoilmoitukseen ei saa kirjata 
henkilotunnistetietoja, ainoastaan huomioita tyoturvallisuuden nakokulrnasta. 
3. Turvallisuushavaintojen kasittely: Tarvittavat toimenpiteet kaynnistetaan valittomasti. 
Vastaanottokeskuksen palvelupaallikko vastaa turvallisuushavaintojen kasittelysta. 
Turvallisuushavainnot ja tehdyt toimenpiteet kasitellaan saannollisesti 
henkilokuntakokoukslssa. Turvallisuushavainnot rnenevat portaalin kautta tiedoksi rnyos 
tvosuoieluvaltuutetuille / -asiamiehille. 
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Vastaanottokeskus ilmoittaa Migrille tiedossaan olevat erilaiset poikkeamatilanteet ja - 
tapahtumat, kuten sisaiset ja ulkoiset vaara- ja uhkatilanteet, muut hairiot seka tapahtumat ja 
ilrniot, jotka vaikuttavat yksikbn seka sen tyontekijoiden ja asiakkaiden turvallisuuteen. llmoitus 
tehdaan mahdollisimman pian tapahtuneen jaikeen Granite-jarjestelmassa. Poikkeamatilanteen 
ja tapahtuman niin vaatiessa, keskus on yhteydessa rnyos muuhun viranomaiseen, kuten 
poliisiin. Jokaisella tyontekijalla on oma Granite-kayttajatunnus. Jatkotoimenpiteet suoritetaan 
keskuksessa asian vaatiman kiireellisyyden ja vakavuuden mukaisesti ja ne raportoidaan 
Granlte-jarjestelmaan. 

Luonassa on tehty vuonna 2019 tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, jonka tarkoitus oli 
arvioida henkitotietoien kasittelyn oikeasuhtaisuutta ja tarpeellisuutta seka tunnistaa riskeja ja 
toirnenpiteita, joilla havaittuja riskeja minimoidaan. Vaikutustenarviointi on tyokalu, jolla 
mittaamme tietosuojavaatimusten tayttyrnista, tunnistamme ja korjaamme mahdollisia esiin 
tulleita tietosuojapuutteita seka toteutamme tietosuoja-asetuksen mukaista riskilahtoista 
lahestyrnistapaa. 

Miten henkilokunta tai tyonantaja tuo esille havaitsemansa epakohdat, laatupoikkeamat ja riskit 

Tyossa havaitut epakohdat, laatupoikkeamat ja turvallisuushavainnot on tuotava valittornasti 
esimiesten tietoon. Akuutit turvallisuushavainnot tuodaan suoraan esimiehelle, muut 
ilmoitetaan ensisijaisesti Turvallinenyritys.fi- verkkoportaalin kautta. llmoituksia voi tehda myos 
sahkopostitse. 
Riskien kasitteleminen: Miten vastaanottokeskuksessa kasitellaan epakohdat, haittatapahtumat ja 
vaaratilanteetja miten ne dokumentoidaan? Miten niista tiedotetaan henkilokunnalle ja muille 
yhteistyotahoille? 

Epakohdat, haittatapahtumat ja vaaratilanteet kasitellaan tilanteen vakavuuden vaatimalla 
tavalla yhdessa henkilckunnan kanssa. Asioista tehdaan tarvittaessa tapahtumailmoitus 
Graniteen tai turvallisuushavainto Turvallinenyritys.fi-portaaliin. Tarvittaessa tilanteen 
kasittelyssa tehdaan yhteistyota viranomaisten kanssa seka henkilokunnan tueksi 
tyoterveyshuollon kanssa. 

Granite-ilmoituksen ja turvallisuushavainnon tekee ensisijaisesti tilanteessa lasna ollut 
tyontekija. Palvelupaallikko kasittelee ja dokumentoi tehdyt turvallisuushavainnot Turvallinen 
yritys.fi-portaalissa, maarittelee tarvittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi seka mahdollisten 
lisavahinkojen estarniseksi. Granite-ilmoitusten jatkotoimenpiteita paivltetaan tarvittaessa. 

Keskuksen henkilokunta saa tiedot tapahtumailmoituksista ja turvallisuushavainnoista 
henkilokuntakokouksissa, tarvittaessa nopeammin. Toirnenpiteista tai toimintamallinmuutoksia 
aiheuttavista asioista tiedotetaan tarvittaessa rnyos asiakasta seka yhteistyokurnppaneita. 

Miten korjaavat ja kehittavat toimenpiteet toteutetaan? Miten niiden vaikuttavuutta seurataan? 

Toimenpiteet suoritetaan tilanteen vaatiman kiireellisyyden mukaisesti. Kiinteistcon luttyvat 
toimenpiteet toteutetaan yhteistyossa kiinteistbhuollosta vastaavan Forenomin kanssa. 

Toimenpiteiden toteutumista seka vaikuttavuutta seurataan saannollisesf ja arvioidaan mm. 
riskien mahdollisen uusiutumisen nakokulrnasta. 
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Muutoksista tiedottaminen (henkilokunta ja muut yhteistyotahot) 
Muutaksista tiedatetaan henkilbkuntakakauksissa, tarvittaessa raparteilla seka 
sahkopostitse.Muita yhteistyotahoja tiedatetaan heita koskettavista muutoksista 
vhteistvooalavereissa tai sahkopostitse. 

Laillisuusvalvonta: Mitka ovat menettelytja prosessit,joilla keskus huolehtii toimintansa laillisuudesta? 
Vastaanattakeskus hualehtii taimintansa laillisuudesta toimimalla lakien ja asetusten seka 
Maahanmuuttovirastan ahjeistusten mukaisesti. Mahdolliset hallintakantelut ja 
asiakasvalitukset kasitellaan ja niihin vastataan rnaaraajassa. Vastaanottakeskus dokumentai 
vuosittain hallintakantelut ja asiakasvalitukset toimenpiteineen seka mahdolliset rikasasiat ja 
niihin liittyvat vahingankarvaukset. Luana Oy taimittaa vastaanattokeskuksen 
laillisuusvalvantarapartin Maahanmuuttovirastalle vuosittain. 

Vastaanottakeskuksen johto ja henkilosto yllapitavat omaa asaamistaan asallistumalla 
Maahanmuuttovirastan ja muiden taimijaiden koulutuksiin ja perehtyrnalla toimintaa kaskeviin 
ajantasaisiin lakeihin ja ahjeistuksiin. 

Vastaanattakeskuksessa tarkastellaan ja paivitetaan saannollisesti asiakastyon prosesseja 
seka lakisaateisten taimintajen tateutumista varmistaen taiminnan laatu ja laillisuus. 
Laillisuusasiat huamioidaan rnvos asana perehdytysta. 
Miten toimitaan, rnikali keskuksen riskienhallinta tai omavalvonta ei toimi tai pettaa syysta tai toisesta? 
Mikali keskuksen riskienhallinta ja omavalvanta ei toimi tai pettaa syysta tai toisesta, Luana Oy 
ryhtyy tarvittaviin korjaaviin taimenpiteisiin valittornasti taiminnan saattamiseksi 
asianmukaiseen kuntoan. 

5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET, PALVELUIDEN SAATAVUUS 
Asiakkaan kohtelu: Miten varmistetaan asiakkaan asiallinenja yhdenvertainen kohteluja miten 
menetellaan, jos epaasiallista tai epatasa-arvoista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan kanssa kasitellaan 
asiakasta kohdannut asiaton kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Asiakkaiden kohtelu pohjautuu Luanan arvaihin, eettisiin taimintaperiaatteisiin seka 
lainsaadannon asettamiin vaatimuksiin. 

Vastaanattokeskuksessa ei hyvaksyta minkaanlaista epaasiallista kayttaytyrnista asiakkaita tai 
tyontekijoita kahtaan ja kasittelernme palautteet aina tilanteen vaativan vakavuuden mukaisesti. 
Narna kaydaan lapi uusien tyontekijoiden kanssa jo perehdytysvaiheessa. 

Asiakkaiden suullinen palaute seka henkilokunnan mahdolliset huomiat epaasiallisesta 
kahtelusta otetaan huomiaan tilanteen vaativan vakavuuden mukaisesti ja tarvittaessa asiaan 
puututaan valittomasti ja asian kasittelya jatketaan tarvittaessa asiakkaan kanssa. 

Asiakkailla on rnyos mahdollisuus antaa kirjallista palautetta. Kirjalliset palautteet kasitellaan 
vastaanottakeskuksen palvelupaallikon johdolla viikaittain ja asiakas saa kirjallisen vastineen 
palautteeseen, mikali han on kirjannut siihen henkilotietansa. Esimiehet selvittavat 
palautteessa ollutta asiaa I tilannetta tarvittaessa muun henkilokunnan kanssa. Tilanteen niin 
vaatiessa asiakasta kuullaan asiassa tarkemmin. 

Osana vuosittaista asiakastyytyvaisyyskyselya asiakkailta kysytaan, kuinka he kokevat 
tulleensa kahdatuksi, ymmarretyksi ja arvostetuksi Luanan vastaanottokeskuksissa. 
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Vastaanottokeskuksen asiakkaalla on oikeus valittaa saamistaan vastaanottopalveluista. 
Vastaanottokeskus tiedottaa asiakkaitaan valitusmahdollisuudesta. Mikali asiakas on 
tyytyrnaton saamaansa kohteluun tai palveluun, han voi olla yhteydessa vastaanottokeskuksen 
johtajaan tai apulaisjohtajaan tai tehda muistutuksen. Johtaja tapaa asiakkaan ja tarvittaessa 
tavataan myos tyontekija ja asiakas yhdessa tilanteen ratkaisemiseksi. Mikali asiakas ei ole 
edelleenkaan tyytyvainen saamaansa kohteluun tai palveluun, ohjataan asiakasta tekemaan 
kantelu/palaute/kansalaiskirje Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkoon. 

Palveluiden saatavuus: Miten varmistetaan, etta tarvittavat vastaanottokeskuksen jarjestamat ja 
tuottamat vastaanottopalvelut ovat asiakkaan saatavilla kohtuullisessa ajassa? 

Robert Huberin tien vastaanottokeskus jarjestaa palvelut niille kansainvalista ja tilapaista 
suojelua hakeville, jotka ovat rekisteroity kyseisen vastaanottokeskuksen asiakkuuteen. 
Vastaanottopalveluihin kuuluvat majoitus, ateria-, vastaanotto- ja kayttoraha, sosiaalipalvelut, 
terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja kaannospalvelut seka tyo- ja opintotoiminta. 

Vastaanottokeskuksen johto varmistaa, etta toiminta ja palvelut ovat hyvin organisoituja seka 
niita on riittavasf ja helposti asiakkaiden saatavilla ja keskuksessa on riittava rnaara 
ammattitaitoista henkilokuntaa. Lisaksi keskuksessa huolehditaan siita, etta asiakkailla on tieto 
palveluiden saatavuudesta. Ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat saatavilla 24/7, 
terveydenhoitajien akuuttivastaanotolle voi hakeutua neljana arkipaivana viikossa ja 
sosiaaliohjaajan ajanvaraukseen vastataan seitsernan arkipaivan sisalla. 
Vastaanottorahahakemukset kasitellaan seitsernan arkipaivan sisalla. Alkuinfot [ariestetaan 14 
vrk:n kuluessa asiakkaan rekisteroitymisesta. 

Kuinka asiakkaiden palvelut jarjestetaan ns kiireellisissa tapauksissa? Kuinka huomioidaan erityisia 
tarpeita omaavat asiakkaat? 
Virka-aikana sosiaali- ja terveystiimi vastaa kiireellisista sosiaali- ja terveyspalveluista. 
Ohjaustiimin ohjaajat ja sosiaaliohjaat tyoskentelevat 24/7 ja pystyvat hoitamaan kiireellisia 
asiakastapauksia tai ohjaavat heidat tarvittaviin kiireellisiin palveluihin. 

Virka-ajan ulkopuolella vastaanottokeskuksesta otetaan tilanteen niin vaatiessa yhteys 
Sosiaali- ja kriisipaivystykseen. Tarvittaessa asiakas ohjataan terveydenhuollon paivystykseen 
tai vastaanottokeskus kutsuu ambulanssin. 

Erityisia tarpeita omaavilla asiakkailla on tukena moniammatillinen tiimi, johon kuuluu ohjaaja, 
sosiaahohiaajaz-tyontekiia, sairaan-/terveydenhoitaja, kriisi- ja perhetyontekija seka tarvittaessa 
omaohjaaja. Asiakkaalle tehdaan palvelusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan. 
Asiakkaiden erityisista tarpeista keskustellaan raporteilla ja moniammatillisissa kokouksissa. 

Miten keskus varmistaa, etta lasta koskevat asiat kasitellaan aina kiireellisesti? 
Lapset ja lapsiperheet paasevat aina kiireellisissa asioissa hoitajien ja/tai sosiaaliohjaajien 
arvioitavaksi. 
Palvelutarpeen arviointi: Miten asiakkaan palveluntarve arvioidaan? Mita kriteereita tai menetelmia 
arvioinnissa kaytetaan? 

Asiakas tavataan huoli-ilmoituksen tai moniammatillisen havainnon perusteella tai han 
hakeutuu itse palveluiden piirin ja hanen kanssaan tehdaan palveluntarpeen arvio. Mikali 
asiakkaalla on tuen tarve, tehdaan hanen kanssaan usein moniammatillisesti asiakas- ja 
palvelusuunnitelma. 
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Palvelusuunnitelman toteutumista seurataan ja tarvittaessa paivitetaan. Arvioinnissa 
hycdynnetaan alkuhaastattelua, tarvittaessa moniammatillista palvelutarpeen arviointia seka 
asiakassuunnitelmaa. Perheiden ja alle 21-vuotiaiden kanssa kaytetaan Lapset puheeksi 
menetelmaa. 

Asiakkaan osallisuus: Miten keskuksessa kerataan palvelujen sisaltoon, laatuun, riittavyyteen ja 
asiakasturvallisuuteen liittyvaa palautetta. Milla muilla tavoilla asiakkaiden osallisuutta tuetaan ja 
edistetaan? 
Luonassa kerataan asiakkailta asiakaspalautetta kerran vuodessa koskien terveys- ja 
sosiaalipalveluja, majoitus- ja ravitsemuspalveluja, tyo-, opinto- ja vapaa-ajantoimintaa seka 
vartija- ja tulkkipalveluita. Migrin asiakaskysely tehdaan kerran vuodessa Migrin aikataulun 
mukaisesti. Palautetta saadaan paivittaisissa asukaskontakteissa asukaskerroksissa, 
saannollisissa asukaskokouksissa seka vastaanotoilla. Asukkailla on mahdollisuus antaa 
palautetta rnyos kirjallisesti erillisella palautelomakkeella. Palaute kasitellaan valittcmasti 
vastaanottokeskuksen esimiesten toimesta ja kaydaan lapi myos henkilostokokouksissa. 
Palautteen pohjalta pyritaan kehittarnaan toimintaa. 

Miten palautetta kasitellaan ja miten sita hyodynnetaan toiminnan kehittarn isessa? 
Asiakkaat kutsutaan asukaskokoukseen keskustelemaan asiakastyytyvaisyyskyselyn 
tuloksista. Kokoukseen osallistuvat vastaanottokeskuksen palvelupaallikko, vastaava ohjaaja, 
kiinteistohuollon kohdepaallikko seka keittion esimies. Kokouksessa keskustellaan asiakkaiden 
antamista kehittamisehdotuksista ja niita pyritaan toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan, 
huomioiden vastaanottokeskuksen perustoiminta ja turvallisuus. 

