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1. Sosiaalipäivystys kiireellisenä sosiaalipalveluna 

 

Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien 

järjestämistä siten, että henkilön tarvitsema välitön turva ja huolenpito voidaan antaa erilaisissa sosiaalisissa 

hätä- ja kriisitilanteissa vuorokaudenajasta riippumatta. Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että sosiaalipäivystys 

järjestetään ympärivuorokautisesti tämän kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Toimintaa oh-

jaava laki edellyttää myös, että sosiaalipäivystystä toteutettaessa toimitaan yhteistyössä terveydenhuollon 

päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen sekä tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. Apu 

ei ole sidoksissa apua tarvitsevan henkilön asuinkuntaan vaan kiireellisissä tapauksissa jokaisella kunnassa 

oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hä-

nen välttämätön huolenpitonsa tai toimeentulonsa vaarannu. (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301.) 

 

Sosiaalipäivystyksen järjestäminen on kunnille kuuluva tehtävä. Kunnat voivat järjestää toiminnan joko hoi-

tamalla toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa 

hoitavassa kuntainliitossa tai hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntainliitolta tai muulta jul-

kiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.  (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-

desta 733/1992.) 

 

Kuntalainen saa sosiaalipäivystykseen yhteyttä joko kunnan ilmoittamien palvelunumeroiden kautta tai soit-

tamalla hätäkeskuksen numeroon 112. Yleinen käytäntö Suomessa on, että virka-ajalla kunta ohjaa asukkaita 

soittamaan kiireellisessä tapauksessa erikseen ilmoitettuun palvelunumeroon ja virka-ajan ulkopuolella iltai-

sin, viikonloppuisin ja pyhinä hätäkeskukseen. Kunnat ohjeistavat asukkaita omilla sivustoillaan miten sosi-

aalipäivystyksen tavoittaa. STM:n linjauksen ja suosituksen mukaan kuntien tulee jatkossa ohjata myös virka-

ajan sosiaalipäivystyksen yhteydenotot hätäkeskuksen kautta.  

 

Hätäkeskukset vastaanottavat hätäpuheluita ympäri vuorokauden ja välittävät alkutilannearvioinnin perus-

teella tehtävän asianomaiselle viranomaistaholle. Hätäkeskus noudattaa työtehtävissään eri viranomaisten 

hyväksymiä tehtävälajeja ja riskinarviosisältöä. Näiden avulla hätäkeskuspäivystäjä kykenee arvioimaan hä-

täpuhelun sisältöä ja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Sosiaalisten hätätilanteiden osalta hätäkeskus 

noudattaa sosiaalihuollon tehtäväluokitusta (Liite 1.).  

 

Hätäkeskuslain mukaan kukin viranomainen ohjaa hätäkeskusta omaa toimintaansa koskevissa asioissa. Kun-

nan sosiaalihuollosta vastaava viranomainen antaa hätäkeskukselle hälytysohjeet tarvittavien voimavarojen 

hälyttämisestä eri vuorokauden aikoina.  Kuntien yhteisesti järjestämän päivystystoiminnan osalta häly-

tysohje on yhteinen. Hälytysohjeen yhteydessä kunta ilmoittaa niiden viranomaisten tai muiden tahojen tie-

dot, joiden tehtäväksi on sovittu hätätilanteisiin vastaaminen eri vuorokauden aikoina. Näin hätäkeskus-

päivystäjä voi välittää avunpyynnön oikealle toimijalle, joka ottaa vastuun sosiaalisen hätätilanteen hoitami-

sesta. (Laki hätäkeskustoiminnasta 692/2010.) 
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2. Länsi-pohjan virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen organisointi 

 

Länsi-Pohjan alueen kuntien virka-aikainen kiireellinen sosiaalipalvelu hoidetaan kunkin kunnan omasta toi-

mesta ja päivystävä työntekijän tavoittaa virka-aikana soittamalla kunnan antamaan ja informoimaan nume-

roon. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään seudullisesti alueen kuntien yhteistoimintana. 

