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OHJELMA  

Keskiviikko 5.10. Moniviranomaisyhteistyö – uhka vai mahdollisuus?

Sujuva viranomaisyhteistyö on sosiaalipäivystystyön onnistumisen edellytys. Ensimmäisenä 
päivänä tarkastellaan moniviranomaisyhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia. Aihetta lähestytään 
eri viranomaisten näkökulmista, yhteistyön eri tasoilla liikkuen. Tauoilla on mahdollisuus tutustua 
näytteilleasettajien tarjontaan. 

8.45–9.30 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja suolainen

9.30–10.00 Päivien avaus
Sirpa Kuronen, palvelualuejohtaja, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Turun kaupunki
Kaarina Katas, johtava sosiaalityöntekijä, Sosiaalipäivystys, Turun kaupunki
 
10.00–12.00 ”Nyt äkkiä joku tänne!”– Hätäkeskus kriisitilanteen keskiössä, kullanarvoiset 
vinkit sosiaalipäivystäjälle, Susanna Sankala, asiantuntija, Turun hätäkeskus

Isot asuinrakennuspalot, viranomaisyhteistyön kehittämistarpeita pelastusviranomaisen 
näkökulmasta, Pasi Paloluoma, palopäällikkö, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Radikalisoitumisen tunnistaminen, Risto Laaksonen, ylikonstaapeli, Lounais-Suomen poliisilaitos

12.00–13.00  Lounas (omakustanne)

13.00–13.40 ”Meillä kun ei ole sitä sinistä vilkkua katolla – Viranomaisyhteistyö sosiaali- ja 
kriisipäivystyksessä”, Annina Sadeoja, vs. johtava sosiaalityöntekijä, Vantaan sosiaali- ja 
kriisipäivystys

13.40–14.15 Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan, Virva Juurikkala, erityisasiantuntija, 
Sosiaali- ja terveysministeriö

14.15–14.30 Uudet hätäkeskusohjeet ja Erica, Markku Saarinen, pääkäyttäjä, 
Sosiaali- ja terveysministeriö

14.30–15.00 Kahvi ja makea, siirtyminen työryhmiin

15.00–16.00 Työryhmätyöskentelyä sosiaalipäivystystehtäväskenaarioiden pohjalta 

19.00–23.00 Iltatilaisuus. Sisältää buffet-illallisen ja ohjelmaa. 
Å-Sali, Eerikinkatu 4 (Scandic Julian kellarikerros)



OHJELMA  

Torstai 6.10. Kriisistä kriisiin – sosiaalipäivystäjän työssä jaksaminen

Sosiaalipäivystäjä kiiruhtaa kriisistä kriisiin ja työtehtävät ovat usein kuormittavia. Toisen päivän 
teemaksi on valittu työssä jaksaminen ja päivän aikana perehdytään sosiaalipäivystäjää kuormit-
taviin ja suojaaviin tekijöihin. Tauoilla on mahdollisuus tutustua näytteilleasettajien tarjontaan. 

8.45–10.00 Akuutti ja pitkäkestoinen psykososiaalinen tuki suuronnettomuustilanteessa - 
käytännön kokemuksia koulusurmien jälkihoidosta, Tuija Turunen, PsT, psykoterapeutti, 
Diacor terveyspalvelut Oy 

10.00–10.30 Kahvi ja suolainen

10.30–12.00 Välineitä sosiaalipäivystäjän työssä jaksamiseen, Leena Nissinen, psykotera-
peutti, työnohjaaja, ACOMA
  
12.00–13.00 Lounas (omakustanne)

13.00–14.00 Psykologinen pikapurku – idea, reunaehdot & demo, Roope Kankaanranta, 
toiminnanjohtaja, psykologi, työnohjaaja, Turun kriisikeskus & Turun sosiaalipäivystyksen 
työryhmä

14.00–15.10 Työryhmätyöskentelyn tuotosten purku ja keskustelu, Turun sosiaalipäivystyksen 
työryhmä

15.10–15.20 ”Ämpärin vaihto” 
Marjaana Rajasaari, yksikön esimies, Etelä-Pohjanmaan sosiaalipäivystyskeskus  
Kaarina Katas, johtava sosiaalityöntekijä, Turun sosiaalipäivystys

15.20–15.30 Päivien päätös 

Lisätiedot: 
www.turku.fi/sosiaalipaivystyspaivat
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