Asiakkaiden antama kirjallinen palaute kasitellaan palvelupaallikon toimesta ja tarvittaessa 
kuullaan palautteen kohteena olevaa tiirnia tai henkiloa. Asiakas saa antamaansa 
palautteeseen kirjallisen vastineen, jos han on ilmoittanut henkilotietonsa. Tarvittaessa asiakas 
tavataan lisaselvityksia tai toimenpiteita varten. 

Asiakaspalautteiden perusteella kehitetaan vastaanottokeskuksen toimintaa. 

Itsemaaraamisoikeus: Miten keskuksessa vahvistetaan asiakkaiden itsemaaraamisoikeuteen liittyvia 
asioita kuten yksityisyytta, vapautta paattaa omista jokapaivaisista toimistaja mahdollisuutta 
yksilolliseen elamaan turvapaikkaprosessin aikana? 

Asiakkaita osallistetaan oman hoidon ja tuen tarpeen suunnittelussa ja heita kuullaan paatoksia 
tehdessa. Asiakashuoneet ovat lukittavia ja asiakkailla on huoneissa lukittavat kaapit 
henkllokohtaisille tavaroille. Vastaanottokeskuksen henkilokunta ei asioi huoneissa ilman 
erityista syyta, esim. kiinteistohuollon- tai turvallisuustoimenpiteet. Asiakkaiden kulku 
vastaanottokeskukseen tapahtuu kulkukorteilla, joten he voivat liikkua vapaasti sisaan ja ulos. 
Asiakkailla on mahdollisuus tavata vieraita vierailuhuoneessa. Asiakkaita ei rajoiteta aiheetta. 

Miten lapsen toivomuksetja mielipide selvitetaan seka otetaan huomioon lapsen ian ja kehitystason 
edellyttamalla tavalla vastaanottopalveluita toteutettaessa? 
Lapsen mielipide kuullaan palveluja toteutettaessa ian ja kehitystason mahdollistamalla tavalla. 

Kaikille yli 12-vuotiaille lapsille tehdaan sosiaalityon alkuhaastattelu, kun he saapuvat uutena 
asiakkaana vastaanottokeskukseen. 

Lapsille ja nuorille [ariestetaan vastaanottokeskuksessa mm. peli-iltoja ja laksykerhoja, jossa 
ohjaaja on aina tasna. Naissa tapahtumissa kuunnellaan ja ollaan lasten ja nuorten kanssa. 
Tapaamisissa tulleet toiveet viedaan aina eteenpain. 



8 (33) 

Vastaanottokeskuksessa on kaytossa Lapset puheeksi-menetelma, jossa haastatellaan 
huoltajia seka heidan lapsiaan. Haastattelujen perusteella jarjestetaan lapselle tai nuorelle 
tarpeellista toimintaa vastaanottokeskuksessa tai sen ulkopuolella. 

Asiakkaan oikeusturva: Kuinka asiakkaille tiedotetaan heidan oikeudestaan valittaa 
vastaanottokeskuksen palveluista ja vastaanottolain mukaisista hallintopaatoksista? 

Vastaanottokeskuksen palvelun laatuun tai siihen liittyvaan kohteluun tyytymaton asiakas voi 
tehda muistutuksen vastaanottokeskuksen palvelupaallikolle tai Luonan 
vastaanottokeskusjohtajalle. Muistutuksen saanut vastuuhenkilo kirjaa muistutuksen 
saapumisen, kasittelee sen asianmukaisesti ja antaa muistutukseen kirjallisen perustellun 
vastauksen kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekernisesta, Muistutus tulee tehda 
paasaantoisesti kirjallisesti. 

Asiakas voi tehda kantelun viranomaisen, siihen palvelusuhteessa olevan tai muun julkista 
hallintotehtavaa hoitavan lainvastaisesta menettelysta tai velvollisuuden tayttamatta 
jattarnisesta vastaanottotoimintaa valvovalle viranomaiselle, Maahanmuuttovirastolle. Kantelun 
voi tehda virastoon vapaamuotoisesti. 

Kantelussa tulee esittaa kasitys siita, rnilla perusteilla vastaanottokeskuksessa tapahtunutta 
rnenettelya tai toimintaa on pidettava virheellisena. Kantelussa on riittavasti yksiloitava kantelun 
kohteena oleva menettely ja ajankohta. 

Maahanmuuttovirasto valvovana viranomaisena ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se kantelun 
perusteella katsoo olevan aihetta. Jos valvova viranomainen arvioi, etta kantelun ei aiheuta 
toimenpiteita, siita ilmoitetaan kantelun tekijalle. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain 23 a §:n mukaan valvontaviranomainen voi arvioida, etta kanteluna 
vireille pantu asia on tarkoituksenmukaisinta kasitella muistutuksena. Talloin asia siirretaan 
asianomaiseen toirnintayksikkoon tai sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan kasiteltavaksi. Tama 
antaa toirnmtayksikolle mahdollisuuden nopeasti reagoida korjaamista vaativan menettelyyn tai 
toimintaan, seka muutoinkin valvoa paremmin omaa toimintaansa. Kanteluasian siirtamisesta 
muistutuksena kasiteltavaksi ilmoitetaan kantelun tekijalle. 

Asiakkaille kerrotaan alkuinfoissa ja vastaanotoilla muistutusmenettelysta seka heidan 
oikeuksistaan valittaa palveluista ja paatoksista eri tavoin. Palautetta vastaanottokeskukselle 
voi antaa suullisesti tapaamisella ja kirjallisesti palautelomakkeella. Palautelaatikko on 
vastaanottokeskuksen aulassa. Asiakkaille kerrotaan oikeudesta valittaa 
Maahanmuuttovirastoon vastaanottokeskuksen palveluista ja vastaanottorahapaatoksen 
liitteena asiakas saa kirjallisen valitusosoituksen Hallinto-oikeuteen. 

Vastaanottokeskus huolehtii laillisuudesta toimimalla lakien ja asetusten seka 
Maahanmuuttoviraston ohjeistusten mukaisesti. Vastaanottokeskuksen 
laillisuusvalvontaraportti toimitetaan Migriin vuosittain. 

Henkilckunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolain 48§:n mukaan sosiaalihuollon henkilostoon kuuluvan tai vastaavissa 
tehtavissa toimeksiantosuhteessa tai itsenaisena ammatinharjoittajina toimivien henkiloiden on 
toimittava siten, etta asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Edella 
tarkoitetun henkilon on ilmoitettava viipymatta toiminnasta vastaavalle henkilolle, jos han 
tehtavissaan huomaa tai saa tietoonsa eoakohdan tai ilmeisen epakohdan uhan asiakkaan 
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sosiaalihuollon toteuttamisessa. llmoituksen vastaanottaneen henkilon on ilmoitettava asiasta 
kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. llmoitus voidaan tehda salassapitosaannosten 
estarnatta. 

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilostolleen ilmoitusvelvollisuudesta 
ja sen kayttoon liittyvista asioista. llmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat 
menettelyohjeet on sisallytettava 47 §:ssa tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. 
llmoituksen tehneeseen henkiloon ei saa kohdistaa kielteisia vastatoimia ilmoituksen 
seurauksena. 

Sosiaalihuoltolain 49§:n mukaan edella tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilon tulee 
kaynnistaa toimet epakohdan tai ilmeisen epakohdan uhan poistamiseksi. Henkilon on 
ilmoitettava asiasta salassapitosaannosten estarnatta aluehallintovirastolle, jos epakohtaa tai 
ilmeisen epakohdan uhkaa ei korjata viivytyksetta. 

Vastaanottokeskuksen tyontekija tekee ilmoituksen yksikon lahieslmlehelle. l.ahiesimiehen 
tehtavana on kaynnistaa tarvittavat toimet epakohdan uhan poistamiseksi ja sen lisaksi 
ilmoitettava asiasta vastaanottokeskuksen palvelupaallikolle. Palvelupaalhkko raportoi tiedot 
ilmoituksista ja kehittarnistoirnista Luonan vastaanottokeskusjohtajalle, joka raportoi tiedot 
ilmoituksista ja kehittarnistoimista osana Luona Oy:n sisaista raportointia ja toimii sovitusti 
yksikon palvelupaallikon tyoparina ilmoituksiin liittyvissa asioissa. 

Sosiaali- ja potilasasiamies 

Asiakas voi olla yhteydessa sosiaali- ja potilasasiamieheen, jos han on tyytyrnaton saamaansa 
kohteluun, palveluun tai annettuun hoitoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja 
potilasasiamieheen voivat olla yhteydessa rnyos asiakkaiden ja potilaiden omaiset ja muut 
lahelset, kuntalaiset seka asiakkaiden ja potilaiden asioissa toimivat yhteistyotahot. 

• neuvoo ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissa asioissa 
• neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissa asioissa 
• tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
• toimii asiakkaan oikeuksien edistarniseksi ja toteuttamiseksi 
• neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessa. 

Sosiaali- ja potilasasiamies ei tee paatoksia eika myonna etuuksia tai ota kantaa hoitoa 
antaneen yksikon tai sen henkilokunnan toimintaan. Sosiaali- ja potilasasiamies ei voi toimia 
oikeudellisesti asiakkaiden etujen ajajana, vaan on puolueeton toimija asiakkaan etujen 
toteutumiseksi. Sosiaali- ja potilasasiamies ei tee paatoksia, eika ota kantaa hoitoa antaneen 
yksikon tai sen henkilokunnan toimintaan. 

Vantaan sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot: 
Neuvontaa puhelimitse, henkilokohtainen kaynti ajanvarauksella. 

Sosiaali- ja potilasasiamies 
Miikkael Liukkonen, p. 09 8392 2537 
Asematie 10 A, 2. krs 
01300 Vantaa 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
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Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kaantya, jos on kokenut tai havainnut syriintaa ian, 
alkuperan, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 
suuntautumisen tai muun henkiloon liittyvan syyn perusteella. Valtuutetun tehtaviin kuuluu 
rnyos syrjinnan vaarassa olevien ryhmien, kuten ulkomaalaisten, olojen, oikeuksien ja aseman 
edistaminen. Tarnan lisaksi valtuutettu valvoo ulkomaalaisten maasta poistamista ja toimii 
kansallisena ihmiskaupparaportoijana. 

Kaytannossa yhdenvertaisuusvaltuutetun tyo on esimerkiksi neuvontaa, yksittaisten tapausten 
selvittarnista, sovinnon edistarnista, kouluttamista, tiedon keraarnista, lainsaadantoon ja 
viranomaisten kaytantoihin vaikuttamista seka oikeudellista avustamista 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteystiedot: 

• Kantelulomake yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilla www.syrjinta.fi 
• sahkoposti: yvv(at)oikeus.fi 
• Puhelinpaivystys (arkisin klo 10 - 12): 0295 666 817 
• Kirjeitse osoitteeseen: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, PL 24, 00023 

Valtioneuvosto 

Mitka ovat valitusten kasittelyn menettelytja prosessit? Kenelle asiakkaan palaute / valitus ohjataan? 
Mika on tavoiteaika valituksen kasittelylle? Miten valitukset dokumentoidaan? 

Vastaanottokeskuksen palvelupaallikon tai Luonan vastaanottokeskusjohtajan on kirjattava 
valitus, kasiteltava se asianmukaisesti ja annettava siihen kirjallinen perusteltu vastaus 
kohtuullisessa ajassa valituksen tekemisesta. 

Asiakkaan antama kirjallinen valitus tai palaute kasitellaan asian vakavuuden mukaisesti. 
Vastaanottokeskuksen palvelupaallikko koordinoi palautteiden ja valitusten kaslttelya, kuulee 
tarvittavia asianosaisia ja antaa asiakkaalle vastineen kirjallisesti tai suullisesti asiasta riippuen. 
Valituksiin annetaan vastine pyydetyssa aikataulussa. Asiakkaan palautteeseen annetaan 
vastine asian vakavuudesta riippuen viimeistaan 1 kk kuluessa. Valitukset ja palautteet seka 
niiden vastineet dokumentoidaan ja ne arkistoidaan 2 vuoden ajan. 

6. HENKIL0ST0 
Keskuksen henkilostomaara ia -rakenne 1 ukumaara 

• iohto 1,5 

• talous- ia henkilostohallinto 2 
• ohiaaia 15 

• sosiaalityontekija tai -ohiaaia 6,5 

• tervevden- tai sairaanhoitaia 6,5 

• onettaia 1 

• muu, mika etuuskasittely 2 
• muu, mika kriisi- ja perhetyontekiia 0,5 

• muu, mika 
Yhteensa 35 

Mitka ovat yksityismajoituksen tyontekijaresurssit? 
6 htv 
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Mitka ovat keskuksen sijaisten kayton periaatteet? Miten sijaisten saatavuudesta huolehditaan? 
Luonalla yllapidetaan sijaispooleja eri ammattiryhmille. Poolin avulla pyritaan tayttamaan 
puutteet tyovuoroissa mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. 

Miten henkilostovoimavarojen riittavyys varmistetaan? 

Henkilostosuunnittelulla varmistetaan osaavan ja riittavan henkiloston saatavuus pitkalla 
tahtaimella. Resursoinnin suunnittelu ja seuraaminen tapahtuu toirninnanohjausjarjestelman 
avulla. Riittava resursointi varmistetaan ja tarvittaessa kaytetaan joustavia lisaresursseja. 
Henkiloston kanssa kaydaan viikoittaiset palaverit seka vuosittain kehityskeskustelut, seka 
palaute- ja seurantakeskustelut kvartaaleittain. Esimiestyolla ja palautteella ensisijaisesti 
tuemme henkiloston tyossa jaksamista. Sosiaaliohjaajat kayvat saannollisesti lapi omat 
asiakkaansa yhdessa oman esirniehensa kanssa, jotta voimme taata seka palvelun laadun etta 
henkilostornme jaksamisen. Henkiloston koulutustarpeet selvitetaan aina koulutus vuotta 
edeltavana vuonna. Henkilostolle on jarjestetty saannollinen tyonobjaus. 

Vastaanottokeskuksessa on kaytossa varhaisen tuen malli, jossa tyokyvyn tukemisen tarpeen 
voi havaita [a ottaa esille tyontekiia, esimies, tyotoveri, tvosuoielu tai tvotervevshuolto. 
Henkiloston rekrytoinnin periaatteet: Mitka ovat henkilokunnan rekrytointia koskevat 
periaatteet? Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon henkilostoon patevyyteen ja osaamiseen 
liittyvat seikat? 

Henkiloston osaaminen on avainasemassa laadukkaiden palveluiden toteuttamisessa. 
Esihenkilo ja henkilostohallinto tekevat yhteistyota rekrytoinneissa, muun muassa 
tyonhakijaprofiilin laatimisessa. Esihenkllo haastattelee hakijat tyoparin kanssa. 
Ensirnmaisessa haastattelussa tarkistetaan hakijan kelpoisuus ja kielitaito seka tyo- ja 
opiskelutodistukset. Tarvittaessa teemme soveltuvuusarviointitestit. Rekrytoinnin edetessa 
tarkistamme rnyos suosittelijat (2). Rekrytoinnin valmistuttua ja uuden tyontekiian tyosuhteen 
alkaessa kaynnistyy perehdytys. Henkilostoohjelmassa on todettu rekrytoinnin linjaukset. 
Lasten kanssa tyoskentelevalta henkilostolta edellytetaan rikosrekisteriotetta lasten kanssa 
tyoskentelevien rikostaustan selvittarnisesta annetun lain (504/2002) mukaisesti. 