Kemillä, Keminmaalla, Tervolalla, Torniolla ja Ylitorniolla on sopimus virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivys-

tyksen yhteisestä järjestämisestä. Sopimuksen tekee Meri-Lapin kehittämiskeskuksen asettama kuntien sote-

johdosta ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen edustuksesta koostuva pal-

velutiimi. Ylitornio ostaa päivystyksen Torniolta. Aiemmin mukana olleen Simon kunnan sosiaalipäivystys on 

toteutettu 1.3.2013 alkaen Oulunkaaren kuntayhtymän toimesta.  

 

Palvelutiimin päätöksenteon kautta menevät seudullisen sosiaalipäivystyksen hankinnat ja kustannukset, 

seuranta, ohjaus ja valvonta sekä edustajien nimeäminen asiantuntijatyöryhmiin. Palvelutiimin nimeämä so-

siaalipäivystyksen asiantuntijatyöryhmä vastaa toiminnan käynnistämisestä, suunnittelusta ja kehittämi-

sestä. Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, noin kaksi kertaa vuodessa.  Sosiaalipäivystäjistä koostuvassa, noin 

kerran kuukaudessa kokoontuvassa työryhmässä kehitetään sosiaalipäivystyksen sisältöä ja yhteistoimintaa 

ja se toimii myös päivystäjien keskinäisenä työnohjauksellisena tukena. Seudullisen sosiaalipäivystyksen 

koordinaatio on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä. Koordinaattori toimii työ-

ryhmien koollekutsujana ja vastaa kokoontumisten käytännön järjestelyistä, kokoaa sosiaalipäivystyksen ti-

lastotiedon ja laatii toimintakertomuksen ja suunnitelman, tiedottaa, toimii erilaisissa yhteistyöryhmissä sekä 

toimii seudullisen sosiaalipäivystyksen kehittämisen tukena.   

 

 

Sosiaalipäivystäjällä on tehtävää hoitaessaan oltava sosiaalihuollon toimivaltaisuus. Hänen tulee voida tehdä 

viranomaispäätöksiä ja hänellä on oltava toimivalta myös tahdosta riippumattoman huollon/hoidon järjestä-

miseen (päihdehuoltolaki) sekä kiireelliseen sijoitukseen (lastensuojelulaki). Päivystäjänä toimivan tulee siten 

olla sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaava viranhaltija. 

Palvelutiimi

Kemi Tornio Keminmaa Tervola Ylitornio

Asiantuntijatyöryhmä Koordinaattori

Päivystäjien 
työryhmä

AVIN 
YHTEISTYÖRYHMÄ

HÄKEN 
KEHITYSTYÖRYHMÄ

YHDYSHENKILÖT 
PÄIVYSTÄJISTÄ
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Seudullinen päivystys toteutetaan kuntien välillä etukäteen sovittuina viikkoina ja kunkin kunnan päivystys-

vuorojen määrä on suhteessa kunnan väestömäärään. Seudullisen sosiaalipäivystyksen malli perustuu sopi-

muksen piirissä olevien kuntien sosiaalityöntekijöiden vapaamuotoiseen varallaoloon. Varallaolo kestää vii-

kon kerrallaan ja päivystysvuoro siirtyy toiseen kuntaan maanantaisin. Varallaoloaikana sosiaalityöntekijän 

tulee olla lähtövalmis tehtävään viimeistään tunnin kuluttua hälytyksestä.  

 

Viranomaisten välinen viestiliikenne päivystystilanteissa hoidetaan Länsi-Pohjan alueella viranomaisradio-

verkossa (VIRVE). Päivystyksellisesti hoidettu asiakastilanne raportoidaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaa-

miskeskuksen ylläpitämälle, tietoturvatulle virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen sähköiselle tie-

donsiirtoalustalle (VIRTU), jota kautta tieto tilanteesta ja jatkotoimien tarpeesta siirtyy viiveettä asiakkaan 

kotikuntaan, joka jatkaa asian käsittelyä päivystystilanteesta eteenpäin seuraavana mahdollisena arkipäi-

vänä. 

