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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 välttä-
mättömän avun turvaamiseksi. Toimintaa ohjaava laki edellyttää myös, että sosiaalipäivystystä 
toteutettaessa toimitaan yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, 
hätäkeskuksen sekä tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. Apu ei ole sidoksissa apua tarvit-
sevan henkilön asuinkuntaan vaan kiireellisissä tapauksissa jokaisella kunnassa oleskelevalla henki-
löllä on oikeus saada yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen vält-
tämätön huolenpitonsa tai toimeentulonsa vaarannu. (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301.) 
 
Sosiaalipäivystyksen järjestäminen on kunnille kuuluva tehtävä. Kunnat voivat järjestää toiminnan 
joko hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai kuntien kanssa, olemalla 
jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntainliitossa tai hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, 
kuntainliitolta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.  (Laki sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992.) 
 
Kuntalainen saa sosiaalipäivystykseen yhteyttä joko kunnan ilmoittamien palvelunumeroiden kaut-
ta tai soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112. Yleisin käytäntö suomessa on, että virka-ajalla 
kunta ohjaa asukkaita soittamaan kiireellisessä tapauksessa erikseen ilmoitettuun palvelunume-
roon ja virka-ajan ulkopuolella iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä hätäkeskukseen. Kunnat ohjeista-
vat asukkaita omilla sivustoillaan miten sosiaalipäivystyksen tavoittaa. STM:n linjauksen ja suosi-
tuksen mukaan kuntien tulee jatkossa ohjata myös virka-ajan sosiaalipäivystyksen yhteydenotot 
hätäkeskuksen kautta.  
 
Hätäkeskukset vastaanottavat hätäpuheluita ympäri vuorokauden ja välittävät alkutilannearvioin-
nin perusteella tehtävän asianomaiselle viranomaistaholle. Hätäkeskus noudattaa työtehtävissään 
eri viranomaisten hyväksymiä tehtävälajeja ja riskinarviosisältöä. Näiden avulla hätäkeskuspäivys-
täjä kykenee arvioimaan hätäpuhelun sisältöä ja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Sosiaalis-
ten hätätilanteiden osalta hätäkeskus noudattaa sosiaalihuollon tehtäväluokitusta.  
 
Hätäkeskuslain mukaan kukin viranomainen ohjaa hätäkeskusta omaa toimintaansa koskevissa 
asioissa. Kunnan sosiaalihuollosta vastaava viranomainen antaa hätäkeskukselle hälytysohjeet 
tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä eri vuorokauden aikoina.  Kuntien yhteisesti järjestämän 
päivystystoiminnan osalta hälytysohje on yhteinen. Hälytysohjeen yhteydessä kunta ilmoittaa nii-
den viranomaisten tai muiden tahojen tiedot, joiden tehtäväksi on sovittu hätätilanteisiin vastaa-
minen eri vuorokauden aikoina. Näin hätäkeskuspäivystäjä voi välittää avunpyynnön oikealle toi-
mijalle, joka ottaa vastuun sosiaalisen hätätilanteen hoitamisesta. (Laki 
hätäkeskustoiminnasta 692/2010.) 
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2. Länsi-pohjan virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen organisointi ja toteutus 

 

Länsi-Pohjan alueen kuntien virka-aikainen sosiaalipäivystys hoidetaan kunkin kunnan omasta 
toimesta ja sosiaalipäivystyksen tavoittaa virka-aikana soittamalla kunnan antamaan ja informoi-
maan päivystysnumeroon. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään seudullisesti alu-
een kuntien yhteistoimintana. Kemillä, Keminmaalla, Tervolalla, Torniolla ja Ylitorniolla on sopimus 
virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen yhteisestä järjestämisestä. Sopimuksen tekee Meri-
Lapin kehittämiskeskuksen asettama kuntien sote-johdosta ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sekä 
Meri-Lapin kehittämiskeskuksen edustuksesta koostuva palvelutiimi. 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 kustan-
nukset, seuranta, ohjaus ja valvonta sekä edustajien nimeäminen asiantuntijatyöryhmiin. Palvelu-
tiimin nimeämä sosiaalipäivystyksen asiantuntijatyöryhmä vastaa toiminnan käynnistämisestä, 
suunnittelusta ja kehittämisestä. 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 työnoh-
jauksellisena tukena. Seudullisen sosiaalipäivystyksen koordinaatio on Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piirin perusterveydenhuollon yksikössä. Koordinaattori toimii työryhmien koollekutsujana ja vastaa 
kokoontumisten käytännön järjestelyistä, kokoaa sosiaalipäivystyksen tilastotiedon ja laatii toimin-
takertomuksen ja suunnitelman, tiedottaa, toimii erilaisissa yhteistyöryhmissä sekä toimii seudulli-
sen 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 järjestämiseen (päihdehuoltolaki) sekä kiireelliseen sijoitukseen (lastensuojelula-
ki). Päivystäjänä voi siten toimia sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaava viranhaltija. 

