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toimintaympäristön muutoksen pysyvyys 



Apua tarvitseville  
 
kaikkina vuorokauden aikoina 
 • Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikki kiireellisesti 

hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henkilöt. 
 

• Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen 
kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi.  

– yhteys ympäri vuorokauden ja  

– kiireellisiä palveluja saatavissa kaikkina vuorokauden 
aikoina. 
 

• Velvoite tiedottaa palvelujen saannista selkeästi ja helposti 
tavoitettavalla tavalla. 
 

• Sosiaalipäivystyksen välitön apu on asiakkaalle 
maksutonta. 
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• oikeus- ja 

yhteiskuntajärjestys 

 

• yleisen järjestys ja  

    turvallisuus 

    

• rikosten selvittäminen 

 

• turvallisuuden 

ylläpitäminen yhteistyöllä 

 

 

 

POLIISI 
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Neljä (4) kenttäjohtoaluetta; 

pohjoinen, länsi, keskusta ja itä 

  

yksi yleisjohtaja  

 

Tilannekeskus  

Turun pääpoliisiasemalla 

(johtokeskus Hgissä) 

 

 

Rikostorjuntaa 10 poliisiasemalta; 

pl. Huittinen ja Raisio 

 

 

Lupapalvelut 10 poliisiasemalta; 

pl. Huittinen ja Raisio 

 

kaksi maakuntaa: Satakunta ja 

                             Varsinais-Suomi 

 

Lounais-Suomen poliisilaitos 
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äänestysdemokratia >< osallisuusdemokratia 
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• sosiaalipalveluiden parantaminen 

 

• toiminnan edellytysten luominen 

 

• sosiaalipäivystyksen järjestämisen vahvistaminen 
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• "keskieurooppalaiset edelleen ihmeissään 
suomalaisesta tavasta ja mahdollisuudesta toimia 
yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi" 



Sosiaalipalveluiden parantaminen 

• "tämä ihminen ei kuulu meidän organisaatiolle"  -> tutuksi 
tulleiden yhteistyökumppanien vieraantuminen toisistaan  

– yksi yhteinen koko ihmiselinkaaren voimassaoleva 

asiakasrekisteri >< yksityiseen suoja >< kollektiivinen 

turvallisuus 

(uhkana:  palvelukaavio keskiöön asiakkuuden kustannuksella). 

 

• toimintavarmuus vuorokauden ajasta riippumatta 

– Sosiaalihuoltolaki 35 § 

‒ esim. koulukotikarkureiden kuljetusjärjestelyt 

– Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25 § 
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toiminnan edellytysten luominen 
kiireellisiä palveluja saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina. 
 

• maakunta 

– vasteajat sosiaalipäivystyksessä  

‒ riittävä resursointi (parityöskentely toimitilojen ulkopuolella 24/7) 

• kunta 

– paikallisten toimintojen suorittaminen  

– hyväksi koetut paikalliset yhteistyökäytännöt  edelleen arjessa 

 

• poliisiasema 

– psykologi-/psykiatrinäkemyksen saatavuus uhka-arvion 

laatimisessa  

– => palveluiden saatavuus asiakkaalle:  MISTÄ? 
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Sosiaalipäivystyksen järjestämisen 
vahvistaminen 

• Maakunta 

– Sosiaalipäivystyksien resurssit; poliisille tullut pyyntöjä myös 

siitä syystä, että työntekijöitä on vain yksi ja hän ei uskalla 

mennä yksin kohteeseen (työvoima-apu >< virka-apu). 

 

• Sosiaalitoiminta poliisiasemilla 

– Ankkuri –toiminnan jatkuvuus? 

– syrjäytymisen estäminen 

 

• Kunta 

– varallaolojärjestelmä? 
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• suunnittelu 

• toimintaympäristön vaatimukset 

• osallisuus 

• parhaimmat voimavarat 

• luja luottamus onnistumiseen 

LAATU 
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IHMISEN ASIALLA 

sosiaalinen turvallisuus 

palveluiden saatavuus 



Kiitos 

komisario Kimmo Kulmala 
kimmo.kulmala@poliisi.fi 

puh: 0295 446 764 
palaute.lounais-suomi@poliisi.fi 
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kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi 