3. Seudullisen sosiaalipäivystyksen toteutuminen vuonna 2016 

 

Länsi-Pohjassa sosiaalipäivystyksen tilastointi on aloitettu varsinaisesti vuonna 2012. Vuodelta 2012 ja sitä 

edeltävältä ajalta vertailtavaa tilastotietoa on saatavilla vain sosiaalipäivystystapahtumien lukumäärän ja to-

teutuneen aktiivityöajan osalta. Vuodesta 2013 vuoteen 2015 tietoa kerättiin jo laajemmin, koskien muun 

muassa ilmoittajaa, ilmoituksen syytä, kohdehenkilön ikää ja toimenpiteitä. Tilastointi muuttui vuoden 2016 

alusta tehtäväluokituksen osalta, kun seudullinen sosiaalipäivystys siirtyi käyttämään Hätäkeskuslaitoksen 

sosiaalihuollon tehtäväluokitusta (Liite 1.). Tiedot eivät siten ole suoraan vertailtavissa aiempien vuosien tie-

toihin siltä osin, mikä on ollut sosiaalipäivystykseen yhteydenoton syy. Tietojen kirjaamisessa on myös siir-

rytty käytäntöön, jossa alkuperäiseen tehtävään liittyvän työskentelyn jatkuessa myöhemmin, tiedot on kir-

jattu samaan tehtävään, ei erillisinä päivystystapahtumina kuten aiemmin. 

 

Vuoden 2016 aikana Länsi-Pohjan virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä kirjattiin yhteensä 564 teh-

tävää (Kuvio 1.), joista 89 vaati myös jatkotyöskentelyä. Määrä on ollut nousussa vuodesta 2012 lähtien, las-

kien hieman vuonna 2015.  

 

Kuvio 1. Sosiaalipäivystyksen tehtävät (lkm) 
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Ottaen huomioon, että 16% kaikista tehtävistä (564) edellytti myös jatkotyötä, on kasvu vuoden 2016 osalta 

merkittävä. Päivystyksellisten toimien tarpeen lisääntymistä tai vähenemistä kuvaa myös tehtäviin käytetty 

aktiivityöaika, mikä tarkoittaa tehtävien hoitoon kulunutta aikaa varallaoloajasta. Länsi-Pohjan sosiaali-

päivystyksessä tehtiin vuonna 2016 virka-ajan ulkopuolella yhteensä 789 aktiivituntia (Kuvio2.). Aktiivituntien 

määrä on vaihdellut vuosina 2012 – 2015 600 ja 700 tunnin välillä nousten vuonna 2016 lähelle 800 tuntia. 

Keskimääräisesti sosiaalipäivystyksen tehtäviä vuonna 2016 oli 1,5 tehtävää/vuodenpäivä ja aktiivitunteja 

tehtiin noin 2,2h/vuodenpäivä. 

 

Kuvio 2. Sosiaalipäivystyksen aktiivitunnit (h) 

 

 
Yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalipäivystykseen tapahtuu noin 65%:ssa tapauksista viikonlopuna, perjantain 

ja sunnuntain välisenä aikana (Kuvio 3.). Tässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, joskin 

viikonloppuihin painottuminen on hienoisesti kasvanut. Tältä osin tiedot on saatvailla vuodesta 2014 lähtien.  

 

Kuvio 3. Sosiaalipäivystyksen tehtävien viikonpäivä 
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Alla olevassa kuvioissa on esitetty sosiaalipäivystyksen tehtävien jakautuminen asiakkaan kotikunnan mukai-

sesti (Kuvio 4). Vuonna 2016 Kemiläisiä koskevia tehtäviä oli 243, Keminmaalaisia 48, Tervolalaisia 19, Tor-

niolaisia 199 ja Ylitorniolaisia 14. Torniolaisia koskevat tehtävät ovat lisääntyneet Kemiläisten osuuden hie-

man pienentyessä.  

