


Kriisikeskus Mobile 

Mobilen toiminta-alue 

Hankasalmi 
Joutsa 
Jyväskylä 
Jämsä 
Keuruu 
Konnevesi 
Kuhmoinen 
Laukaa 
Luhanka 
Multia 
Muurame 
Petäjävesi 
Toivakka 
Uurainen 
Äänekoski 

 

Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä  – käynti sisäpihan puolelta 
 
 

Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun  
Mielenterveysseura ry 

 
Toiminnan rahoitus:  

palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) 
 

Työntekijät: 14 työntekijää ja RIKU-toiminnanohjaaja. 
 

Toiminnan toteuttamiseen osallistuu 18  
vapaaehtoiskoulutuksen käynyttä vapaaehtoista työntekijää. 

 
 

 

toiminta-alue: 
Keski-Suomen kunnat 



Asiakas Mobilessa: 



Mobilen tilastoja 
Vuonna 2015 yhteydenottoja yhteensä 10 964. Yhteydenotot liittyivät  
8 965 asiakastilanteeseen. Yhteydenotoissa on osallisina ollut 15 995 hlöä.  
Asiakastilanteita kriisityössä oli 8220 ja sosiaalipäivystystyössä 745.  
 
 



Ensisijaiset yhteydenotot tapahtuivat vuonna 2015 
• pääosin puhelimitse 88 % = 7826 asiakastilannetta 
• suoraan Mobileen asiakas/asiakkaat tulivat 10 % eli 888.  
 
Sovittuja asiakaskäyntejä Mobileen edellisen lisäksi oli 1071 kpl  
–> käyntejä Mobilessa yhteensä 1959 kpl.  
 
Koti- ja laitoskäyntejä Mobilesta tehtiin vuonna 2015 391 kpl. 
 





 
 

Yhteistyö toimii  

Yleisimmin epäkohtien taustalla 
- muiden palvelujen saatavuus/ 
tavoitettavuus/ajat 
- asiakas kokenut jääneensä ”yksin” 
- kokenut, ettei ole jatko-ohjattu  
- ei mahd. palveluihin kotikunnassa 
- moniongelmaisuuden vuoksi jää ilman 
apua/tukea 
- palveluiden sulkuajat 
- palveluista tiedottamisen haasteet 
- resurssivajaus palveluissa 

 



Asiakaspalaute – mikä auttoi 
- auki 24 h ja matala kynnys -> avun ja tuen ajoitus 
- mahdollisuus puhelinkeskusteluihin ja Mobileen tuloon tai kotikäynteihin 
- kuuntelu - sai puhua, sai itkeä, sai apua nopeasti 
- ajanvarauksettomuus 
- kysytään ”oikeita” asioita  
- sovitaan mahdolliset jatkotoimet Mobilen työhön 
- työntekijöiden läsnäolo, rauhallisuus, vuorovaikutustaidot, asiantuntijuus  
sekä empaattinen asiakkaan asioihin syventyminen sekä kiireettömyys ja  
vastavuoroisuus   
- hyvä jatko-ohjaus ja muista palveluista kertominen 
 
Asiakaspalaute – kehitettävää 
- puhelin varattuna pitkiä aikoja tai, että Mobileen ei voitu ottaa vastaan  
päällekkäisten asiakastilanteiden vuoksi -> työntekijäresurssia lisää 
- tiedottamista lisää niin Mobilen toiminnasta kuin sisällöistä 
- kirjallisen ohjeistuksen saaminen kriisityöstä akuutissa tilanteessa 
- väkivaltatyön yksilötyöhön lisää resursseja 
- toivotaan, että 24/7 matalan kynnyksen kriisipalvelut saatavilla eri  
kunnissa niin Keski-Suomessa kuin valtakunnallisesti 
 
 
 
 
 

 

Asiakaspalaute (vuonna 2015 palautetta antoi 181 asiakasta) 



 
 
 
 

 

Yhteistyötahojen palaute  

- Avoinna 24/7 myös yhteistyötahoille 
 
- Luo yleistä turvaa asukkaille 
 
- Ennaltaehkäisee kriisien pitkittymistä 
 
- Vahvistaa alueen palveluverkostoa 
 
- Vähentää muiden päivystyspalveluiden asiakaspainetta 
 
- Hyvä ja asiantunteva ammattilaisyhteistyökumppani 
 
- Mahdollisuus joustavaan yhteistyöräätälöintiin asiakaslähtöisesti 
 
- Asiakkaat saa apua kriisitilanteissa kellonaikaan katsomatta 
 
- Yhteistyö luotettavaa, toimii hyvin ja  on vuosien varrella muotoutunutta 
 



- ”vähintään yhtä hyvin kuin nyt!” 
- kriisityö säilytettävä, ajanvarauksettomat, saatavilla oleva sekä ehdot- 
tomasti toiminnassa 24/7 
- Mobile maakunnalliseksi – asukkaat tasa-arvoiseen asemaan myös  
kriisityön osalta  
- matala kynnys niin asiakkaille kuin yhteistyökumppaneille säilytettävä  
sekä jalkautuva toiminta 
- muiden akuuttipalveluiden kanssa integroiden  

- sote-yhteispäivystyksessä matalan kynnyksen akuutin kriisi- ja sosiaali- 
    päivystyksen osalta, joka mahdollistaisi suoran jatkumon terveydenhuollon  
 päivystyksestä ja vahvistaisi päivystyksessä kriisi- ja sosiaalityön ammatillista  
    näkemystä, mahdollistaisi työpariuden sekä takaisi jatko-ohjauksen 

- jalkautuva kriisi- ja sosiaalipäivystys maakuntaan – tarvitaanko useampi yksikkö 
- Mobilen toiminta ja sisällöt voisivat siirtyä kokonaan kunnille/sairaanhoitopiirille/ 
IHA:n järjestämisvastuulle 
- ideaalitilanne olisi, että Mobile, aikuissosiaalityö ja lastensuojelu olisivat samas- 
sa rakennuksessa ja olisi yhteisiä tiimejä 

- osaaminen täytyy keskittää ja konsultoinnin roolia vahvistaa entisestään 
            

Yhteistyökumppaneiden näkökulma: Miten kriisipalvelut 
sotessa? Yhteistyötahokysely 109 vast/2016 

 



”Kiitos siitä, että oli mahdollista soittaa myös keskellä yötä…Tilannetta voisi verrata fyysiseen  
ensiapuun: ihminen on ajanut kolarin ja saanut avohaavoja, joista vuotaa verta. Hän pääsee  
välittömästi ensiapuun, jossa haavoja hoidetaan. Mobile on tällainen henkinen ensiapu henkisen  
kolarin kokeneelle. Kipu ja ensiavun tarve on ihan yhtä suuri kummassakin.”        Asiakas 2015 

 
Yhteystiedot: 
 

Kriisikeskus Mobile 24/7: 014-266 7150 
 
Väkivaltaa kokeneiden yksilötyö: Sinikka Vuorela 044 528 0276  
 
Väkivaltaisesti käyttäytyneiden yksilötyö: Jouni Paananen 050 531 3339 
 
Rikosuhripäivystys: Lea Manninen 050-368 01 88 tai Kriisikeskus Mobile 014 2667150 
 
www.kriisikeskusmobile.fi, www.riku.fi, sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi 
 

Kriisikeskus Mobile 

http://www.kriisikeskusmobile.fi/
http://www.riku.fi/