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti lasten kanssa tyoskentelevien soveltuvuus 
tehtavaan? 
Kiinnitarnrne rekrytoinnissa huomioita hakijoiden aikaisempaan tyohistoriaan seka 
koulutustaustaan. Hakijoilta pyydetaan rnvos suosittelijoita. 
Kuvaus henkiloston perehdyttarnisesta, taydennyskoulutuksesta ja hyvinvoinnista 
huolehtimiseen: Miten keskuksessa huolehditaan tyontekijoiden (ml sijaisten) perehdytyksesta 
ja taydennyskoulutuksesta asiakastyohon? (Kirjataan periaatteet ja kaytannot) 
Jokainen tyontekija perehdytetaan tyohonsa ja siihen liittyviin asioihin Luonan perehdytyspolun 
mukaisesti. Tyontekijalle nirnetaan henkilokohtainen perehdytteja, joka yhdessa esimiehen 
kanssa on uuden tyontekiian tukena. Lisaksi henkilokunta osallistuu vuosittain yhtion sisaisiin 
koulutuksiin, jossa koulutetaan mm. asiakastyohon liittyvia asioita, tietoturvaa ja henkilotietojen 
turvallista kasittelya, asiakaspalvelun turvallisuutta seka muita tarkeiksi nahtyja kokonaisuuksia, 
kuten ensiapua. Opiskelijoiden perehdytys jarjestetaan oman nimetyn tyopaikkaohjaajan 
toimesta. 

Uudelle tyontekijalle tehdaan perehdytyssuunnitelma ja perehdytyksen edetessa kaydaan lapi 
ns. check list, jossa on maariteltyna kaikki asiat, johon tyontekijan on roolissansa perehdyttava. 
Perehdytyksen tukena on pilvipohjainen Eloomi -jarjestelma, jossa loytyy uudelle ja myos 
vanhoille tyontekiioille lisainfoa Luonan toimintatavoista seka oman tehtavaan liittyvaa 
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substanssiperehdytysta. Perehdytyksen toteutumista seurataan saannollisten keskustelujen 
avulla. Asiakastietojen kasittely ja luottamuksellisuus kaydaan lapi jo tyosuhteen alussa ennen 
kuin tyot ovat alkaneet. 

Luonassa tehdaan vuosittain henkilosto- ja koulutussuunnitelma, joka perustuu yhtion 
strategiaan. Taydennyskoulutuksia jarjestetaan vuosittain esiin nousevien tarpeiden mukaisesti 
ammattitaidon yllapitarruseksl ja kehittarniseksi. Koulutustarvetta arvioidaan 
kehityskeskusteluiden yhteydessa seka henkiloston etta esimiehen nakokulrnasta. 
Koulutuksista pidetaan rekisteria. Vuosittaiseksi koulutustavoitteeksi on asetettu 4 
koulutuspaivaa per luonalainen. Lisaksi tuetaan luonalaisten omaa tutkintoon tahtavaa 
kouluttautumista tarjoamalla 4 palkallista vapaapaivaa omaehtoiseen opiskeluun. 

Mi ten Maahanmuuttoviraston ohjeet jalkautetaan vastaanottokeskuksen toimintaan? Kuinka 
keskuksessa huolehditaan sahkoisen toimintakasikirjan kaytosta? 
Vastaanottokeskuksessa huolehditaan siita, etta Maahanmuuttovirastolta tulleet ohjeet ja 
tiedonannot saatetaan koko henkiloston tietoon. Esimiehet kayvat ohjeet tarvittavien 
henkilostoryhmien kanssa lapi ja ne otetaan kayttoon annetussa rnaaraajassa. Esimiehet 
seuraavat, etta ohjeita noudatetaan ja valvovat niiden toteutumista. 

Maahanmuuttoviraston yllapitarna VOKnet -intra on aktiivisessa kaytossa koko henkilostolla. 

Miten henkiloston jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan? (Kirjataan periaatteet ja menettelytavat) 

Luonalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen tarkea osa Luonan toimintaa ja johtamista. 
Luonalaisten hyvinvointia seurataan saannollisesti eri mittareilla. Joka toinen kuukausi 
seuraamme vaihtuvuutta, varhaisen valittarnisen keskustelujen toteutumista, sairastavuutta 
seka kysymme luonalaisten rnielipidetta ilmapiinsta ja heidan kokemustaan slita, miten esimies 
on onnistunut tukemaan heita heidan tyossaan, Tulokset puretaan tiirneissa tavoitteena 
ymrnartaa paremmin hyvinvoinnin elementit kussakin yksikossa. Esirniestyota kehitetaan 
edelleen eri tavoin Luonan eri liiketoiminnoissa riippuen liiketoiminnan tarpeista. 
Vastaanottokeskuksien suunnitelma esirniestyon painopistealueista ja mittareista laaditaan 
tammikuun aikana esimiesten ja johdon kanssa yhdessa. 

Luonalaisten hyvinvointia tuetaan esirniestyon kehittarnisen lisaksi monin eri tavoin. Tyo on 
sote-alalla kuormittavaa, joten jatkamme luonalaisten tyonobjausryhmia, joita on meneillaan 
vastaanottokeskuksissa useita. Osaamisen kehittamista varten olemme rakentaneet yhteisen 
valmennuskalenterin, joka on loydettavissa Luonan nettisivuilta. Tavoitteena on kouluttautua 
keskirnaarin 4 paivaa vuodessa. 

Tarjoamme rnyos luonalaisille lakisaateisen tyoterveyshuollon palvelujen lisaksi sairaanhoidon 
palvelut, jotta luonalaiset saisivat tarvitsevansa hoidon ja paranisimme nopeammin takaisin 
tyokuntoisiksi. Luonalla on kaytossa rnyos "tuunatun tyon malli", jolla tuetaan tyoskentelya 
jaljella olevan tyokyvyn mukaan. Kaikille tyontekijoilla on otettu rnyos vapaa-ajan 
tapaturmavakuutus. 

Henkilostoetujen paapaino on hyvinvointia tukevissa eduissa kuten liikunta -ja 
kulttuuriseteleissa, verottajan salliman maksimirnaaran mukaan. 

Esimiesten tarkeirnpia tyokyvyn tukemisen tyokaluja arjessa ovat palaute- ja fiiliskeskustelut 
seka varhaisen valittarnisen malli. Henkilokunnan hyvinvoinnin mittareina toimivat mm. 
sairaspoissaolotilastot ja vuosittaiset henkilostotyytyvaisyyskyselyt, joiden pohjalta toimintaa 
kehitetaan ja rnaaritellaan tyohyvinvoinnin vuosittaiset painopistealueet. 
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7. TOIMITILAT 
Vastaanottokeskus on esteeton: D Kylla IZ] Ei Osittain, m iten D 
Vastaanottokeskus on: IZ] Ruokapalveluyksikko D Asiakkaat valmistavat ruuan itse 

Kuvaus toiminnasta kaytettavista tiloistaja niiden kayton periaatteista. 
Robert Huberin vastaanottokeskus sijaitsee Vantaan Verorniehessa, lahella Jumbon 
kauppakeskusta. Kiinteisto on aiemmin toiminut YIT-yrityksen paakonttorina. 

Kiinteiston kerrosala on 5795 m2 ja kokonaisala on 6311 m2. Rakennusvuosi on 1989. 
Kiinteistoon kuulu A- ja B -osa, joissa molemmissa 4 kerrosta ja omat porrashuoneet 
hisseineen. Osat on yhdistetty toisiinsa 1. kerroksen valisiivella. Kiinteiston ensimmaisessa 
kerroksessa on aulatila rnissa myos asukkaiden info/palvelupiste, vartioinnin valvomo, 
henkilokunnan taukotila, laitoskeittlo, ruokasali, luokkatila, we- ja suihkutilat, majoitustiloja ja 
tekniset tilat, siivousvarasto seka neuvottelutila. Kellarikerroksessa on asukkaiden kayttoon 
varattu kuntosali seka kellaritiloja. 

8-siiven 1. kerroksessa henkilokunnan toimistotilat ja vastaanottohuoneet. Samassa 
kerroksessa on rnyos asukkaiden we- ja suihkutiloja seka odotusaula. A-siiven 1. kerroksessa 
on 4 majoitushuonetta. Muissa kerroksissa (2-4) on loput majoitushuoneet, we- ja suihkutilat 
seka pyykinpesutilat. Asuinhuoneet ovat eri kokoisia, kapasiteetti 2-12 henkiloa/huone. 2A - 
kerroksessa on 17 majoitushuonetta, we- ja suihkutilat, seka oleskelutila seka lasten 
leikkihuone. 28 kerroksessa on 24 kpl asuinhuoneita. 3A-kerroksessa on 16 kpl, ja 38- 
kerroksessa 24 asuinhuonetta. 4A- kerroksessa on 18 asuinhuonetta. 4B-kerroksessa sijaitsee 
suihku- ja saunatilat seka henkilokunnan taukotila. 

Kerroksissa ei ole keittiotiloja. 

Kiinteiston yllapidosta, huollosta ja siivouksesta vastaa Forenom. Vastuut on rnaaritelty 
erillisella palvelusopimuksella la liitteella, iossa maaritellaan siivouksen oroanisointi. 
Mitka ovat keskuksen toimintaperiaatteet ja kaytannot asiakashuoneissa tai asunnoissa kayrniseen ja 
huoneiden tarkastamiseen (huoneen kunto, asiakkaan hyvinvointi)? 
Asiakashuoneissa kaydaan vain, rnikali vastaanottokeskuksessa on herannyt huoli asiakkaan 
hyvinvoinnista tai turvallisuudesta seka kiinteistokierroksilla, jolloin tarkastetaan huoneiden 
kunto. 

Huoneiden tarkastamisessa noudatetaan Maahanmuuttoviraston antamia ohjeita. Paatoksen 
huoneiden tarkastamisesta antaa vastaanottokeskuksen palvelupaallikko tai sosiaalityota 
tekeva henkilo. Asiakkaalta pyydetaan allekirjoitus paatokseen ja hanelle annetaan jaljennos 
paatoksesta seka valitusosoite. Paatos lahetetaan tiedoksi rnyos Maahanmuuttovirastoon. 

Vastaanottokeskuksen ohjaustiimi ja kiinteiston huollosta vastaava Forenom tekevat tiivista 
yhteistyota kiinteiston kunnon osalta. Ohjaustiimi suorittaa yhden - kahden viikon valein 
kiinteistokierrokset, joissa tarkastellaan kiinteiston oikeaoppista kayttoa, kuntoa ja raportoidaan 
huoltotarpeet. 

Miten vastaanottokeskuksen siivous on jarjestetty? 
Kiinteiston yllapidosta, huollosta ja siivouksesta vastaa Forenom. Vastuut on rnaaritelty 
erillisella palvelusopimuksella ja hitteella, jossa maaritellaan siivouksen orqanisointi. 
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Asiakkaat hoitavat itse oman huoneen siivouksen ja henkilokohtaisen pyykkihuollon. 
Asiakkaiden lakanat ja pyyhkeet vaihdetaan viikon valein. 

Miten keskuksen ruokahuolto on toteutettu? I Mitka ovat keskuksen kaytannot asiakaskeittioiden kayton 
ja kunnossapidon osalta? 
Keskus ns. ruokapalvelukeskus. Asiakkaiden ravitsemuspalvelut tuottaa Barona HoReCa, 
Mikonkatu 2 D, 00100 Helsinki Y-tunnus: 1507886-3. Asiakkaat saavat aterian nelia kertaa 
oaivassa. 
Miten lasten leikki/kerho/harrastustoiminta on mahdollistettu vastaanottokeskuksen sisa- ja/tai 
ulkotiloissa 
Vastaanottokeskuksen perhekerroksessa on lasten leikkihuone. Farnan lisaksi lasten pienia 
leikkipaikkoja loytyy odotusaulasta, tapaamishuoneista seka kiinteiston pihalla on lasten 
leikkialue. 

8. YHTEISTYO ERi TOIMIJOIDEN KANSSA JA VAPAAEHTOISET 
Miten yhteistyo ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden palvelunantajien 
kanssa toteutetaan? 
Muiden palveluidenantajien kanssa jarjestetaan yhteistyokokouksia. Asiakassuunnitelmien 
arviot toimitetaan palvelun tilaajalle sovituin valiajoin ja saannollinen viestiminen puhelimitse 
seka sahkopostitse. Tietosuoja ja asioiden luottamuksellisuus vaikuttaa siihen, miten tietoa 
palvelunantaialle voidaan toimittaa asiakkaan antaman luvan mukaisesti. 

Alihankintana ostetut palvelutja niiden tuottajat 
Majoituspalvelut: Forenom, Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki. Y-tunnus: 1633241-3. 
Forenom tuottaa Luona Oy:lle alihankintana kiinteistot ja 
kiinteistohuollon.Vastaanottokeskuksessa on saannolliset vokin palvelupaallikon, vastaavan 
ohjaajan ja kiinteistohuollosta vastaavan Forenomin kohdepaallikon kokoukset, joissa sovitaan 
tarvittavista kiinteistoon kohdistuvista toimenpiteista ja tarkastellaan palvelujen tuottamiseen 
lrittyvia laatuseikkoja. Palvelupaailikko ja johtaja voivat olla yhteydessa rnyos suoraan 
Forenomin aluepaallikkoon. Vastaanottokeskuksen ohjaustiimi ja kiinteiston huollosta vastaavat 
tekevat paivittain tiivista yhteistyota, mm. kiinteistokierrokset. Vartiointi tarkistaa kiinteiston 
yleiset tilat paivittain ensi sijaisesti turvallisuuden, mutta rnyos kiinteistonhuollon nakokulmasta. 

Ravitsemuspalvelut: Barona HoReCa, Mikonkatu 2 D, 00100 Helsinki. Y-tunnus: 1507886-3. 
Barona HoReca tuottaa alihankintana vastaanottokeskuksen ruokapalvelut. 
Vastaanottokeskuksessa on saannolliset kokoukset vastaavan ohjaajan ja keittiopaatlikcn 
kesken. Kokouksissa tarkastellaan ruokapalvelujen tuottamiseen liittyvia laatuseikkoja seka 
sisaista yhteistyota. Palvelupaallikko ja johtaja ovat tarvittaessa yhteydessa rnyos suoraan 
Barona HoreCan ravitsernuspaallikkoon. Vastaanottokeskuksen ohjaustiimi ja vartijat tekevat 
tiivista yhteistyota ruokahuollosta vastaavan henkiloston kanssa tekernalla yhteisotyota ja 
valvontatehtavia asukasruokailuissa. 

Vartiointi: Avarn Security, Pitajanmaentie 14, 00380 Helsinki. Y-tunnus: 0108013-7. 
Avarn tuottaa alihankintana vastaanottokeskuksen vartiointipalvelut: 2 vartijaa 24/7, 
piirivartiointi ja henkilohalyttirnet. Vastaanottokeskuksessa on saannolliset kokoukset 
vastaavan ohjaajan ja Avarnin kohde-esimiehen kesken. Kokouksissa kasitellaan palvelun 
tuottamiseen liittyvia laatuseikkoja seka sisaista yhteistyota. Palvelupaallikko tapaa 
saannollisesf Avarnin palveluesimiesta ja on haneen myos muutoin tarvittaessa yhteydessa. 
Avarnin vartijat ja vastaanottokeskuksen henkilokunta tekevat paivittain tiivista yhteistyota 
turvallisuuden varmistamiseksi. 
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Vapaaehtoiset: M itka ovat vastaanottokeskuksessa toim ivien vapaaehtoisten tehtavat? 