 

Kuvio 4. Sosiaalipäivystyksen tehtävää koskevan henkilön kotikunta 

 

 
 

Tehtävä kirjataan sosiaalipäivystyksen tiedonsiirtolomakkeessa pääasiallisen kohdehenkilön mukaan. Esi-

merkiksi jos asia koskee perheen lasta huolto- ja tapaamisoikeusasiaan liittyvässä ristiriitatilanteessa, jossa 

toinen vanhempi asuu eri paikkakunnalla, asiakkuus määräytyy lapsen kotikunnan perusteella. Mikäli asia 

koskee esim. Länsi-Pohjan päivystysalueen sisällä olevaan lastensuojelulaitokseen sijoitettuna olevaa lasta, 

asiakkuus määräytyy lapsen kotikunnan perusteella, ei sen perusteella, missä kunnassa lastensuojelulaitos 

sijaitsee. Päivystysalueen ulkopuolelta olevien asiakkaiden asioissa tehdään yhteistyötä asiakkaan koti- tai 

oleskelukunnan kanssa ja järjestellään asiaa vaadittavin yhteydenotoin siten, että asian selvittäminen ja hoi-

taminen voi jatkua kyseisellä päivystysalueella tai asiakkaan kotikunnassa. 

 

Sosiaalipäivystyksen tehtävien kasvua tai vähenemistä kunnassa voi selittää esimerkiksi se, että jonkin per-

heen osalta on ollut tarvetta tiheästi/toistuvasti toimia kiireellisesti tai että paljon päivystyshälytyksiä ai-

heuttanut perhetilanne on muuttunut paremmaksi tai perhe on muuttanut pois kunnan alueelta. Toisaalta 

vanhus, joka ei ole tarpeenmukaisen koti- tai laitoshoidon piirissä, saattaa työllistää päivystyksellisesti ja 

tarve kadota kun hänen hoiva- ja hoitopalvelunsa on järjestetty.   

Kunnan väestö- ja ikärakenne vaikuttavat myös sosiaalipäivystyksellisien tehtävien määrään ja laatuun, kuten 

esim. lapsiperheiden ja ikäihmisten osuus väestöstä. Eri kunnissa saattaa myös olla erilaisia toimintakulttuu-

reja sen suhteen, miten herkästi itse otetaan yhteyttä tai naapurit tai läheiset henkilöt ottavat yhteyttä vi-

ranomaiseen, sekä siinä, mitkä sosiaaliset tilanteet koetaan sellaisiksi, joissa tarvitaan tai halutaan viranomai-

sen apua. 

 

Yhteydenotto Länsi-Pohjan virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen tulee hätäkeskuksesta, jonne asia-
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pyritty hätäkeskuksen ja eri toimijoiden kanssa siihen, että ilmoitukset tulevat sosiaalipäivystykseen ainoas-

taan hätäkeskuksen kautta. Asiakas tai muu ilmoittaja, myös viranomainen, tavoittaa sosiaalipäivystäjän soit-

tamalla hätäkeskuksen numeroon 112.  Ilmoitusten keskittäminen hätäkeskukseen on erityisen tärkeää siitä 

syystä, että hätäkeskus voi välittää tehtävän kaikille niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsää-

dännön puitteissa kuuluu. Hätäkeskus toimii pelastus-, poliisi- ja sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena 

sekä tukee ja avustaa näiden viranomaisten tehtäviä hoitavia yksiköitä. Hätäkeskuksen kautta ilmoitettaessa 

varmistetaan, että tilanteen ehkä edellyttämä muu viranomaisapu saadaan jo ilmoitushetkellä mukaan ja 

että sosiaalipäivystys saa tiedon, jos kohteessa jo on tai sinne on menossa muu viranomaisapu, esim. poliisi 

tai ensihoito. 

 

Hätäkeskukseen tulleista yhteydenotoista kirjataan seudullisessa sosiaalipäivystyksessä ylös ilmoittaja (Kuvio 

5.). Ensisijaisella ilmoittajalla tarkoitetaan tässä tahoa, joka on alun perin tehnyt hätäkeskukseen ilmoituksen, 

josta sosiaalipäivystyksellinen toimenpide käynnistyy. Joskus hätäkeskus voi olla itse ilmoittaja, tällöin tieto 

sosiaalisesta hätätilanteesta on tullut hätäkeskuksen työntekijän tietoon muun tehtävän hoidon yhteydessä 

ja hän on ilmoittanut siitä sosiaalipäivystykseen. 

