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Helsingin kaupunki

Kaupunginkanslia
Hallinto-osasto
Turvallisuus- ja valmiusyksikkö
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Lausunto Kokoomuksen ryhmäaloitteesta lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamisesta ja
Helsingin huumeongelmaan puuttumisesta
1 Taustaa
Helsingin kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö on pyytänyt Helsingin poliisilaitoksen lausuntoa Kokoomuksen ryhmäaloitteeseen. Aloite
koskee lasten ja nuorten turvallisen koulunkäynnin varmistamista ja huumeongelmaan puuttumista.
Aloitteen mukaan Helsingin tulee muun muassa tiivistää yhteistyötään poliisin kanssa etenkin koulujen ja päiväkotien alueiden valvonnassa ongelmaalueilla. Valvonnan lisäämisen tarkoituksena on tehdä koulujen ja asuinalueiden ympäristöistä turvallisempia. Lisäksi tärkeää on koulujen alueiden ympärivuorokautinen pihavalaistus ja liikkuvan sosiaalitoimen toiminnan jatkaminen.
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto
2.1 Yleistä
Helsingin poliisilaitos valvoo yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymistä
koko kaupungin alueella. Poliisi partioi paitsi muun toimintansa ohella, myös
erikseen suunnitellusti päiväkotien ja koulujen piha-alueilla tarkoituksenaan
estää etenkin nuorten päihteiden käyttöä ja siitä aiheutuvia häiriöitä. Helsingissä on varsin runsaasti sellaisia tiloja, joissa ei ilta- tai yöaikaan ole toimintaa ja joiden alueet näin ollen ovat alttiita häiritsevästi käyttäytyvien henkilöiden aiheuttamille vahingoille. Poliisilaitos pitää yhteistyön lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä kannatettavina. Muun muassa yhteistyössä suunniteltujen
rakenteellisten ratkaisujen keinoin voitaisiin osaltaan parantaa alueiden pysyvämpää kokonaisturvallisuutta ja sitä kautta vähentää erityisesti huumausaineiden tai alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja.
2.2 Päihteisiin liittyvät ongelmat
Päihteisiin liittyviä ongelmia ei voida täysin poistaa pelkästään poliisin suorittaman valvonnan tai rakenteellisten ratkaisujen keinoin. Helsingin poliisilaitos kannattaa aloitteessakin mainittuja päihdeongelmaisten henkilöiden
hoitoonohjauksen tehostamistoimenpiteitä.
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Poliisin toimenpiteiden kohteeksi joutuneiden henkilöiden osalta on jo tällä
hetkellä käytössä päihteiden ongelmakäyttäjiin kohdennettu hoitoonohjausmalli. Poliisin hoitoonohjaustoimenpiteet eivät kuitenkaan usein yksinään ole
riittäviä takaamaan pitkäaikaisemman tukiverkon rakentumista.
Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin kaupungin toimijat ovat kehittäneet yhteistyössä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja niistä aiheutuvien haittojen
minimointiin liittyviä toimenpidemalleja jo useiden vuosien ajan. Poliisilaitos
kannattaa kaikkien sellaisten uusien toimenpidemallien edistämistä, jotka
ovat omiaan vahvistamaan poliisilaitoksen ja kaupungin yhteistyöverkostojen toimintaa ja päihteiden väärinkäyttäjien saattamista entistä tiiviimmin erilaisten terveydenhoidon ja sosiaalitoimen tukiverkostojen piiriin.
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