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Moniammatillista viranomaistyöryhmää koskeva sopimus

1 Yhteistoimintasopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Helsingin poliisilaitos ja Helsingin kau
pungin sosiaali- ja terveysvirasto.

2 Yhteistoimintasopimuksen tavoite

Sopimus koskee moniammatillisen viranomaistyöryhmän toimintaa. Sopi
muksen tavoitteena on osaltaan selkeyttää ja edistää moniammatillista vi
ranomaisyhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin kaupungin sosi
aali-ja terveysviraston välillä.

3 Moniammatillisen viranomaistyöryhmän toiminnan tarkoitus ja päämäärät 

3.1 Taustaa

Helsingin poliisilaitos ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ovat 
tehneet vuosien ajan moniammatillista yhteistyötä rikoksilla oireilevien ja syr
jäytymisvaarassa olevien henkilöiden ja perheiden palveluprosessien kehit
tämiseksi.

Yksi merkittävimmistä yhteistoiminnan muodoista on poliisilaitoksen tiloissa 
toimiva moniammatillinen viranomaistyöryhmä, jossa on edustettuina sekä 
Helsingin poliisilaitoksen että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviras
ton palveluksessa olevia henkilöitä.

3.2 Toiminnan kohderyhmät, periaatteet ja tavoitteet

Moniammatillisen viranomaistyöryhmän keskeiset asiakasryhmät ovat Hel
singissä asuvat rikoksilla oireilevat syrjäytymisvaarassa olevat;
- lapset ja nuoret
- maahanmuuttajat
- perheet
- henkilöt, joiden tilanteen kokonaisvaltaisessa ratkaisemisessa tarvitaan 

useamman ammattikunnan osaamista ja keinoja

Moniammatillinen työryhmä pyrkii tunnistamaan asiakkaidensa ongelmien 
syyt ja ne tahot, joiden työpanosta ongelmien ratkaiseminen edellyttää, sekä 
ohjaamaan asiakkaat tarvittavien palveluiden piiriin (Sosiaalihuoltolaki 
1517/2016 erityisesti §29)
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Omien kohderyhmänsä lisäksi moniammatillinen työryhmä tarjoaa asiantun
temustaan ja osaamistaan isäntäorganisaatioilleen. Niiden moniammatilli- 
sen työryhmän asiakkaiden osalta, joilla on jo asiakkuus johonkin isäntäor- 
ganisaatioon, työryhmä toimii yhteistyössä kyseisen organisaation kanssa 
välttäen päällekkäistä työtä.

Helsingin poliisilaitos kohdentaa moniammatilliseen viranomaistyöryhmään 
neljä (4) poliisimiestä, joista yksi on nimetty esimieheksi.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto osoittaa moniammatilliseen 
viranomaistyöryhmään sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sairaanhoidon re
sursseja. Lisäksi Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveysvirasto määrää työ
ryhmään johtavan sosiaalityöntekijän.

Työryhmään voidaan Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin kaupungin sosi
aali- ja terveysviraston yhteisellä päätöksellä ottaa mukaan myös muita vi
ranomaistahojen edustajia, joiden kanssa laaditaan erikseen tarvittavat so
pimukset.

Moniammatillisen viranomaistyöryhmän toimintaa johdetaan kumppanuus- 
johtamisen periaatteita soveltaen. Lähtökohtana työryhmän johtamisessa on 
neuvoteleva johtajuus kumppaniorganisaatioiden esimiesten kesken.

Työryhmän toiminnallisista linjauksista vastaavat yhdessä poliisilaitoksen 
moniammatillisen toiminnan esimieheksi nimetty päällystöön kuuluva poliisi
mies sekä sosiaali- ja terveysviraston nimeämä päällikkö.

Työryhmän päivittäistoiminnan johtamisesta ja koordinoinnista vastaa työ
ryhmässä toimiva poliisiesimies.

Työryhmän johtava sosiaalityöntekijä (päivystys) ja osastonhoitaja (psykiat
ria- ja päihdepalvelut) toimivat moniammatillisen viranomaistyöryhmään 
kuuluvien Helsingin kaupungin työntekijöiden esimiehinä.

Linjaukset, jotka vaikuttavat merkittävästi työryhmän toimintaan, neuvotel
laan ja päätetään Helsingin poliisilaitoksen johdon ja Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveysviraston johdon kesken.

6 Työtilat

Helsingin poliisilaitos tarjoaa työryhmän käyttöön työtilat sekä normaalit työ
hön kuuluvat tukipalvelut.
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Lisäksi kaupungin työntekijät saavat käyttää poliisilaitoksella yhteiskäytössä 
olevia tiloja ja laitteita. Vastaavasti työryhmän käytössä on Helsingin kau
pungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen tiloja asiakastapaamis- ja kokouskäyt- 
töön.

Työryhmän jäsenille, jotka ovat Helsingin kaupungin palveluksessa, tehdään 
tarvittavan laajuinen turvallisuusselvitys ja heille luovutetaan henkilökohtai
nen kulkuavain poliisin tiloihin.

7 Tietojärjestelmät

Sopimustahot järjestävät työryhmään kohdennetulle omalle henkilöstölleen 
tietotekniset yhteydet ja kyseisen ammattikunnan käytössä olevat keskeiset 
tietojärjestelmät poliisitalon työtiloihin.

Helsingin poliisilaitos järjestää tarvittaessa työryhmään kuuluville kaupungin 
työntekijöille käyttäjätilin poliisihallinnon sähköpostijärjestelmään yhteistyö
hön liittyvän salassa pidettävän viestinnän suojauksen varmistamiseksi.

8 Toiminnan seuranta ja arviointi

Työryhmä toiminnasta raportoidaan omien organisaatioiden esimiehille Hel
singin poliisilaitoksen sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 
antamien ohjeiden mukaisesti.

Työryhmällä on ohjausryhmä, joka koostuu kumppaniorganisaatioiden esi- 
miehistä.

Poliisilaitoksen johto sekä sosiaali- ja terveysviraston johto arvioivat vuosit
taisissa yhteisissä kokouksissa työryhmän toiminnan tuloksia, sekä tekevät 
johtopäätöksiä ja tarvittavia linjauksia.

9 Allekirjoitukset

Lasse Aapio
Poliisipäällikkö
Poliisikomentaja Sosiaali- ja terveysvirasto