 

Kuvio 5. Ensiyhteydenottaja päivystystapahtumassa 
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missä perheen lapsi tai nuori on ja ovat tästä huolissaan. Poliisin yleisin syy ottaa yhteyttä sosiaalipäivystyk-

seen on lapsen rikosepäily tai lapsen päihteidenkäyttö, mutta ilmoitusten taustalla on myös mm. huolto- ja 

tapaamisriita-asioita, perheväkivaltatilanteita ja vanhuksen selviytymisongelmia. Sijaishuollon henkilökun-

nan ilmoitukset koskevat pääasiallisesti lapsen tai nuoren katoamista, muita syitä ovat mm. lapsen päih-

teidenkäyttö, muu ongelmallinen tilanne tai lapsen käyttäytyminen.  Pääasiallisen kohdehenkilön läheiset 

(sukulainen, ystävä tms.) toimivat ensisijaisena ilmoittajana etenkin perheväkivaltatilanteissa, myös vanhuk-

sen selviytymiseen liittyvä huoli voi olla läheisten yhteydenoton syynä. Naapurit tai muu ulkopuolinen (sisäl-

tää myös nimettömät ilmoitukset) ottavat yhteyttä pääsääntöisesti perheväkivaltatilanteissa tai liittyen van-

hempien tai toisen vanhemman päihteiden käyttöön ja/tai kun he epäilevät lapsen huolenpidon puutetta. 

 

Seudullisessa sosiaalipäivystyksessä on vuoden 2016 alusta alettu noudattaa hätäkeskuksen sosiaalihuollon 

tehtäväluokitusta sen luokitteluun, mikä on ollut sosiaalipäivystykseen hakeutumisen tai ilmoituksen syynä. 

Syyluokituksen muuttuessa vertailu aiempiin vuosiin ei ole mahdollista.  

 

Suuri osa sosiaalipäivystyksen tehtävistä koski vuonna 2016 alaikäisen viranomaiskuulustelua, vajaa 20% kai-

kista tehtävistä. Toinen merkittävä tehtäväkokonaisuus liittyi lapsen tai alaikäisen kiireelliseen hoidon ja huo-

lenpidon tarpeen arvioimiseen. Päihteiden tai huumeiden käyttö sekä lähisuhde- ja perheväkivalta ovat ylei-

siä tekijöitä sosiaalipäivystystehtävien taustalla. Vanhempien väliset huolto- ja tapaamisriidat ja erilaiset asi-

akkaan tai perheen kriisitilanteet ovat myös sosiaalipäivystyksen toimenpiteitä edellyttäneitä asiakokonai-

suuksia. Yksiselitteinen taustalla olevan syyn kirjaaminen on pulmallista, sillä ne usein kietoutuvat toisiinsa.  

 

Kuvio 6. Yhteydenoton syy päivystystapahtumassa (%) 
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Sosiaalipäivystyksen pääasiallinen kohdehenkilö vuonna 2016 oli yli 80% tehtävistä lapsi/alaikäinen (Kuvio 

7.). Lapsi merkitään aina ensisijaiseksi kohdehenkilöksi silloin, kun sosiaalipäivystykseen on otettu yhteyttä 

siitä syystä, että huoli kohdistuu lapseen tai lapsiin. Usein kyseessä on perhetilanne, johon liittyy kaksi tai 

useampia lapsia, heistä yleisesti yksi kirjataan pääasialliseksi kohdehenkilöksi.  

 

Kuvio 7. Sosiaalipäivystyksen pääasiallisen kohdehenkilön ikä 

 

 
 

Iän mukaan tarkasteltuna 13-17 vuotiaiden osuus sosiaalipäivystyksen kohdehenkilöistä on suurin, noin 40% 

kaikista. Alaikäisten, 0-17 vuotiaiden osuus kokonaisuutena laski hieman vuonna 2016 ja työikäisen aikuisvä-

estön ja ikäihmisten osuus lisääntyi hiukan.  