Vapaaehtoiset [ariestavat asiakkaille viriketoimintaa seka taydentavaa kielten opetusta. 

Vapaaehtoisten kanssa tehdaan vapaaehtoistoiminnansopimus. Vapaaehtoistyosta ei makseta 
korvausta. 

Kuinka vapaaehtoisten toimintaa ohjataan ja valvotaan? 

Vapaaehtoistyontekijoiden kanssa jarjestetaan saannollisesti kokouksia, joissa keskustellaan 
yhteisista kaytannoista ja pelisaannoista seka kehitetaan yhdessa toimintaa. Haasteelliset 
tilanteet selvitetaan vastaanottokeskuksen vastaavan ohjaajan kanssa. 

Vapaaehtoistoimintaa johtaa ja valvoo Luona Oy:n vastaanottokeskusjohtaja. Operatiivisesta 
toiminnasta vastaavat keskuksen vastaava ohjaaja ja ohjaustiimin nimetyt yhteyshenkilot. 

Miten vapaaehtoiset perehdytetaan tehtaviin? 

Vapaaehtoiset perehdytetaan vapaaehtoisena toimiseen vastaanottokeskuksessa, 
asiakastietojen kasittelyyn ja tietosuojaan. Perehdytyksesta vastaa vastaava ohjaaja yhdessa 
tehtavaan nimettyjen ohjaajien kanssa. Sopimuksessa vapaaehtoinen sitoutuu 
vapaaehtoistoimintamme periaatteisiin (mm. luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus). 
Vapaaehtoiset ovat vakuutettuja vahinkojen varalta. 

PALVELUN SISALLON OMAVALVONTA 
9. ASIAKKAIDEN MAJOITUS JA SIIRROT 

Majoituksestaja siirroista vastaava tyontekija: 
Vastaava ohjaaja Hilkka Lyden, p. 050 452 0511, hilkka.lyden@luona.fi 
Majoitus: Mitka ovat keskuksen periaatteetja kaytannot rnajoitusjarjestelyiden osalta? 
Asiakkaat majoittuvat paasaantoisesti 4-8 hengen huoneissa. Majoituksessa pyritaan 
huomioimaan mahdolliset asumiseen vaikuttavat tekijat kuten kansallisuus, kieliryhrna, 
terveydelliset tai sosiaaliset syyt. Kerroksissa asiakkailla on yhteista oleskelutilaa ja 
1.kerroksessa on vierailuhuone, jossa on rnyos mahdollisuus rahoittua ja opiskella. Asiakkaille 
kerroksissa rnyos vaatteiden pesu- ja kuivaustilat seka suihku ja saniteettltilat.Yhteisia kaikkien 
asiakkaiden kaytossa olevia suihku- ja wc-tiloja on rnyos 4. kerroksen saunatilassa ja 1. 
kerroksen aulassa. 

Perheelliset asiakkaat majoittuvat kahdessa eri kerroksessa, jonne ei ole paasya muilla 
keskuksen asukkailla. Kolmannen kerroksen perheilla on paasy toiseen kerrokseen, missa 
yleisissa tiloissa on huomioitu lapsiperheiden tarpeet sisustamalla tiloja lapsille sopiviksi mm. 
oleskelu- ja leikkitilat, vauvan-hoitohuone ja vaunuvarasto. Perheet majoitetaan ensisijaisesti 
huonemitoitusten mukaisesti, esim. 4 hengen perhe 4 hengen huoneeseen. 
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Siirrot: Mitka ovat keskuksen toimintaperiaatteetja kaytannot asiakassiirtojen osalta? Miten 
huolehditaan tiedonkulustaja asiakastietojen siirtamisesta vastaanottavaan keskukseen? 
Asiakas voi [attaa kirjallisen siirtohakemuksen, joka kasitellaan moniammatillisessa 
kokouksessa. Asiakasta kuullaan siirtohakemuksen yhteydessa. Asiakkaan tilanteesta 
annetaan tarvittava tieto vastaanottavaan keskukseen. 

Keskuksen tyontekijat huolehtivat, etta sosiaalityon muistiinpanot Umarekissa ja potilastiedot 
Mediatrissa ovat ajan tasalla asiakkaan siirtyessa. 

Miten asiakasta kuullaan ennen siirtoa? 
Siirtohakemuksen jattanytta asiakasta kuullaan hakemuksen jattarnisen yhteydessa. 
vastaanottokeskuksen aloitteesta annettavissa siirtopaatoksissa asiakasta kuullaan 
siirtooaatoksen vhtevdessa. 
Miten lapsen etu huomioidaan siirtoja tehtaessa? Miten muut haavoittuvat ryhmat huomioidaan? 
Siirrot kasitellaan aina ykstloltisesti ja moniammatillisesti lapsen etu huomioiden. 
Mitka ovat keskuksen toimintaperiaatteetja kaytannot yksin tulleen alaikaisen taysi-ikaistyttya ja 
siirtyessa aikuisyksikkoon? Miten asiakasta tuetaan? 
Siirto toteutetaan yhteistyossa alaikaisyksikon kanssa ja asiakkaan tuen tarve arvioidaan 
moniammatillisesti. Tilanteeseen tarjotaan rnvos omaohiaustukea. 

Yksityismajoitus: Mitka ovat keskuksen toimintaperiaatteet ja kaytannot yksityismajoitukseen 
siirtymisen osalta? Miten toimitaan asiakkaan siirtyessa yksityismajoitukseen toiselle paikkakunnalle 
ja/tai toisen keskuksen asiakkaaksi? 

Vastaanottolain 18 §:n 1 momentin mukaan yksityismajoitukseen siirtyvan asiakkaan on 
ilmoitettava kirjallisesti osoitteensa [a esitettava vuokrasopimus tai muu selvitys 
yksityismajoituksesta vastaanottokeskukselle, jonka asiakkaaksi hanet on rekisteroity. 

Asiakkaan kanssa pyritaan kayrnaan keskustelua yksityismajoitukseen liittyvista asioista ennen 
mahdollista yksityismajoitukseen siirtymista, jotta han osaa huomioida sen vaikutuksia arkeen 
riittavassa rnaarin. Samalla pyritaan arvioimaan asiakkaan mahdollisia palvelutarpeita 
yksityismajoituksessa. Ohjausta ja neuvontaa annetaan aina muutenkin tarpeen mukaan. 

Vastaanottokeskuksen tehtavana on ottaa asiakkaan ilmoitus vastaan, tarvittaessa pyytaa 
hanta taydentarnaan ilmoitustaan, ja dokumentoida ilmoitus. Asiakas voi toimittaa kirjallisen 
ilmoituksen henkilokohtaisesfi, postitse tai UMAREK:iin merkitysta asiakkaan sahkopostista. 
llmoitus edellytetaan jokaiselta yksityismajoitukseen siirtyvalta taysi-ikaiselta henkilolta. 

Kun asiakas on antanut selvityksen yksityismajoituksesta, vastaanottokeskus rekisteroi 
asumisensa itse jarjestavan asiakkaan UMAREK:issa yksityismajoitusasiakkaaksi. 

Mikali asiakas esittaa yksityismajoitusilmoituksen yhteydessa puutteellisia tietoja tai tietoja, 
joiden paikkaansa pitavyytta on syyta erityisesti epailla, tulee asiasta pyytaa asiakkaalta 
selvitys. 

Selvitykselle varataan kahden viikon rnaaraaika. Aika voi olla perustellusta syysta myos 
lyhyempi tai pidempi. Selvityspyynto voidaan toimittaa asiakkaalle esimerkiksi suullisesti 
asiakaskaynnilla, puhelimitse tai sahkopostin valityksella. Selvityspyynto tulee pyytaa 
asiakkaan aldlnkielella tai kielella, jota asiakas rhttavalla tavalla ymmartaa. Selvityspyynnossa 
on kerrottava, etta asiakkaan vastaanottopalvelut keskeytyvat. rnikali han ei anna pyydettyja 
selvityksia vastaanottokeskuksen rnaaraarnassa ajassa. Asiakasta muistutetaan rnyos siita, 
etta hanella on oikeus palata vastaanottokeskukseen tassa vaiheessa. l.isaksi asiakkaalle 
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kerrotaan, etta hanet voidaan rnerkita kadonneeksi, jos hanta ei tavoiteta ilmoittamastaan 
osoitteesta, eika hanen olinpaikastaan ale tietoa. 

Yksityismajoituksessa ollessaan asiakas saa vastaanottopalvelut lahirnmasta 
vastaanottokeskuksesta. Asiakkaan oma vastaanottokeskus ottaa yksityismajoitukseen 
siirtymisilmoituksen vastaan ja huolehtii asiakkuuden siirrosta lahirnpaan 
vastaanottokeskukseen. 

Miten yksityismajoituksessa olevien asiakkaiden palvelut turvataan ja kuinka heita tavataan? 
Yksityismajoitusasiakkaat saavat yksityismajoitusinfossa tai vastaanottokeskukseen 
rekisteroityessaan kattavat tiedot vastaanottokeskuksen palveluista yksityismajoitus asiakkaille 
seka vastaanottokeskuksen yhteystiedot. 

Asiakkaat voivat varata ajan sosiaaliohjaajalle puhelimitse. Asiakkaalle varataan aika 7 
vuorokauden sisalla. Asiakasta voidaan tavata vastaanottokeskuksessa tai asiakkaan kotona. 

Hoitajien akuutille vastaanottolle paasee maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. 

Asiakkaille tehdaan rnvos kotikavnteia tilanteen [a asiakkaan toiveet huomioonottaen. 
Miten yksityismajoitusta valvotaan? Kuinka perheetja lapset seka muut erityista tukea tarvitsevat 
huomioidaan? 

Mikali osoitteessa tai asiakkaan asurnisjarjestelyssa jokin herattaa huolta, asiakkaita tavataan 
matalalla kynnyksella ja selvitetaan, rnista tilanteessa on kyse. Tarpeen mukaan tehdaan 
moniammatillista yhteistyota. Muihin kuin osoitteeseen ja asumiseen liittyvissa asioissa asiakas 
ohjataan suoraan sosiaali- tai terveydenhuollontiimin luokse. 

Uuden yksityismajoitusasiakkaan tai -perheen rekisteroityessa keskukseen, asiakkaat 
huomioidaan uusina asiakkaina kaikissa keskuksen tiimeissa. Mahdolliset erityisen tuen tarpeet 
huomioidaan jo rekisteroitymisvaiheessa. 

Perheiden, lasten ja erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden vastuutyontekijat ovat 
sosiaalitiimin tyontekiioita. 

Yksityismajoitusasioista vastaava tyontekija: 
Ohjaajat Salah Abdullahi, Mohamuud Shire seka sosiaaliohjaajat Arol Majok, Milla Sallinen ja 
Mari Haverinen. 

10. ASIAKKAIDEN INFORMOINTI 

Mitka ovat keskuksen toimintaperiaatteetja kaytannot asiakkaalle annettavan informaatio-ohjauksen 
osalta (jarjestyssaannot, alkuinfot, Suomalaisen yhteiskunnan peruskurssi). Missa aikarajoissa 
informaatio annetaan? 
Keskuksessa on omat jarjestyssaannot, jotka kaydaan lapi asiakasta vastaanottaessa ja 
majoittaessa. Asiakkaille jarjestetaan alkuinfot 14 vrk sisalla keskukseen saapumisesta. 
Suomalaisen yhteiskunnan kurssi iariestetaan seka transit- etta odotusajan asiakkaille. 
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Miten informoinnissa huomioidaan haavoittuvassa asemassa olevat ryhrnat? Miten asiakkaan ika ja 
kehitystaso huom ioidaan informaatiota annettaessa? 
lnformoinnissa pyritaan huomioimaan asiakkaiden erityistarpeet, kuten viittomakielentulkit tai 
muut mahdolliset apuvalineet. Tarvittaessa [ariestetaan viela erillisia infoia ia taoaamisia. 
Henkilorekisterit: Kuinka asiakkaita informoidaan kaytossa olevista asiakasrekistereista ja niiden 
kayttotarkoituksesta, asiakkaiden tiedonsaantioikeudesta seka tiedonluovuttamisesta? 
Asiasta tiedotetaan alkuinfoissa. Rekisteriselosteet ovat asiakkaiden saatavilla infossa ja 
keskuksen aulassa. 

11. MONIAMMATILLINEN TYO 

Mitka ovat moniammatillisen tyoskentelyn periaatteet ja kaytannot keskuksessa? 

Vastaanottokeskuksen asuinkerrosten asiakkaista vastaavat vastuuohjaajat, sosiaaliohjaajat 
seka sairaan-/terveydenhoitajat. Jokaisella kerroksella on omat vastuuhenkilot ja sita kautta 
oma moniammatillinen tiimi. Moniammatillinen tyoskentely tapahtuu vastaanottokeskuksen 
arjen kanssakayrnisissa, aamuraportilla seka kahden viikon valein tapahtuvissa 
moniammatillisissa kokouksissa ns. minimoneissa. Kokouksista tehdaan poytakirjat ja niissa 
kasitellaan asiakasasioita hyvin matalalla kynnyksella. Minimoneista raportoidaan yleisella 
tasolla rnyos viikoittaisissa henkil6st6kokouksissa. Koko talon iso moniammatillinen 
[arjestetaan kerran kuukaudessa ja siihen osallistuu koko ty6yhteis6. Kokouksessa kasitellaan 
moniammatillisen tyon linjauksia ja sovitaan yhteisia kaytantoja. 

Miten asiakkaiden toimintakykya ja jaksamista seurataan? Kuinka haavoittuvassa asemassa olevat 
asiakkaat tunnistetaan? 
Asiakkaiden toimintakykya seurataan paitsi erityisesti SoTe-tiimien akuutti-, ja 
ajanvaraustapaamisilla, rnyos ohjaustiimilta saatujen havaintojen perusteella, esimerkiksi 
asiakkaan asioidessa ohjaajien aulapalvelussa ja infossa, ohjaajien tavatessa asukkaita 
asuinkerroksissa seka vartijoiden huomioiden perusteella. Vastaanottokeskuksessa pohditaan 
asiakkaan tilannetta moniammatillisesti ja paadytaan tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin. 
Haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat pyritaan aina ohjaamaan SoTe-tiimien 
vastaanotoille. 
Kuinka lasten etu huomioidaan arjessa? Millaisia lasten- ja perheiden tukemisen tyomuotoja keskuksessa 
on kaytossa? 
Lapset puheeksi- rnenetelrna on kaytossa perheiden kanssa ja keskustelut kirjataan 
asiakastietojariestelrnaan. Lapsille jarjestetaan kerran viikossa peliaikaa perhekerroksessa ja 
kaikille asiakkaille taidetyopajatoirnintaa. Perheita pyritaan tukemaan moniammatillisesti 
vastaanottokeskuksessa, tarvittaessa he saavat rnyos ulkopuolista tukea sosiaalityontekijan 
arvioimana. 