Palvelutiimi

Kemi
Tornio Keminmaa Tervola Simo Ylitornio

Asiantuntijatyöryhmä Koordinaattori

Päivystäjien työryhmä

AVIN 
YHTEISTYÖRYHMÄ

HÄKEN 
KEHITYSTYÖRYHMÄ

YHDYSHENKILÖT 
PÄIVYSTÄJISTÄ
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Vuoden 2014 aikana Länsi-Pohjan virka-ajan ulkopuolista seudullista sosiaalipäivystystä hoiti yh-
deksän kunnan virkasuhteessa olevaa sosiaalityöntekijää; kolme Kemistä, yksi Keminmaasta, yksi 
Tervolasta ja neljä Torniosta. Tornio hoiti myös Ylitornion sosiaalipäivystyksen. Seudulliset päivys-
tykset toteutetaan etukäteen sovittuina viikkoina ja kunnan päivystysvuorojen määrä on suhteessa 
kunnan väestömäärään. Seudullisen sosiaalipäivystyksen malli perustuu sopimuksen piirissä ole-
vien kuntien sosiaalityöntekijöiden vapaamuotoiseen varallaoloon. Varallaoloaikana sosiaalityön-
tekijän tulee olla lähtövalmis tehtävään viimeistään tunnin kuluttua hälytyksestä.  
 
Viranomaisten välinen viestiliikenne päivystystilanteissa hoidetaan Länsi-Pohjan alueella viran-
omaisradioverkossa (VIRVE). Sosiaalipäivystyksenä hoidettu asiakastilanne raportoidaan Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ylläpitämälle, tietoturvatulle virtuaalisen sosiaali- ja ter-
veyspalvelukeskuksen sähköiselle tiedonsiirtoalustalle (VIRTU), jota kautta tieto tilanteesta ja jat-
kotoimien tarpeesta siirtyy viiveettä asiakkaan kotikuntaan, joka jatkaa asian käsittelyä päivystysti-
lanteesta eteenpäin seuraavana mahdollisena arkipäivänä. 
 

3. Seudullisen sosiaalipäivystyksen toteutuminen vuonna 2014 – Tilastot  

 
Säännönmukainen sosiaalipäivystystapahtumien kirjaaminen yhteiselle tiedonsiirtoalustalle on 
mahdollistanut päivystystapausten ja -tilanteiden sekä toimenpiteiden tilastoinnin ja analysoinnin. 
Länsi-Pohjan seudullisen, virka-ajan ulkopuolella toteutettavan sosiaalipäivystyksen tilastointi on 
aloitettu varsinaisesti vuonna 2012. Tässä raportissa esitetään vuoden 2014 tapahtumien tiedot ja 
verrataan niitä aikaisempien vuosien tietoihin niiltä osin kuin se osittain erilaisen luokittelun pe-
rusteella on mahdollista. Vuodelta 2012 ja sitä edeltävältä ajalta vertailtavaa tilastotietoa on saa-
tavilla vain sosiaalipäivystystapahtumien lukumäärän ja toteutuneen aktiivityöajan osalta.   
 

3.1 Sosiaalipäivystyksen tapahtumat ja käytetty aktiivityöaika 
 
Tilastoja tarkastellessa tulee huomioida, että sosiaalipäivystyksen tapahtumat kirjautuvat tehtä-
vien hoidon perusteella, ei asiakastapauksittain. Tapahtumamäärä ei siis suoraan kerro esim. asia-
kasmäärää vaan saman asiakkaan tai perheen asioiden hoito saattaa käsittää useampia yhteyden-
ottoja tai toimenpiteitä, jotka kirjataan erillisenä tapahtumana silloin, kun työskentely ei ole yhtä-
jaksoista. Sosiaalipäivystyksen kirjatut tapahtumat kuvaavat päivystyksellisiä toimenpiteitä, mikä 
voi olla esimerkiksi asian hoitoon liittyvä myöhempi tiedonanto tai viranomaisyhteydenotto, jol-
loin tapahtumamäärät ja niiden jakautuminen kertovat eri asiakas- ja ikäryhmässä sekä taustalla 
olevan syykokonaisuuden ”työllistävyydestä” ja painottumisesta sosiaalipäivystyksen tehtävissä. 
 
Vuoden 2014 aikana Länsi-Pohjan virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä kirjattiin yh-
teensä 459 tapahtumaa (Kuvio 1.). Määrä on ollut kasvava. Vuonna 2013 tapahtumia oli 442 ja 
vuonna 2012 päivystystapahtumia oli 321. Vuodelta 2011 tietoja ei ole saatavilla. Vuonna 2010 
sosiaalipäivystyksen tapahtumia oli 404, vuonna 2009 324 ja vuonna 2008 tapahtumia oli 335.   
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Kuvio 1. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen tapahtumat vuodessa (lkm) 
 

 
 
 
Länsi-Pohjan sosiaalipäivystyksessä tehtiin vuonna 2014 virka-ajan ulkopuolella yhteensä 681,5 
aktiivituntia, mikä tarkoittaa tehtävien hoitoon kulunutta aikaa koko varallaoloajasta (Kuvio2.). 
Aktiivituntien määrä on noussut tasaisesti vuodesta 2007 vuoteen 2014.  
 