 

Sosiaalipäivystyksen tarpeen taustalla olevan syyn ja päivystyksen pääasiallisten kohdehenkilöiden ikäja-

kauman perusteella valtaosa sosiaalipäivystyksen tehtävistä liittyy lasten ja/tai perheiden tilanteisiin. Taus-

talla on usein huoli lapsen omasta käyttäytymisestä tai vanhempien ongelmallisesta käyttäytymisestä (päih-

teet, mielenterveysongelmat, väkivalta) tai muutoin ristiriitaisesta perhetilanteesta, minkä vuoksi lapsen 

huolenpito tai turvallisuus vaarantuu tai sen epäillään olevan vaarassa.  

Iäkkäiden henkilöiden määrä sosiaalipäivystyksessä on jonkin verran lisääntynyt. Taustalla on usein vanhuk-

sen sekavuus ja kyvyttömyys huolehtia itsestään. Nuoret aikuiset, 18-29 vuotiaat ovat pienin ryhmä sosiaali-

päivystyksessä. Myöskään 30-64 vuotiaat eivät näy sosiaalipäivystyksen pääasiallisina kohdehenkilöinä, jos-

kin heidän määränsä on jonkin verran kasvanut. Näissä ikäryhmissä tarpeen taustalla voi olla esim. mielen-

terveyden ongelma, asumisen ongelma, toimeentulo-ongelma tai henkilön kokema väkivalta tai sen uhka.  

Sosiaalipäivystäjä toimii päivystyksellisissä tilanteissa sosiaalitoimen asiantuntijana. Pääasiallinen työsken-

tely käsittää lastensuojelun tarpeen arviointia, sosiaalisen tilanteen arviointia, selvittelyä, neuvottelua asiak-

kaan ja/tai perheen kanssa sekä asiakkaiden ja muiden viranomaisten ohjausta ja neuvontaa. Miltei kaikkien 

sosiaalipäivystyksellisten tilanteiden hoitamisen voidaan sanoa sisältävän ja edellyttävän sekä psykososiaa-

lista työtä, verkostotyötä että viranomaisyhteistyötä. Päivystystyö edellyttää ennen kaikkea tilanteen koko-

naisvaltaista ja nopeaa analysointia. Päätöksentekoon on pystyttävä lyhyessä ajassa ja suhteellisen vähäisen 

informaation pohjalta.  
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Osa päivystyksellisistä tilanteista vaatii myös viranomaispäätöksen, kuten lastensuojelulain nojalla tehtävä 

lapsen kiireellinen sijoitus tai avohuollon sijoitus. Lapsen tai nuoren kiireellisiä sijoituksia tehtiin 17 ja avo-

huollon sijoituksia 2 vuonna 2016. Päihdehuoltolain mukaista henkilön määräämistä tahdostaan riippumatta 

hoitoon väkivaltaisuuden perusteella päihteiden käytön katkaisemiseksi ei sosiaalipäivystyksellisesti tehty. 

 

Sosiaalipäivystyksen toimenpiteet: 

Asiakkaan tai osallisen ohjaus, neuvonta ja tuki 224 

Toisen viranomaisen ohjaus ja neuvonta 109 

Kiireellinen sijoitus 17 

Avohuollon sijoitus 2 

Toimeentulotuen myöntäminen 1 

Kriisi- tai turva-asumisen järjestäminen 7 

Tilannearvio, ei toimenpiteitä 181 

 

Sosiaalipäivystyksen toimenpiteet painottuvat ohjaukseen ja neuvontaan, asiakkaan ja viranomaisten. Usein 

päädytään siihen, että tilannearvion jälkeen muita toimenpiteitä ei akuutisti tarvita. Suuri osa sosiaalipäivys-

tyksen toimenpiteistä ja tilannearvioista voidaan hoitamaa puhelimitse, joko asiakkaan, perheenjäsenen tai 

muun osallisen tai viranomaisen kanssa keskustellen, neuvotellen ja antamalla ohjausta asiassa. Vuoden 

2016 aikana noin 10% päivystykseen ilmoitetuista tilanteista tehtiin lisäksi kotikäynti tai asiakasta tavattiin 

tai hänen asiaansa hoidettiin muualla (esim. poliisilaitos, sijaishuoltoyksikkö, sairaala ym.).  