12. OHJAUSTYO 

Ohjaajien tehtavat 
Asiakkaiden paivlttaisesta ohjauksesta ja arjen tukemisesta huolehtivat ohjaustiimin 
sosiaaliohjaajat ja ohjaajat. Ohjaustiimin paatehtava on aslakaslahtoinen ja 
vastaanottokeskustoiminnan tavoitteiden mukainen asiakasty6, ohjaus ja neuvonta. Ohjaajat 
jarjestavat asiakkaiden hyvinvointia tukevia toimintoja kuten esim. keskustelu- ja toiminnallisia 
ryhrnia. Sosiaaliohjaajien keskeinen tehtava on psykososiaalisen tuen antaminen asiakkaille, 
asiakkaan omatoimisen ja itsenaisen selvityymisen ja osallisuuden edistaminen seka 
tavoitteellinen tvoskentely vksilon elamanhallinnan tueksi. 
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Vastaanottokeskuksen suomen kielen opintotoiminnasta vastaa suomen kielen opettaja, joka 
jarjestaa eri tasoisia suomen kielen kursseja seka keskus- etta yksityismajoittujille. 

Mitka ovat keskuksen toimintaperiaatteetja kaytannot ohjaustyon ja omaohjauksen osalta? Kuinka 
niiden asianmukaisuus vannistetaan? 
Ohjaustyon toimintaperiaatteet ja kaytannot, mukaan lukien omaohjaus, on rnaaritelty ohjaajien 
tehtavankuvauksissa ja keskuksen sisaisessa ohjaajien tyonkuvassa. Tarnan lisaksi majoitus 
ja ohjaustyon ydinprosessit on kuvattu asiakkaan nakokulmasta. 

Omaohjaajana toimiminen on yksi jokaisen ohjaustiirnilaisen tyotehtavista. Ornaohiaustyosta 
sovitaan moniammatillisesti ja yhteistyossa asiakkaan kanssa. Asiakkaalle tehdaan yksilollinen 
palvelusuunnitelma ja tapaamiset kirjataan UMA:n sosiaalityonmuistiinpanoihin. Asiakkaan 
hyvinvoinnin edistymista seurataan ja tarve arvioidaan suunnitelman mukaisesti. 

Ohjaustiimi tyoskentelee tiiviisti muiden yksikon ammattiryhmien kanssa moniammatillisesti. 
Tyoskentelylla pyritaan tukemaan asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ohjaustiimin 
tyontekijoiden moninaisuus toimii vahvuutena ohjaus- ja neuvontatyossa. Ohjaustiimi 
tyoskentelee kolmessa vuorossa vuoden jokaisena paivana ja siten mahdollistaa jatkuvan 
havainnoin asiakkaiden tilanteista ja nopean reagoinnin akuuttia ohjausta ja neuvontaa 
vaativissa tilanteissa. Ohjaustiimin paivittainen tiedonkulku tapahtuu radiopuhelimella, 
kirjallisen raportoinnin avulla, sahkopostitse ja vuoronvaihtoraporteilla. 

Ohjaustiimin kaytantoja objaustyon ja omaohjauksen osalta arvioidaan arjen keskella 
kaytannon tyossa seka tiimin palavereissa ja tarvittaessa koko henkiloston kokouksissa. 

13. SOSIAALIPALVELUT 

Sosiaalipalveluista vastaavan tyontekijan nimi ja yhteystiedot 
Johtava sosiaalitvontekiia Minna Tuovinen, p_ 046 8787 592, minna.tuovinen@luona.fi 
Sosiaalityontekijan ja sosiaaliohjaajan tehtavat 
Kansainvalista suojelua hakevalla, tilapaista suojelua saavalla ja ihmiskaupan uhrilla, jolla ei 
ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on oikeus saada sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 14 §:ssa tarkoitettuja sosiaalipalveluja, jos sosiaalihuollon ammattihenkil6 arvioi ne 
valttarnattomiksi sina aikana, jona henkil6 on oikeutettu vastaanottopalveluihin tai jona han on 
auttarnisjarjestelmassa. (10.4.2015/388). Sosiaalihuoltolain 15 §:ssa tarkoitettua sosiaalityota 
ja 16 §:ssa tarkoitettua sosiaaliohjausta tekee vastaanottokeskuksessa sosiaalihuollon 
arnrnattihenkilot. 

Sosiaalityontekiia vastaa sosiaalityon ammatillisesta johtamisesta seka yksiloiden, perheiden ja 
yhteisojen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta sosiaalityon asiakas- ja 
asiantuntijatyosta seka sen vaikutusten seurannasta ja arvioinnista. 

Sosiaaliohjaajien tyohon kuuluu neuvonta, ohjaus, sosiaalisten ongelmien selvittarninen ja 
muut tukitoimet, jotka yllapitavat ja edistavat yksiloiden ja perheen turvallisuutta ja 
suoriutumista seka yhteison toimivuutta. 

Vastaanottokeskuksessa noudatetaan Maahanmuuttoviraston ohjeita sosiaalipalveluiden 
tuottamisessa. Sosiaalihuollon arnmattihenkilot osallistuvat Maahanmuuttoviraston jarjestarniin 
koulutuksiin. 
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Mitka ovat keskuksen sosiaalipalveluihin ohjautumisen prosessit? Miten prosessissa huomioidaan lapset 
ja muut haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat? 
Asiakas voi ohjautua keskuksen sosiaalipalveluihin omasta toiveestaan tai keskuksen eri 
ammattiryhmien, yhteistyotahojen tai viranomaisten (esim. koulut, Migri) mahdollisesta 
palvelutarpeesta tekemien havaintojen perusteella. Mahdollisen palvelutarpeen tultua tietoon 
asiakas tavataan sosiaaliarnmattihenkilon toimesta ja palvelutarve arvioidaan. Tarvittaessa 
tehdaan kotikaynteja, erityisesti lapsiperheissa. Tarvittaessa asiakkaan tilannetta arvioidaan 
moniammatillisena yhteistyona keskuksen sisalla ja ulkopuolisten yhteistyotahojen kanssa 
(mm. SOS-kriisikeskus, Helsinki Pride -yhteiso, RIKU, koulut). 

Asiakkaat voivat hakeutua sosiaaliohjaajan vastaanotolle ajanvarauksella. Ajanvarauksen voi 
tehda infossa. Sosiaaliohjaajat tai -tyontekijat tapaavat asiakkaan tilanteen vaatiman ajan 
sisalla, tarvittaessa valittomasti. Palvelutarpeen arviointiin paasee 7 arkipaivan kuluessa, 
kuitenkin kiireellisyysarvion mukaan. 

Sosiaalipalveluiden alkuinfo [artestetaan 14 vrk:n kuluessa uuden asiakkaan rekisteroirnisesta. 
Asiakas kutsutaan alkuinfoon ja sen jalkeen alkuhaastatteluun. 

Sosiaalitiimi on muun tyoyhteison konsultoitavissa arkipaivisin akuuteissa asioissa. lltaisin ja 
viikonloppuisin vastaanottokeskuksesta otetaan tarvittaessa yhteys sosiaali- ja 
kriisipaivystykseen. 

Haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tunnistamisessa hyodynnetaan 
moniammatillista yhteistyota ja palvelujen tarjonnassa otetaan huomioon asiakkaan yksilolliset 
tarpeet, mm. ihmiskaupan uhrien ohjaaminen auttarnisjarjestelrnan piiriin. 

Palvelutarpeen arviointia taydennetaan alkukartoituksen jalkeen tarvittaessa 
asiakassuunnitelmalla, jonka toteutumista seurataan. 

Vastaanottokeskuksessa on asiakkaina lapsia, jotka asuvat keskuksessa ja 
yksityismajoituksessa perheensa kanssa. Lapsen etu huomioidaan ja lapsen mielipide 
selvitetaan palveluita tarjottaessa ja paatoksia tehtaessa. Vastaanottokeskuksessa tehdaan 
tarvittaessa lastensuojeluilmoitukset kunnan lastensuojeluun. Sosiaalitiimi tekee yhteistyota 
kunnan lastensuojelun kanssa seka koulujen kanssa oppivelvollisuusiassa olevien lasten 
kohdalla. 

Mita sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaisia tuen tarpeisiin vastaavia sosiaalipalveluja asiakkaille 
rnyonnetaan? Tuotetaanko ne itse vai kaytetaanko ostopalveluita? 
Asiakkaille tarjotaan ja rnyonnetaan sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaisia palveluja siina 
laajuudessa, kuin ne tyota ohjaavien lakien ja sosiaaliohjaajan tai -tyontekijan arvion mukaan 
katsotaan tarpeelliseksi tai vatttamattornaksi. Palvelut tarjotaan ensisijaisesti 
vastaanottokeskuksen sosiaalipalveluina, johon kuuluvat sosiaalityo, sosiaaliohjaus, 
sosiaalinen kuntoutus, mielenterveystyo ja jossain maarin kasvatus- ja perheneuvonta. 

Muilta osin palvelut hankitaan kunnalta tai yksityiselta palveluntuottajalta. 
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Kuinka huolehditaan sosiaalipalveluiden saatavuudestaja laadusta? Miten palveluiden saatavuus, 
yhteistyo ja tiedonkulu asiakkaan muiden sosiaalihuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? Kuinka 
toim in nan vaikutusten arviointia tehdaan? 
Asiakas voi varata ajan sosiaaliohjaajalle ja hanta kontaktoidaan seitseman vuorokauden 
sisalla ajanvarauksesta. 

Vastaanottokeskuksen sosiaalipalveluista vastaa kuuden hengen tiimi, joka koostuu kahdesta 
sosiaalityontekiiasta ja neljasta sosiaaliohjaajasta. Tiimi tyoskentelee tiiviisti yhdessa 
tuottaakseen asiakkaille laadukkaat sosiaalipalvelut. Sosiaahtyontekija vastaa keskuksen 
sosiaalityon ammatillisesta sisallosta ja tiimin [asenilla on omia vastuualueitaan, esim. 
yksityismajoitusasiakkaat ja perheet. Keskusmajoitetut asiakkaat on sosiaalipalveluissa jaoteltu 
asuinkerroksittain, mika edistaa moniammatillista yhteistyota ja asiakkaiden tuen tarpeen 
tunnistamista. 

Sosiaalityontekiia ensisijaisesti arvioi asiakkaiden ulkopuolisen tuen tarpeen ja toimii 
vastuutyontekiiana tallaisissa tilanteissa. Tarvittaessa rnyos sosiaaliohjaaja osallistuu 
tyoskentelyyn. Tiedonkulusta palveluntuottajaan huolehditaan saannollisen yhteistyolla. 

Sosiaalitiimilla on viikoittainen tyotunti, jossa kasitellaan yhteisia asioista seka linjauksia ja 
ohjeistuksia. Sosiaaliohjaajat ja -tyontekiiat osallistuvat Migrin ja Luonan sisaisiin koulutuksiin. 

Toiminnan vaikutusta arvioidaan saadun asiakaspalautteen perusteella. 

Miten ja kenelle asiakassuunnitelma laaditaanja miten sen toteutumista seurataan? Miten 
asiakassuunnitelma paivitetaan? 
Asiakassuunnitelma laaditaan, mikaf asiakkaalla itsellaan tai vastaanottokeskuksen 
henkilokunnalla nousee huoli asiakkaan hyvinvoinnista tai toimintakyvysta. Suunnitelma 
laaditaan usein moniammatillisesti yhdessa asiakkaan kanssa kuunnellen asiakkaan toiveita ja 
tarpeita, soslaalityontekiia/-objaaja ensisijainen vastuuhenkilo. Asiakassuunnitelmassa 
kartoitetaan asiakkaan tilannetta ja sovitaan konkreettisia toirnenpiteita hyvinvoinnin ja 
elamanhallinnan edistarniseksi. Asiakkaalle voidaan suunnitelmaa tehdessa nirneta 
omaohjaaja. Asiakas sitoutuu suunnitelmaan allekirjoituksellaan. Suunnitelmaa paivitetaan 
saannollisissa seurantatapaamisissa, jotka sovitaan asiakkaan kanssa aina edellisen 
tapaamisen yhteydessa. 

Mitka ovat keskuksen toimintatavat ja prosessit mukana tulleiden ii man huoltajaa olevien alaikaisten 
vastaanoton ja tukitoimien osalta? 
Vastaanottokeskuksessa ei ale vksin tulleita alaikaisia ilman huoltajaa. 

Lastensuojelu: Miten yhteistyo kunnan lastensuojelun kanssa toteutetaan; kaytannot, yhteistyo ja 
tiedonkulku? 
Mikali vastaanottokeskuksen tyontekijoilla heraa epaily lastensuojelun tarpeesta, on keskuksen 
sosiaalitycntekiia-ohjasja yhteydessa kunnan lastensuojeluun ja pyytaa konsultaatiota. 
Varsinaisen lastensuojeluilmoituksen tekeminen on kaikkien keskuksen tyontekijoiden 
velvollisuus silloin, kun siihen huomataan tarve. Kiireeton lasu-ilmoitus tehdaan seuraavana 
arkipaivana suoraan lastensuojeluun, kiireellinen viipyrnatta sosiaalipaivystykseen. 
Sosiaalityontekiia toimii vastuuhenkilona lastensuojeluyhteistyossa ja koordinoi asian hoitoa 
kunnan lastensuojelun kanssa. Sosiaalityontekiia/-objaaja sopii perheen ja lastensuojelun seka 
tarvittaessa keskuksen terveydenhuollon kanssa tapaamiset ja jatkotoimet. 
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Kuntaan siirtyminen: Miten asiakkaiden kuntaan ohjaaminen toteutetaan; kaytannot, yhteistyo ja 
tiedonkulku? 

Asiakas ohjataan maistraattiin hakemaan kotikuntarnerkintaa, kun tieto hanen oleskeluluvasta 
saavuttaa vastaanottokeskuksen. Sosiaaliohjaaja tapaa asiakkaan ja avustaa hanta seuraavien 
asioiden hoidossa: Kela-korttihakemus, asiakkaan ilmoittaminen TE-toimistoon tyottornaksi 
tyonhakijaksi, henkilokortin hakeminen, kerrotaan asunnonhakemisesta tai 
kuntasijoitushakemuksen mahdollisuudesta. Asiakkaalle kerrotaan, etta hanelle haetaan 
kuntapaikkaa 1-2 kuukauden kuluttua, mikali han ei ole loytanyt itsenaisesti asuntoa. Asiakasta 
neuvotaan ja autetaan mahdollisuuksien mukaan asunnon hakemisessa ja tiedotetaan kuntien 
kohtuuvuokrarajoista. Mikali asiakas loytaa itsenaisesti asunnon, avustetaan hanta 
toimeentulotuki-, asumistuki ja vuokravakuushakemuksissa. Kuntaan siirtymisen yhteydessa 
asiakas ohjataan ko. kunnan maahanmuuttajapalveluihin. Asiakasta ohjeistetaan 
kotivakuutuksen ja sahkosopirnuksen tekernisessa. Mikali asiakas saa kuntapaikan, sovitaan 
kuntaan siirtymisesta ko. kunnan maahanmuuttopalveluiden kanssa. Mikali kunnassa ei ole 
erikseen maahanmuuttopalveluita, sovitaan kunnan sosiaalipalvelujen kanssa rnika taho 
kunnassa ottaa asiakkaan asiakkuuden vastaan. 

