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Aloite psykiatristen sairaanhoitajien sijoittamisesta Helsingin poliisilaitokseen

1 Taustaa

Kaupunginvaltuutettu Tomi Sevander on tehnyt 13.3.2016 valtuustoaloit-
teen siitä, että Helsingin poliisilaitoksen moniammatilliseen työryhmään oli-
si jatkossakin sijoitettuna kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa Helsingin kau-
pungin Sote -virastosta.

Helsingin kaupunginhallitus on 15.4.2016 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Hel-
singin poliisilaitoksen kirjallista lausuntoa asiassa.

2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto

Poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnon moniammatillisen ryhmän sosi-
aalityöntekijät ja psykiatrinen sairaanhoitaja on siirretty kesän ajaksi Kallion 
virastotaloon. Siirto on toteutettu 9.5. lukien. Palveluja on edelleen saata-
vissa puhelimitse, mutta tämä ei korvaa välittömästi poliisilaitokselta aiem-
min saatuja palveluja. 

Asiakkaat ovat usein moniongelmaisia ja tarve riskihenkilöiden mielenter-
veystaustan selvittämiseen, arviointiin ja tunnistamiseen sekä mahdolliseen 
hoitoon ohjaukseen tulee lähes aina nopeasti kiinnioton aikana. Kyseessä 
ovat usein väkivaltaiset riskihenkilöt, joiden toimiin on puututtava viipymät-
tä. 

Hoitoonohjaus on usein vaihtoehto pakkokeinojen käytölle. Asiakkaan oh-
jaaminen hänelle sopiviin psykiatrisiin palveluihin pakkokeinojen sijasta tai 
ohella on myös asiakkaan edun mukaista.

Psykiatrinen sairaanhoitaja osaa tavatessaan asiakasta arvioida ammatilli-
sesti hoidon tarvetta, tasoa ja laatua. Hänellä on myös erityinen ammattitai-
to arvioida uhka-arviotilanteissa uhan tasoa yhdessä poliisin kanssa sekä 
esittää ja perustella asia oikeaan terveydenhuollon yksikköön ammatillisesti 
ja ymmärrettävästi. Hoitoonohjaus tapahtuu tuolloin nopeasti ja hoidosta
päättävällä lääkärillä on riittävät tiedot potilaan taustasta päätöksentekoa 
varten. Mielenterveysongelmien tunnistaminen vaatii sellaista erityisosaa-
mista, jota poliisilla ei itsellään ole. Yhteistoiminta vaatii myös sairaanhoita-
jalta perehtyneisyyttä poliisin toimialaan ja toiminnan tavoitteisiin. Kokonai-
suuteen perehtymätön sairaanhoitaja ei välttämättä kykene samankaltai-
seen yhteistyöhön. 
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Palveluiden saaminen poliisiasemalta on tärkeää myös sen vuoksi, että 
asiakkaat ottavat apua parhaiten vastaan tuoreeltaan heti asiaa käsiteltä-
essä. Myös asiakaspalaute on ollut myönteistä ja välitöntä apua on pidetty 
hyvänä. 

Edellä mainituista syistä poliisilaitos pitää psykiatrisen sairaanhoitajan pal-
velujen saatavuutta poliisilaitoksella välttämättömänä ja valtuustoaloitetta 
siten kannatettavana. 

Poliisipäällikkö
Poliisikomentaja Lasse Aapio

Apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. 
Helsingin poliisilaitos 31.05.2016 klo 12.52. Allekirjoituksen oikeellisuuden 
voi todentaa kirjaamosta.
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