 

Viranomaisista selkeästi tärkein yhteistyötaho sosiaalipäivystystehtävissä on poliisiin.  Muita tärkeitä päivys-

tyksellisiä yhteistyötahoja ovat terveydenhuolto, kuntien sosiaalityö ja sijaishuoltoyksiköt. Sosiaalipäivystys-

työhön kuuluu olennaisena osana myös tiedon välittäminen asiakkaan kotikunnan sosiaalityöhön ja sosiaali-

palveluihin. Monesti tämä tarkoittaa lastensuojeluilmoituksen tekemistä asiakkaan kotikuntaan, mutta myös 

tiedon siirtoa muiden, kuten vanhusasiakkaiden kohdalla. Sähköinen tiedonsiirtoalusta mahdollistaa raportin 

nopean lähettämisen asiakkaan kotikuntaan, mutta se ei korvaa henkilökohtaista sosiaalityöntekijöiden vä-

listä yhteydenottoa kiireellisissä tilanteissa päivystystapahtumaa seuraavana arkipäivänä.  

 

Sosiaalipäivystäjä arvioi sosiaalipäivystykseen tulleen tapauksen kiireellisyyden. Sosiaalipäivystyksen tieto-

lomakkeen luokittelussa kiireellinen tapaus edellyttää sosiaalipäivystyksen käyntiä ja/tai asian hoitoa puhe-

limitse ja asian hoitoa ei voida siirtää virka-aikaan. Ei-kiireellinen tapaus voidaan hoitaa kevein työmuodoin 

kuten ohjaus ja neuvonta ja siirtää virka-aikana hoidettavaksi.  

Kuvio 8.  Sosiaalipäivystäjän arvio asian kiireellisyydestä 
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Kiireellisiksi tapauksiksi arvioitiin 60% vuonna 2016 hätäkeskuksen sosiaalipäivystykseen välittämistä yhtey-

denotoista (Kuvio 8.). Näihin kuuluu mm. perheväkivaltatilanteita, lapsen katoamisia, tilanteita joissa lapsi 

oli vailla huoltajaa tai vanhempi/vanhemmat olivat kykenemättömiä huolehtimaan lapsesta joko päihteiden 

johdosta tai mielenterveydellisistä syistä sekä lapsen mielenterveyden ongelmat, aggressiivisuus tai jokin 

muu akuutti kriisitilanne. Sosiaalipäivystäjän tekemä kiireellisyysarvio ei ole ennen vuotta 2014 suoraan 

verrattavissa edeltävien vuosien tietoihin aiemmin käytetyn erilaisen luokituksen johdosta.  

Yksiselitteisiä kriteerejä esimerkiksi iän tai taustalla olevan syyn perusteella kiireellisiksi tulkittavissa tapauk-

sissa ei ole, vaan se joudutaan aina arvioimaan tilannekohtaisesti. Sosiaalihuollon ammattilaisen on tärkeää 

tehdä tilannearvio kaikista hätäkeskuksen sosiaalipäivystykseen välittämistä tehtävistä.    

4. Kehittäminen 

 

Sosiaalipäivystyksen kehittäminen oli toimintavuoden 2016 sidoksissa alueen muuhun sote-valmisteluun. 

Sosiaalipäivystystä tarkasteltiin valmistelussa osana perheiden sosiaali- ja terveyspalveluja. Yksityiskohtaisia 

linjauksia ei vielä tehty, nähtiin kuitenkin, että sosiaalipäivystyksen toteuttamiseen ei ole tarpeen tehdä 

suuria toiminnallisia muutoksia.  

Sosiaalipäivystyksen asiantuntijaryhmään kuuluvat osallistuivat sote-valmisteluryhmiin tai vetivät niitä, jo-

ten asiantuntijaryhmä ei erikseen kokoontunut. Koordinaattorin resurssia suunnattiin niin ikään sote-val-

misteluun. Sosiaalipäivystäjien ryhmä kokoontui vuoden aikana kuukausittain. Keskeinen kehittämiskohde, 

jonka sosiaalipäivystäjien työryhmä toi esiin, on mahdollisuus saada toinen sosiaalityöntekijä takapäivystä-

jäksi perjantain, lauantain ja sunnuntain ajalle, mikä on työssä kiireisintä aikaa. Päivystystehtäviä voi sattua 

useita yhtäaikaisesti ja tilanteet ovat usein mutkikkaita. Takapäivystäjältä edellytetään sosiaalityöntekijän 

pätevyyttä lainopillisen ja muun konsultoinnin mahdollistamiseksi. Takapäivystäjän on myös oltava pätevä 

ja valtuutettu hoitamaan tehtäviä esim. etupäivystäjän sairastuessa.  