Kuinka asiakkaan kuntaan siirron yhteydessa huolehditaan siita, etta tieto asiakkaan palvelutarpeista 
siirtyy kuntaan? 

Asiakkaan sosiaaliasioiden tiedot siirretaan asiakkaan luvalla kuntaan sosiaaliohjaajan/ 
tyontekijan toimesta. Sosiaaliohjaaja huolehtii siita, etta tieto mahdollisista erityistarpeista 
tavoittaa kunnan maahanmuuttopalvelut. Jos erityistarpeita ei ole, hoidetaan kunnan kanssa 
vain kuntaan siirtymisen kannalta tarpeelliset kaytannon asiat, jonka jalkeen asiakas jatkaa 
asioidensa hoitoa kunnassa. 

14. VASTAANOTTORAHA JA ASIAKASMAKSUT 

Vastaanottorahan rnyontam isesta vastaavien tyontekijoiden nimet ja yhteystiedot 

Kamal Masri, kamal.masri@luona.fi, p. 050 5959 498 
Heidi Herranen, heidi.herranen@luona.fi, p. 050 3037 093 
Mitka ovat keskuksen toimintaperiaatteet ja kaytannot vastaanottorahan hakem iseen ja myontamiseen 
liittyen? Kuinka aikarajojen toteutumista seurataan? 

Asiakkaat voivat hakea vastaanottorahaa tayttarnalla vastaanottorahahakemuksen itsenaisesti 
keskuksen lornakkeentayttopisteella ja jattarnalla hakemuksen keskuksen 
vastaanottorahahakemuksille tarkoitettuun postilaatikkoon. Etuuskasitteliiat tyhjentavat 
postilaatikon arkiaamuisin. 
l.omakkeentayttopisteella on valmiiksi tulostettuna hakemuslomakkeita usealla kielella. Asiakas 
voi pyytaa apua hakemuksen tayttoon etuuskasittelyn asiakaspalvelussa tai ohjaajien infossa. 
Hakemukset kasitellaan seitsernan arkipaivan sisalla hakemuksen vastaanottamisesta ja 
hakemukseen pyydetaan lisaselvityksia siihen tarkoitetulla lomakkeella seitsernan arkipaivan 
kuluessa. Hakemukset kasitellaan vastaanottorahaohjeistuksen mukaisesti. Etuuskasittelijat 
skannaavat hakemukset Umarekiin, ja siirtavat ne etuuskasittelyn tyojonoon. Tyojonoon 
siirtamispaivat nakvvat Umarekista [a kasittelyaikaa seurataan oaivittain. 
Miten vastaanottorahaa hakevan ja hanen perheensa tulot ja varat otetaan huomioon vastaanottorahaa 
myonnettaessa? Mita selvityksia hakijoilta pyydetaan? Miten toimitaan yksityismajoituksessa olevien 
osalta? 
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Asiakkaat saavat ohjeet ja tarvittavan opastuksen kirjata vastaanottorahahakemukseen tulot ja 
varat seka menot. Tu lot ja varat huomioidaan vastaanottorahaohjeistuksen ja 
toimeentulotukilain mukaisesti. Tyossa kayvia asiakkaita pyydetaan toimittamaan 
paasaantoisesti edellisen kuukauden palkkakuitit ja tyon paattymisen rnyota tyotodistusta. 
Kuntalaisen puolison kanssa asuvalta pyydetaan kyseisen kuukauden toirneentulotukipaatosta 
ja/tai edellisen kuukauden tiliotetta, palkkakuitit ja Kelan etuuksien paatokset. 

Asiakkaita voidaan pyytaa toimittamaan PFS-tiliote/tapahtumat tulottomuuden ja 
varattomuuden todentamiseksi. Jos asiakas ei toimita selvityksia hakemuksensa jattarnisen 
yhteydessa, niita pyydetaan hanelta lisaselvityspyynnolta. 

Asiakkaat saavat lisaselvityksiin vastausaikaa joke viikon (keskuksessa asuvat) tai 2 viikkoa 
(keskuksen ulkopuolella asuvat). Mikali asiakas ei toimita lisaselvitysta ajoissa, tehdaan 
hakemukseen kielteinen paatos. 
Miten vastaanottorahapaatokset annetaan tiedoksi? Miten vastaanottorahan maksatus on jarjestetty? 

Paatokset toimitetaan tiedoksi asiakkaille postitse viirneistaan seuraavana arkipaivana 
paatoksen teosta. Keskusmajoituksessa olevat asiakkaat saavat paatokset omaan 
postilokeroonsa kirjekuoressa ja yksityismajoittujat saavat paatokset Postin kautta. 
Vastaanottoraha maksetaan saannonrnukaisesti tunnistautuneille asiakkaille kuukauden 
toisena arkipaivana, paitsi maanantaina, jolloin rnaksupaiva siirtyy tiistaille. Myohassa olevat 
hakemukset kasitellaan seitsernan arkipaivan sisalla ja vastaanottoraha maksetaan erikseen 
tiistaisin ja perjantaisin. Maksulistat otetaan Umarekista kuukauden ensimrnaisena 
arkipaivana, Myohassa toimitettujen hakemusten osalta rnaksupaiva on maaritelty erikseen 
paatoksessa. 
Vastaanottoraha maksetaan: D Kateisella ~ Prepaid-kortille 
PFS-kortti 
Mitka ovat keskuksen kaytannot vastaanottorahan takaisinperintaan? 
Keskuksessa ei ole voimassa olevaa takaisinperintaa. 
Jalkikateen tietoon tulleet muutokset otetaan huomioon seuraavan kuukauden 
vastaanottorahassa. 
Taydentava vastaanottoraha: Miten taydentavaa vastaanottoraha myonnetaan? Kuvaus kaytannoista, 

Asiakas tayttaa taydentavaa vastaanottorahaa varten hakemuksen itsenaisesti keskuksen 
lomakkeentayttopisteella ja jattaa sen tarvittavine liitteineen vastaanottokeskuksen 
vastaanottorahahakemuksille tarkoitettuun postilaatikkoon, jonka etuuskasittelijat tyhjentavat 
arkiaamuisin. Etuuskasittelija katsoo taydentavat hakemukset erikseen ja toimittaa ne 
viipyrnatta sosiaalitiimin postilaatikkoon. Sosiaaliohjaajat jakavat saapuneet hakemukset 
keskenaan, Sosiaaliohjaaja kasittelee hakemuksen 7 arkipaivan kuluessa noudattaen 
Maahanmuuttoviraston ohjeistuksia ja pyytaa tarvittaessa lisaselvitysta seka tarvittaessa tapaa 
asiakasta. Sosiaaliohjaaja antaa myonteisen paatoksen kirjallisesti tiedoksi seka asiakkaalle 
etta etuuskasittelijalle. Taydentavan vastaanottorahan rnaksupaivat ovat tiistai ja perjantai, 
kiireelliset kasitellaan erikseen. Kielteisen paatoksen sosiaaliohjaaja antaa tiedoksi asiakkaalle 
kirjallisesti. 

Vastaanottopalveluista perittavat asiakasmaksut: M iten ja missa tilanteissa vastaanottokeskus perii 
asiakasmaksuja? Kuvaus kaytannoista. 
Vastaanottokeskus ei talla hetkella peri asiakasrnaksuia. 
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15.TERVEYSPALVELUT 

Terveydenhuollosta vastaavien tyontekijoiden nimetja yhteystiedot 

Vastaava hoitaja Jaana Viliakainen, p 046 8787 591, iaana.viljakainen@luona.fi 
Kuvaus kiireellisten ja valttamattomien terveyspalveluiden saatavuudesta (alkuterveystarkastukset, 
infektiotautien seulonta, rokotukset, hoitajien akuuttiaikojen saatavuus). 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuspalveluihin kuuluvat sairaanhoitajien ja 
terveydenhoitajien palvelut. Vastaanottokeskuksissa jarjestetaan asiakkaiden kiireellinen ja 
valttamaton terveydenhoito, mukaan lukien suun terveydenhuolto ja akuutit nakotutkirnukset. 
Haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat tunnistetaan kohtuullisen ajan sisalla ja 
erityispalvelut suunnitellaan tarnan pohjalta. 

Uuden asiakkaan alkuterveystarkastukset tehdaan 14 vrk sisalla, mikali niita ei ole aikaisemmin 
tehty. Kaikki transit asiakkaat kutsutaan alkuterveystarkastuksiin. Alkuterveystarkastuksiin 
kuuluvat infektiotautien seulonta (yhteistyokumppanina Aava), alkurokotukset seka 
rokotussuunnitelma. Lasten rokotukset tapahtuvat neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. 
Asiakkaiden influenssarokotukset toteutetaan vuosittain syksylla. 

Terveydenhoidon akuuttivastaanotoille hakeudutaan neljana paivana (ma, ti, to jape) viikossa 
klo 9:00 - 10:00. Kaytossa on vuoronumerojarjestelma ja kaikki vuoronumeron hakeneet 
asiakkaat otetaan vastaan. Mahdolliset akuutit sairaustapaukset hoidetaan rnyos aina 
akuuttivastaanottojen ulkopuolella. Akillisissa sairauskohtauksissa tehdaan hoidon tarpeen 
arvio, annetaan mahdollinen ensiapu ja tarvittaessa halytetaan ambulanssi paikalle. 

Miten terveyspalveluissa varmistetaan haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tunnistaminen? 
Miten heidan terveyspalvelunsa suunnitellaan? 
Haavoittuvassa asemassa olevan tunnistaminen tehdaan akuutti- ja ajanvarausvastaanotoilla 
seka moniammatillisena yhteistyona. Mikali keskuksen ohjaajalta, sosiaaliohjaajalta, 
sosiaalityontekijalta tai yhteistyoverkostolta tulee tieto, kutsutaan asiakas 
sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotolle. Asiakkaan terveyspalvelut suunnitellaan rnyos 
moniammatillisesti (Iaakari, terapeutit). Haavoittuvassa asemassa olevalle asiakkaalle varataan 
vastaanottoaikoja, kaydaan keskusteluja ja pyritaan jarjestarnaan tapaamiset esimerkiksi 
viikoittain. Taman lisaksi tarjotaan mahdollisia terveydenhuollon palveluja (yleislaakari, 
psykiatri, HUS Kulttuuripsykiatrian klinikka, HUS Psykiatriakeskus, Tehostetun tuen yksikko, 
SOS-kriisikeskus). Tarkeaa on myos kollegan / sosiaaliohjaajan / sosiaatityontekijan / 
yhteistyoverkostojen konsultointi. 

Miten keskuksessa varmistetaan, etta alaikaisen terveyspalvelut toteutuvat samoin perustein kuin 
henkilolle, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa? 
Vastaanottokeskuksen alaikaiset 0-6 -vuotiaat lapset ohjataan neuvolapalveluiden piiriin. 
Kouluikaiset ohjataan kouluterveydenhuollon piiriin (myos hammashoidot). Mikali lapsen 
sairaus / tilanne vaatii erikoissairaanhoidon palveluita, ne toteutetaan. Vastaanottokeskuksessa 
ovritaan tapaamaan lapsia hvvin matalalla kvnnvksella. 
Miten palveluiden saatavuus, yhteistyo ja tiedonkulu asiakkaan muiden terveydenhuollon 
palvelunantajien kanssa toteutetaan (sopimuspalveluntuottaja, paivystystilanteet, hammashoito, lasten ja 
aitiysneuvola, kouluterveys- ja opiskelijaterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut)? 
Vastaanottokeskus varmistaa, etta asiakas saa tarvitsemansa palvelut ja, etta ne ovat 
laadultaan riittavia. Yhteistyokurnppaneiden kanssa tehdaan tiivista yhteistyota arjessa ja 
heidan kanssaan tavataan saannollisesti yhteistyokokouksissa tiedon kulun varmistamiseksi. 
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Mikali asiakas tarvitsee sellaista paivystyksellista hoitoa, mihin keskuksen hoitajat eivat pysty 
vastaamaan, hanet ohjataan l.aakarikeskus Aavaan tai paivystysvastaanottoon. Hoitajat 
laittavat asiakkaan mukana tai toimittamalla erikseen taustatiedot asiakkaan tilanteesta. 

Kiireellisen ja valttarnattornan hammashoidon tuottaa kunnallinen suun terveydenhuollon 
yksikko. Aitiysneuvolapalvelut tuottavat kunnat. Kouluterveys- ja opiskelijaterveydenhuollon 
tuottavat oppilaitokset ja kunta. Asiakkaat saavat erikoissairaanhoitoa tarvittaessa 
sairaanhoitopiirista. 

Kaikki hoitokontaktit kirjataan Mediatri-potilastietojarjestelrnaan. 

Kuinka varmistetaan, etta alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisalto-, laatu- ja 
turvallisuusvaatimuksia? 
Vastaanottokeskus ja yhteistyokurnppanit, mm. Aava ja Vantaan suun terveydenhuolto 
tapaavat kausittain yhteistyokokouksissa, joissa arvioidaan yhteistyon toimivuutta ja palveluja. 
Palvelutarjoajiin ollaan matalalla kynnyksella yhteydessa rnyos muutoin arjessa. 

Miten keskuksessa on varauduttu epidem ioiden ennaltaehkaisyyn ja torjuntaan? 

Keskuksessa on kaytossa erillinen epidemiaa koskeva varautumis- ja toimintasuunnitelma. 

Asiakkaille ja henkilokunnalle jaetaan tietoa epidemioista. lnfluenssakaudella 
vastaanottokeskuksessa lisataan enkielisia ohjeita ja ilmoituksia epidemian ennaltaehkaisysta 
ja hoidosta keskuksen infotauluille ja ilmoitustauluille. Mm. kasienpesuohjeistusta tehostetaan. 
Tarvittaessa vastaanottokeskuksessa suojaudutaan epidemioilta pukeutumisella ja 
organisoidaan eristystiloja sairastuneille seka tehdaan yhteistyota Aavan vastuulaakarin ja 
Migrin terveydenhuollon ylitarkastajan kanssa. Vastaanottokeskuksessa noudatetaan THL:n 
ohjeistuksia epidemian ilmoittamisesta seka keskuksen omaa omavalvontasuunnitelmaa. 
Vastaanottokeskuksella on lisaksi oma epidemiasuunnitelma, joka kattaa varautumis- ja 
toimintaohjeet epidemiatilanteissa. 

Terveydenhoitajien vastaanottotilojen yllapitosiivous tehdaan paivittain ja kaikki kosketuspinnat 
pyyhitaan sen yhteydessa. Muut tapaamishuoneet (mm. koulutuskeskus) seka toimistotilat 
siivotaan kerran viikossa seka tarvittaessa useammin. lnfektiotautien leviarnista ehkaistaan 
kayttarnalla saniteettitiloihin ja kosketuspintoihin saannollisesti desinfektoivaa puhdistusainetta. 

t.isaksi siivousta ja desinfektointia tehostetaan rnyos muualla keskuksen tiloissa silloin, kun 
tiedetaan kohonneesta epidemia- tai muusta tartuntatautiriskista, 

Mitka ovat keskuksen prosessit potilastietojen siirtamiseen? 
Asiakkaan siirryttya kunnan palveluiden piiriin, odotetaan hanen asuinkunnasta asiakkaan 
allekirjoittamaa terveystietojen luovutuspyyntoa. Tarnan jalkeen hoitaja kirjaa tiedon tekstien 
lahetyksesta Mediatriin, skannaa pyynnon ja tulostaa pyynnossa mainitut tiedot ja lahettaa ne 
postitse pyynnon lahettaialle. 