Seudullisen sosiaalipäivystyksen kehittämiseen ja tulevaisuuden toteuttamiseen keskeisesti liittyvä toimi oli 

lausunnon antaminen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain 
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muuttamisesta. Lausuntoa valmisteltiin laajalla pohjalla, kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Hallituk-

sen esityksessä lain 29§ ”Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö” kuului: 

Sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun laa-

jan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä ja 4 momentissa tarkoitetun peruster-

veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Sosiaalipäivystyksen 

järjestämisestä vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ne kunnat, joiden alueella 

tässä momentissa tarkoitetut terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat.  

Sosiaalipäivystys osallistuu tarvittaessa psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä tilan-

teissa.  

Jatkohoidon turvaamiseksi toteutetaan osana terveydenhuollon päivystystä ja sosiaalipäivys-

tystä mielenterveys- ja päihdetyön päivystystä. 

Alueen sosiaalipäivystyksen tehtävänä on yhteistyössä terveydenhuoltolain 46 §:ssä tarkoite-

tun ensihoitokeskuksen kanssa: 

1) sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat paikalliset ja alueelliset sosiaalitoimen 

hälytysohjeet ottaen huomioon terveystoimen hälytysohjeet; 

2) osallistua alueellaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen häiriötilanteiden ja 

suuronnettomuuksien varalle yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja erityisvastuualu-

eiden kanssa siten, että suunnitelmat muodostavat kansallisen kokonaisuuden. 

Sosiaalipäivystysyksiköiden tehtävistä, sosiaalipäivystyksen järjestämisen tavoista, yhteis-

työstä muiden toimijoiden kesken ja päivystysyksiköiden alueellisesta yhteistyöstä voidaan 

säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Yhteisessä lausunnossa otettiin yksityiskohtaisin perusteluin kantaa siihen, että sosiaalipäivystystä tulisi 

voida jatkossakin järjestää alueilla toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisesti. Lain on tarkoi-

tus astua voimaan 1.1.2018.  
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Liite 1.  Hätäkeskuksen sosiaalihuollon tehtäväluokitus 

 

81 kiireellisen henkisen kriisiavun / psykososiaalisen tuen tarve  

 

  811 Kriisitilanne; asiakkaan / perheen / osallisten 

  812 Rikoksen uhriksi joutuminen 

 813 Evakuointi: äkillinen tilapäismajoituksen tarve 

 

82 perushoidon puute 

 

821 Itsetuhoisen selviytymisongelma 

822 Välittömän huolenpidon tarve 

 

83 perhe-elämävaikeudet 

 

831 Lähisuhde- ja perheväkivalta 

832 Kasvatusristiriidat/ -ongelmat 

833 Raskaana olevan tai synnytyksen jälkeiset selviytymisongelmat 

834 Lasten huolto-/tapaamisriidat 

835 Lapsen/alaikäisen kiireellinen hoidon- ja huolenpitotarpeen arviointi 

84 nuoren/lapsen erityisvaikeudet 

 

841 Päihteiden ja /tai huumeiden käyttö 

842 Alaikäisen viranomaiskuulustelu 

843 Alaikäinen poliisin kiinniottamana 

844 Alaikäisen katoaminen/karkaaminen tai muut erityisvaikeudet 

  

85 taloudellinen, sosiaalinen selviytyminen, majoitusongelma 

 

851 Asuinolojen arviointi, häätö, äkillinen tilapäismajoituksen tarve 

852 Pakolaisten / turvapaikanhakijoiden majoitustarve 

853 Taloudelliset selviytymisongelmat 

 