Laakehoito: Miten toim intayksikon laakehoitosuunnitelmaa seurataan ja paivitetaan? 
Vastaanottokeskuksen johtaja huolehtii siita, etta laakehoitosuunnitelrna paivitetaan 
saannollisesti (kerran vuodessa). l.aakehoitosuunnitelman paivittarninen tehdaan molempien 
yksikoiden terveydenhoitotiimien toimesta yhdessa ja paivitetty suunnitelma lahetetaan Aavan 
vastuulaakarille hyvaksyttavaksi. Suunnitelman toteuttaminen kaytannossa on keskuksen 
terveydenhoitotiimin vastuulla ja toteutumisen seuranta oalveluoaallikon vastuulla. Hoitaiat 
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tarkastelevat ja tarvittaessa paivittavat kaytantoja ja keskuksen sisaisia ohjeistuksia mm. tiimin 
viikoittaisilla tyotunneilla ja yhteisissa kk-tapaamisissa yksikoiden kesken. Uudet 
terveydenhoitotiimin tyontekjjat ja sijaiset perehdytetaan yksikon laakehoitosuunnitelmaan. 

Kuka vastaanottokeskuksessa vastaa laakehoidosta? 
Asiakas on ensisijaisessa vastuussa siita, etta han kayttaa ja sailyttaa hanelle maarattya 
laaketta laakarin rnaaraysten mukaisesti. Apua ja neuvoa tarvitessaan, asiakas ohjataan 
hoitajien vastaanotolle. Poikkeuksellisesti hoitajat voivat jakaa asiakkaalle paiva- tai 
viikkolaakkeet. t.aakkeen rnaarannyt laakari vastaa siita, etta laakemaarays on oikein. 
Keskuksen terveydenhoitotiimi vastaa tiimin sailytyksessa olevien laakkeiden ja rokotteiden 
asianmukaisesta sailytyksesta ja jakamisesta ja konsultoi tarvittaessa laakkeen rnaarannytta 
laakaria tai Aavan yhteyslaakaria. Vastaava hoitaja vastaa ohjeiden ja hyvien tyotapojen 
noudattamisesta. 

16. TULKITSEMINEN JA KAANTAMINEN 

Mitka ovat keskuksen kaytannot tulkitsemisen ja kaantamisen osalta? 
Kaytarnrne vastaanottokeskuksessa ensisijaisesti Tulka Oy:n ja Express tulkkipalveluiden 
palveluja. Harvinaisten kielten tai viittomakielen osalta kaytamrne rnyos muita palveluntuottajia. 
Vastaanottokeskus huolehtii tulkitsemisesta ja kaantarnisesta viranomaisasioissa ja 
mahdollisuuksien mukaan rnyos muissa asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa 
asioissa. Asiakkaalle tilataan ensisijaisesti oman aidinkielen tulkkaus. Jos asiakkaan aidinkleli 
on harvinainen eika sita ole saatavilla, tulkkaus [ariestetaan asiakkaan haluamalla toisella 
kielella. Tyontekiiat tilaavat tulkin asiakastapaamisiin joko eta- tai lasnaolotulkkauksena. 
Paaasiassa keskuksessa kaytetaan puhelintulkkausta. 

Kuinka keskuksessa huolehditaan tulkkien luotettavuudestaja asianmukaisuudesta? Kuinka asiakkaan 
ika ja kehitystaso tai muu haavoittuva asema huomioidaan tulkkaustilanteessa? 
Edellytamme, etta tulkkausta tarjovat palveluntuottajat varmistavat tulkkien ammattiaidon, 
luotettavuuden ja asianmukaisuuden Annamme tarvittaessa palveluntuottajalle palautetta 
tulkkauksen laadusta. Asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan yksilollisesti, esim. varaamalla 
naisasiakkaan niin pyytaessa tilanteeseen naistulkki. 

17. TYO- JA OPINTOTOIMINTA, KOULUNKAYNTI 

Tyo -ja opintotoiminnasta vastaava tyontekija 

Ohiaustiirnin vastaava ohiaaja, Hilkka Lyden, p. 050 4520511, hilkka.lvdenra>luona.fi 
Kuvaus vastaanottokeskuksessa jarjestettavasta tyo- ja opintotoiminnasta ja siihen liittyvista 
kaytannoista, 
Kaikkien keskusasiakkaiden (ei tyossakayvat ja opiskelijat) tehdaan tyo- ja opintotoiminnan 
suunnitelmat. Tyotoirninnan painotus on asiakkaiden aktivoinnissa ja yhteisollisessa 
toiminnassa. Tyon ja opintotoimintaan osallistuminen vapaaehtoista ja osallistumattomuudesta 
ei anneta sanktioita. 
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Mitka ovat keskuksen toimintaperiaatteetja kaytannot vastaanottorahaa vahennettaessa? Miten 
vannistetaan, etta vahennys ei vaaranna ihmisarvoisen elaman edellyttaman turvan mukaista 
valttamatonta toimeentuloa eika lakisaateisen elatusvelvollisuuden toteuttamista? 
Vastaanottorahaa ei vahenneta. 

Koulunkaynti: Kuvaus oppivelvollisuusikaisten koulunkaynnista ja esikoulusta seka niiden 
toteutum isesta 
Oppivelvollisuusikaiset osallistuvat kunnan iariestarnaan opetukseen. 
Miten oppivelvollisuusian ylittaneiden opetus on jarjestetty? 
Yhteistvossa kunnan / Varian kanssa. 

Muu vapaaehtoistyo ja harrastustoiminta: Kuvaus vastaanottokeskuksen ulkopuolella jarjestettavasta 
aktivoivasta toiminnasta. 
Erilaista vapaa-ajan toimintaa, mm. liikunta, kielten opetusta, kulttuuriretkia. 
Mitka ovat keskuksen toimintakaytannot sen varmistam iseksi, etta asiakkaat eivat joudu hyvaksikayton 
uhreiksi osallistuessaan vastaanottokeskuksen ulkopuoliseen toimintaan (vapaaehtoistyo, talkootyo, 
palkaton harjoittelu, palkkatyo etc)? Miten toimitaan, mikali hyvaksikayttoa havaitaan tapahtuneen? 

Vastaanottokeskuksen koordinoimassa vapaaehtois- ja talkootyossa, palkattomassa 
harjoittelussa seka palkkatyossa pyritaan varmistamaan tyon jarjestajan asianmukaisuus. 
Vapaaehtoistyontekiioiden kanssa janestetaan saannoliisesti kokouksia, joissa keskustellaan 
yhteisista kaytannoista ja pelisaannoista. 

Luona tekee alle 3 viikon palkattomaan tyoharjoitteluun harjoittelusopimuksen yhdessa 
asiakkaan ja harjoittelujakson tarjoajan kanssa. Harjoitteluaikana asiakas on vakuutettu 
LahiTapiolan ryhmatapaturmavakuutuksella, joka kattaa tyoharjoittelupaikassa tapahtuneet 
vahingot. Mahdollisisissa ongelmatilanteissa tyoharjoittelun aikana asiakas ja tyonantaja voivat 
ottaa yhteytta keskuksen koordinaattoriin asian selvittamiseksi. Yli 3 viikon tyoharjoittelun 
voidaan katsoa olevan tyontekoa, josta syysta Luona ei tue 3 viikkoa pidernpia 
harjoittelujaksoja. 

Asiakkaille annetaan ohjausta ja neuvontaa tyonhakuun ja tyontekoon liittyvissa asioissa, kuten 
tyontekijan ja tyonantajan oikeudet ja velvollisuudet. Asiakkaita kehotetaan avoimesti 
kertomaan keskuksen tyontekijoille, rnikaf he kokevat tulleensa tai ovat tulleet 
hyvaksikaytetyksi tyossa. Asiakkaille annetaan tietoa mm. ammattiliitojen tarjoamasta tuesta 
seka Rikosuhripaivystyksen tarjoamista palveluista. Tarvittaessa keskus on yhteydessa 
lhmiskaupanuhrin auttarnisjarjestelrnaan. 

Mikali keskus saa tietoa vapaaehtois- ja talkootyossa tapahtuneesta hyvaksikaytosta, toimintaa 
ei jatketa kyseisen toimijan kanssa ja asiaan puututaan tilanteen vakavuuden vaatimalla 
tavalla. Tarvittaessa asiakas ohjataan tekernaan rikosilmoitus.Jos asiakas saa tyopaikan tai 
tyoharjoittelupaikan, sosiaaliohjaaja tapaa asiakasta ja keskustelee asiasta asiakkaan kanssa. 
Tapaamisessa keskustellaan tyopaikan tai tyoharjoittelun sisallosta, tyoajasta ja palkasta. 
Mikali kay ilmi, etta asiakas joutuu hyvaksikayton uhriksi, kerrotaan asiakkaalle taman 
oikeuksista. Tarvittaessa sosiaaliohjaaja keskustelee asiasta tyonantajan kanssa ja tekee 
tarvittaessa ilmoituksen laittomasta tvonteosta. 

18. VAPAAEHTOINEN PALUU 

Vapaaehtoisesta paluusta vastaava tyontekija 
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Vastaanottokeskuksen sosiaaliohjaajat/-tyontekija 

Mitka ovat keskuksen toimintaperiaatteet ja kaytannot asiakkaiden ohjaamisessa vapaaehtoisen paluun 
jarjestelmaan? 
Asiakkaille annetaan tietoa vapaaehtoisesta paluusta asiakasinfoissa, asiakastapaamissa seka 
vok-ilmoituksen yhteydessa. Asiakkaat voivat varata ajan sosiaaliohjaajalle keskustellakseen 
henkilokohtaisesta tilanteestaan ja vapaaehtoisesta paluusta. 

Miten asiakkaita informoidaan vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta? 
Asiakkaat saavat tietoa vapaaehtoisesta paluusta kaikilta tyontekijoilta. Vastaanottokeskuksen 
tyontekijat ovat saaneet koulutusta koskien vapaaehtoista paluuta, joten ensikontaktin seka - 
tiedon tarjoamisen asiasta voi hoitaa kaikki keskuksen tyontekijat. Mikali asiakas haluaa 
keskustella asiasta syvemmin, varataan hanelle aika sosiaaliohjaajalle, joka tekee asiakkaiden 
kanssa vapaaehtoisen paluun hakemukset, kasittelee hakemukset seka hoitaa paluujarjestelyt 
IOM:n kanssa. 

19. IHMISKAUPAN UHRIT 

Mitka ovat keskuksen toimintamallitja kaytannot ihrniskaupanuhrien tunnistamisessaja 
auttamisjarjestelmaan ohjaam isessa? 

lhmiskaupan uhrit pyritaan tunnistamaan varhaisessa vaiheessa. Asiakkaat saavat tietoa 
lhmiskaupanuhrien auttarnisjarjestelmasta alkuinfoissa. Sosiaali- ja terveydenhoitajan 
alkuhaastatteluissa seka Lapset puheeksi-keskusteluissa pyritaan selvittarnaan, nouseeko 
esiin rnitaan haavoittuvuuteen viittaavaa. Asiakkaan vok-asiakkuuden aikana hanen 
hyvinvoinnistaan keskustellaan ja sita seurataan asiakastapaamisilla eri ammattiryhmien 
toimesta. Tarvittaessa tilannetta selvitetaan keskuksen moniammatillisen yhteistyon tuella seka 
ulkopuolisten yhteistyotahojen kanssa ja sovitaan jatkotoimista. Tilanteen niin vaatiessa, 
keskus konsultoi Auttarnisjarjersternaa tai tekee sinne esityksen. 

Auttamisjarjestelman yhteystiedot ovat esiila asiakkaille ja tyontekijoille 
vastaanottokeskuksessa. 
Mitka ovat ihmiskaupan uhrien auttamisjarjestelmaan kuuluvien asiakkaiden ohjaamisen ja neuvonnan 
kaytannot ja prosessit? Kuinka asiakasta tuetaan? 

Asiakkasta tehdaan esitys Auttamtsjanestelmaan, jos vastaanottokeskuskessa ilmenee tai 
epaillaan asiakkaan joutuneen ihmiskaupan uhriksi. Vastaanottokeskuksen sosiaaliohjaaja/ 
tyontekija on yhteydessa Joutsenon toimipisteeseen puhelimitse tai sahkopostitse. 
Vastaanottokeskuksen tyontekijat tekevat yhteistyota Auttarnisjarjestelman kanssa, kun 
asiakas on siella asiakkuudessa. 

Miten ihmiskaupan uhrien lapsetja heidan palvelutarpeensa arvioidaanja huomioidaan? 
Vastaanottokeskuksen sosiaaliohjaaja/sosiaalityontekija arvioi yhdessa ihmiskaupan uhrien 
auttamisjarjestelrnan kanssa palvelutarpeen osana asiakkaan palvelusuunnitelmaa. Asiakkaan 
huoltajalta ja/tai asiakkaalta pyydetaan aina suostumus. 
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20. ASIAKKAAN TURVAPAIKKAPROSESSIIN LIITTYVAT TEHTAVAT JA TOIMET 

Kuvaus keskuksen tehtavista ja toimista asiakkaan turvapaikkaprosessin liittyen 

Asiakkaille annetaan neuvontaa ja ohjausta tp-prosessiin hittyvissa asioissa ja ohjataan 
tarvittaessa oikeusavun piiriin. 

Asiakkaille tarjotaan keskuksessa turvapaikkaprosessiin liittyvaa menettelytapaneuvontaa 
Maahanmuuttoviraston vuonna 2020 paivitettyjen ohjeistusten mukaisesti. Neuvonnassa 
kaytetaan ONE-hankkeessa tuotettuja yleisen oikeudellisen neuvonnan materiaaleja. 
Keskuksella on rnyos saannollista yhteistyota alueellisen oikeusaputoimiston kanssa. 

Kuvaus palveluiden lakkaamisen (14a§) toimenpiteista. 
Asiakas kutsutaan vrk:n sisalla tapaamiseen vastaanottokeskuksen saatua poliisilta 
toirnepidepyynnon asiassa. llmoituksen palveluiden lakkaamisesta antaa asiakkaalle 
ensisijaisesti vastaava ohjaaja. llmoitukseen kirjataan palveluiden lakkaarnispaiva poliisin 
ohjeistuksen mukaisesti. llmoitus annetaan asiakkaalle tulkin avustuksella. Asiakkaalle 
varataan ilmoituksen annon yhteydessa aika sosiaaliohjaajalle, jotta han paasee 
keskustelemaan ja mahdollisesti hakemaan vapaaehtoisen paluun tukea. Asiakkaalle kerrotaan 
myos alueen paperittomien palveluista ja ohjataan tarvittaessa palveluiden piiriin. Asiakkaan 
vastaanottopalvelut paatetaan ilmoituksessa annettuna paivamaarana, rnikali han ei ale 
hakenut vapaaehtoista paluuta tai ei ale perusteita jatkaa palveluja. 

21. TURVALLISUUS 
Keskuksen turvallisuusasioista vastaava tyontekija 
Palvelupaallikko Anna-Kaisa Harju, p. 050468 5833, anna-kaisa.harju@luona.fi 
Miten asiakkaiden ja tyontekijoiden tyo- ja asumisturvallisuus varmistetaan? Kuinka huomioidaan 
lasten, erityista tukea tarvitsevien ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden turvallisuus? 

Vastaanottokeskuksessa pyritaan yllapitarnaan turvallisuutta ja ennaltaehkaisernaan 
vaaratilanteiden syntyrnista kiinnittarnalla huomiota kiinteiston yleiseen turvallisuuteen seka 
asukas- ja asiakastyon turvallisuuteen. Keskukseen on laadittu turvallisuussuunnitelma, joka 
perustuu vaarojen ja riskien arviointiin seka niiden pohjalta tehtyihin johtopaatelmiin ja 
ennaltaehkaiseviin turvallisuustoimenpiteisiin. Suunnitelmassa on erilaisia turvallisuus- ja 
toimintaohjeita asiakkaille ja henkilostolle ja se sisaltaa pelastussuunnitelman. 
Turvallisuussuunnitelma paivitetaan vuosittain. 

Vastaanottokeskuksessa vartiointia toteutetaan 24/7 Avarnin toimesta. Vuorossa toimii kaksi 
vartijaa. Vastaanottokeskuksessa on oma vartijoiden kohde-esimies. Vartijat vastaavat 
asiakkaiden ja henkilokunnan turvallisuudesta. 

Kaikilla tyontekijoilla on kaytossa vartijakutsupainike seka radiopuhelin. Henkilokunnan tyotilat 
on keskitetty yhteen kerrokseen, johon asiakkailla ei ale suoraa paasya. Vastaanotoille ja 
asiakastapaamisiin haetaan asiakkaita odotusaulasta. 

Lapset ja perheet on sijoitettu tiettyihin asuinkerroksiin, johon ei paase muita asiakkaita. 
Asiakkaiden omiin asuinkerroksiin paasee ainoastaan kulkukortilla. Asiakashuoneet ovat 
koodilukittuja. Samain asiakkaiden omat postilokerot toimivat koodilukituksella. 
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Vartijat huolehtivat yhdessa ohjaajien kanssa keskuksen asumisturvallisuudesta tekemalla 
paivittaisia kierroksia asuinkerroksissa ja puuttumalla turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin ja 
asioihin heti niiden ilrnentyessa. 

Erityista tukea tarvitsevat asiakkaat on sijoitettu paaosin 1. kerrokseen evakuoinnin 
helpottamiseksi. 

Miten vastaanottokeskuksen ympariston turvallisuus huomioidaan? 
Vastaanottokeskus sijaitsee alueella, jossa on paaosin liiketiloja. Vastaanottokeskuksen 
valittoman laheisyyden turvaaminen koostuu evakuointivaylien esteettornana pitamisesta, 
palokuorman poistamisesta, kulunvalvonnan varmistamisesta, piha-alueen valaistuksen 
huolehtimisesta, seka talvisin piha-alueiden hiekoittamisesta ja lumen poistosta. Kiinteiston 
pihalla on kameravalvonta ja vartijat tekevat saannollisia pihakierroksia. 

Mita turvatekniikkaa keskuksella on kaytossaan? Onko tyontekijat koulutettu niiden kayton periaatteista? 
Vastaanottokeskuksessa on tallentava kameravalvonta, ovien sahkolukitukset 
(kutunvalvontajarjestelma), automaattinen paloilmoitinlaite ja alkusammutuskalusto, 
halytyspainikkeet, vuoronumerojariestelrnan yhteydessa oleva halytysjarjestelma, 
radiopuhelimet, terveydenhoitajilla kaytossa laajempi ensiapulaukku, vartijoilla 
hataensiaputarvikkeet seka defibrillaattori. Tyontekijat on koulutettu turvatekniikan kayttoon 
oman tyoroolin puitteissa. Koulutusta jarjestetaan tasaisesti ja kannustetaan yllapitarnaan 
osaamista rnvos oma-aloitteisesti. 
Mitka ovat keskuksen kaytannot vartiointipalveluiden kayton suhteen? 
Vastaanottokeskuksen vartioinnista vastaa Avarn Security. Vartijoita on 24/7 kaksi ja lisaksi 
kaytossa on piirivartiointi ja henkilohalyttirnet. Vartijoiden maaraa voidaan tarvittaessa nostaa 
poikkeustilanteissa. 
Vastaanottokeskus ja Avarn tekevat tiivista yhteistyota arjessa. Vastaava ohjaaja ja Avarnin 
kohde-esimies tapaavat saannolltsesti arjen yhteistyon toiminnan osalta, palvelupaallikko tapaa 
Avarnin palveluesimiesta sovitusti 1-2 kertaa kuukaudessa [arjestettavissa laatukokouksissa. 

Miten keskuksessa tehdaan yhteistyota muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaistenja toimijoiden 
kanssa? 
Vastaanottokeskuksen palvelupaallikko vastaa yhteistyosta turvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten ja toimijoiden kanssa, mm. poliisi ja pelastuslaitos. Poliisin yhdyshenklloon on 
matala kynnys ottaa yhteytta ja heidan kanssaan myos [arjestetaan tapaamisia. Poliisi on rnyos 
kouluttanut henkilokuntaa. 
Tarvittaessa viranomainen on akuuteissa tilanteissa yhteydessa suoraan rnyos henkilokuntaan. 

Asiakkaan kaytossa olevien tilojen tarkistaminenja aineidenja esineideti. haltuunotto: Mitka ovat 
keskuksen toimintaperiaatteet ja kaytannot asiakkaan kaytossa olevien tilojen tarkastamiseen ja aineiden 
ja esineiden haltuunottoon? 

Asiakkaan kaytossa olevia tiloja voidaan tarkastaa ja vaaralliset esineet ja aineet haltuunottaa, 
rnikali asiakas voi aiheuttaa niilla itselleen tai toisten hengelle, terveydelle tai turvallisuudelle 
vaaraa tai vahingoittaa omaisuutta tai joiden hallussapito on kielletty lain nojalla. Tallaisia 
tilanteita ovat esim. itsetuhoisesti kayttaytyneen asiakkaan huoneen tarkastaminen esineista, 
joilla han on vahingoittanut itseaan tai mikali asiakas kayttaa keittolevya huoneessaan. 
Toirnenpiteissa noudatetaan Maahanmuuttoviraston antamia ohjeita. Paatoksen kyseisista 
tolrnenoiteista antaa vastaanottokeskuksen oalveluoaallikko tai sosiaalihuoltotvota tekeva 
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henkilo. Asiakkaalta pyydetaan allekirjoitus paatokseen ja hanelle annetaan jaljennos 
paatoksesta seka valitusosoite. Paatos lahetetaan tiedoksi rnyos Maahanmuuttovirastoon. 

22. ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KASITTEL Y 
M iten varmistetaan, etta keskuksessa noudetaan tietosuojaan ja henkilotietojen kasittelyyn liittyvaa 
lainsaadantoa seka ohjeitaja viranomaismaarayksia? 
Keskuksessa jarjestetaan saannollisesti koulutusta tietosuojaan ja henkilotietojen kasittelyyn 
liittyvaan lainsaadantoon seka ohjeisiin ja viranornaismaarayksiin liittyen. Uudet tyontekiiat 
kayvat tyosuhteen alussa tietosuojaan liittyvat verkkokurssit seka allekirjoittavat 
vaitiolositoumuksen. Henkilotietojen osalta ohjeita tietosuojasta loytyy e-alusta Eloomista, joka 
on kaikkien tyontekijoiden saatavilla. 

Miten huolehditaan henkiloston henkilotietojen kasittelyyn ja tietoturvaan liittyvasta perehdytyksesta ja 
taydennyskou I utuksesta 
Osana perehdytysta kaikki tyontekijat suorittavat sisarninisterion tietoturvallisuuden ja 
Maahanmuuttoviraston Tietosuojan ABC -verkkokurssit. Taydennyskoulutus arvioidaan muiden 
koulutusarviointien yhteydessa. 

Miten huolehditaan UMAREK asiakastietojarjestelrnan kaytosta ja kayttoon tarvittavista 
varmennekorteista? 
Umarek -jarjestelmaa varten on avattu Maahanmuuttovirastosta suojattu palomuuriyhteys 
Luona Oy:n kaytossa oleville IP- ja VPN-osoitteille. Umarek -jarjestelrnaan kirjautumista varten 
tarvitaan organisaation varmennekortti. Kortti tulee tilata henkilokohtaisesti 
vastaanottokeskuksen palvelupaallikolta, joka toimii Vartti-yhteyshenkilona. 

Vaestorekisterikeskus lahettaa varmennekortin ja aktivointitunnuksen keskuksen Vartti - 
yhteyshenkilolle. Kayttaia noutaa kortin ja aktivointitunnuksen henkilokohtaisestl. 
Varmennekortin haltija sitoutuu sailyttarnaan ja kasittelernaan korttia ja siihen liittyvaa 
aktivointitunnusta huolellisesti ja turvallisesti. 

Tyontekiial'e haetaan UMAREK-kayttooikeudet Migrin ohjeistusten mukaisesti tyosopirnuksen 
voimassaoloajalle. Uudet tyontekiiat saavat perehdytyksen UMAREKin kayttoon. 

Varmennekortti palautetaan tyosuhteen paattyessa esimiehelle. 

Miten huolehditaan Mediatri potilastietojarjestelrnan kaytosta ja kayttooikeuksien ajantasaisuudesta? 

Valviran hyvaksymalle sairaan-/terveydenhoitajalle haetaan Mediatrin kayttooikeudet Migrista 
tyosopirnuksen voimassaoloajalle. Uudet tyontekijat saavat perehdytyksen Mediatrin kayttoon. 
Kavttooikeudet poistetaan tvosuhteen paattvessa, 
Miten huolehditaan Tarek- taloudenhallintajarjestelman kaytosta? 

Tarek -jariestelmaa varten on avattu Maahanmuuttoviraston ATK-tuesta suojattu 
palomuuriyhteys Luana Oy:n kaytossa oleville IP- ja VPN-osoitteille. Kayttajatunnuksia ja 
salasanoja hallinnoi Maahanmuuttovirasto. Luana Oy.ssa jarjestelrna on kaytossa vain 
taloushallinnossa, vastaanottokeskusjohtajalla, palvelupaallikolla seka liiketoimintajohtajalla. 
Tarek -jarjestelrnan asennuspaketti koneelle on salasanalla suojattu. 
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Mita muita asiakas- ja potilastietojen kasittelyyn tarkoitettuja raportointiohjelmia keskuksella on 
kaytossa? Miten keskus huolehtii naiden jarjestelmien tieturvallisuudestaja tietosuojasta? 
Vastaanottokeskuksen sisaisessa raportoinnissa on kaytossa erikseen maaritellyt excel- ja 
word-dokumentit. Jarjestelrnien ja dokumenttien kaytto on selvitetty tietosuojaselosteessa. 
Word ja excel tiedostot sijaitsevat yrityksen om ilia suojatuilla verkkolevyilla, joihin ulkopuoliset 
ja tehtavaan kuulumattomat henkilot eivat paase kasiksi. Tarvittaessa tiedostot on salattu 
erillisilla salasanoilla ja tietojen sailyttamisajat maaritelty. Excel- ja word-dokumenttien 
kirjaamiskaytannot on ohjeistettu henkilokunnalle. 

Miten huolehditaan asiakas- ja potilastietojen tietoturvallisuudesta siirrettaessa asiakirjoja 
palveluntuottajalta toiselle? 
Sahkoisesti siirretvt asiakiriat lahetetaan salatun sahkooostin valitvksella. 
Missa keskuksen rekisteriselosteet ja/tai tietosuojaselosteet ovat julkisesti nahtavissa? 
Keskuksen aulassa [a info-pisteessa. 
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
Mariut Kelloniemi, puh. 044-331 7262, mariut.kelloniemi@luona.fi 

23 TALOUS 
Kuka vastaa siita, etta kirjatut vastaanottotoiminnan kustannukset ovat vastaanottotoiminnasta 
aiheutuneita ja toteutuneita seka vastaanottolain, sopimuksen ja talousarvion mukaisia? 
Liiketoimintaiohtaia vhteistvossa vastaanottokeskusiohtaian la palvelupaallikon kanssa. 
Avaa lyhyesti, miten ostotja hankinnat on vastaanottokeskuksessajarjestetty. Kuka hyvaksyy hankinnat? 
Miten hankinnat kilpailutetaan? 
Hankinnoissa pyydetaan tarpeen mukaan tarjoukset eri toimijoilta. Saapuneet tarjoukset 
vertaillaan ja ostopaatoksen tekee liiketoimintajohtaja, vastaanottokeskusjohtaja tai 
palvelupaallikko hankinnan suuruudesta riippuen. Osassa palveluista on olemassa 
tarjouspyynnon perusteella sovitut sopimuskumppanit. Luona konsernissa on olemassa olevia 
yhteistyosopirnuksla, joita hyodynnetaan eri liiketoiminnoissa kustannustehokkuuden 
saamiseksi. Sopimuksen teossa huomioidaan Tilaajavastuu- seka GDPR velvollisuuksien 
tayttyrninen toimijan osalta. 

Onko vastaanottokeskuksessa kateiskassoja? Kuka vastaa kateiskassojen kasittelysta ja kirjan-pidosta? 
Mihin kateiskassaa kaytetaan? Miten kateiskassa tarkistetaan? 
Ei ole. 
Miten kirjanpidon toteumatiedot siirretaan Tarekiin? Kuka vastaa tietojen siirrosta? 
Luonan talousosaston Business Controller siirtaa tiedot Tarekiin. 
Mita kalustokirjanpitoon merkitaan? Kuka vastaa kalustokirjanpidon oikeellisuudesta? 
Vastaanottokeskuksessa toimitaan lrtaimiston ja kayttoornaisuuden hallinnointiohje 
sopimusvastaanottokeskuksissa- ohjeen mukaisesti. Kirjanpitoon rnerkitaan ohjeessa luetellut 
hankinnat, irtaimisto ja kayttoornaisuus. 

Vastaanottokeskuksen iohtaia vastaa kirianoidon oikeellisuudesta. 
Kuka hyvaksyy ostolaskut? Kuka vastaa ostolaskujen tilioinnista ja varrnistaa oikeellisuuden? 
Ostolaskut tarkastetaan ja hyvaksytaan kulutyypeittain ostolaskukierron mukaan. Business 
Controller tilioi laskut. Laskujen oikeellisuudesta vastaavat laskujen tarkastajat, kulutyypista 
riippuen tarkastajana on joko yksikon terveydenhoitotiimi, vastaava ohjaaja tai palvelupaallikko. 
Tarkastuksen jalkeen laskut rnenevat tarvittaessa korjaukseen tai uudelleentiuointiin Business 
Controllerille. Laskun hyvaksyjana on kulutyypista riippuen joko yksikon paivetupaallikko tai 
vastaanottokeskusjohtaia. Yleiskuluien oikeellisuudesta ja tilioinnista vastaavat kuluista 
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riippuen joko toirnistopaaltikko, taloushallinnon assistentti tai Business Controller, hyvaksyiana 
on ialleen kulut ista rii uen ioko toimisto aallikko, Business Controller tai talousiohtaia. 

24. OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVAKSYMINEN 
1 Omavalvontasuunnitelman hyvaksyy ja vahvistaa toimintavksikon vastaava johtaja) 

Paikka ia paivays 12.5.2021 Vantaa 

N imenselvennvs Suvi Salonen, liiketoimintajohtaja 

Al lekirjoitus V1miJJL-- 