 
 Kuvio 2. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen aktiivitunnit/vuosi (h) 
 

 
 
 
Sosiaalipäivystykselliset tehtävät sijoittuivat suurimmilta osin viikonlopuille, perjantain ja 
sunnuntain väliselle ajalle (Kuvio 3.). Keskimääräisesti sosiaalipäivystyksen kirjattuja tapahtumia oli 
1,26 tapahtumaa/vuodenpäivä ja aktiivitunteja 1,9h/vuodenpäivä. 
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Kuvio 3. Päivystystapahtuman viikonpäivä (lkm) 
 

 
 
 
Alla olevissa kuvioissa on esitetty sosiaalipäivystystapahtumien jakautuminen asiakkaan kotikun-
nan mukaisesti (Kuvio 4.). Asiakkuus luokitellaan sosiaalipäivystyksen tiedonsiirtolomakkeessa 
pääasiallisen kohdehenkilön mukaan. Esimerkiksi jos asia koskee perheen lasta tapaamisoikeusasi-
aan liittyvässä ristiriitatilanteessa, jossa toinen vanhempi asuu eri paikkakunnalla, asiakkuus mää-
räytyy 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.  
 
 
Kuvio 4. Henkilön kotikunta päivystystapahtumassa (lkm) 
 

 
 
Sosiaalipäivystysalueen ulkopuolelta olevien asiakkaiden asioissa tehtiin yhteistyötä asiakkaan 
koti- tai oleskelukunnan kanssa ja järjesteltiin asiaa vaadittavin yhteydenotoin siten, että asian 
selvittäminen ja hoitaminen voi jatkua kyseisellä päivystysalueella/kotikunnassa. 
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Kuvio 5. Kunnan asukkaista sosiaalipäivystystapahtumassa kohdehenkilönä (%) 
 

 
 
Länsi-Pohjan seudullisen sosiaalipäivystyksen kunnissa sosiaalipäivystykselliset toimenpiteet ovat 
yleisesti lisääntyneet kolmen viimeisen vuoden aikana Tornion osalta laskiessa ja Ylitorniolla pysy-
en samassa (Kuvio 5.). Nousua tai laskua voi selittää esimerkiksi se, että jonkin perheen osalta on 
ollut tarvetta tiheästi/toistuvasti toimia kiireellisesti tai että paljon päivystyshälytyksiä aiheuttanut 
perhetilanne on muuttunut paremmaksi tai perhe on muuttanut pois kunnan alueelta. Toisaalta 
vanhus, joka ei ole tarpeenmukaisen koti- tai laitoshoidon piirissä, saattaa työllistää päivystykselli-
sesti ja tarve kadota kun hänen hoiva- ja hoitopalvelunsa on järjestetty.   
 
Myös kunnan väestörakenne ja ikärakenne vaikuttavat sosiaalipäivystyksellisien tehtävien mää-
rään ja laatuun, kuten esim. lapsiperheiden ja ikäihmisten määrä. Eri kunnissa saattaa myös olla 
erilaisia toimintakulttuureja sen suhteen, miten herkästi itse otetaan yhteyttä tai naapurit tai lä-
heiset henkilöt ottavat yhteyttä viranomaiseen hätätilanteessa, tai siinä, mitkä sosiaaliset tilanteet 
ylipäätään koetaan sellaisiksi, joissa tarvitaan tai halutaan viranomaisen apua. 
 
Kuvio 6. Kunnan asukkaita koskevat sosiaalipäivystystapahtumat (%) 
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Kemissä virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen tapahtumat koskivat vuonna 2014 suurim-

malta osin kadoksissa olleita lapsia tai nuoria, lapsen tai nuoren päihteidenkäyttöä sekä perhe- ja 

lähisuhdeväkivaltaa. Keminmaassa tapahtumat koskivat valtaosalta huolto- ja tapaamisristiriitoja, 

lapsi kadoksissa sekä perhe- ja lähisuhdeväkivalta olivat tapahtumien toiseksi yleisimmät syyt. Ter-

volassa tapahtumat koskivat useimmiten tilannetta, jossa joko kodista tai sijaishuoltopaikasta il-

moitettiin lapsi kadonneeksi, toiseksi yleisimmät syyt olivat perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä van-

hemman päihteiden käyttö. Myös Torniolaisia koskevat sosiaalipäivystyksen kirjatut tapahtumat 

koskivat kadoksissa olevaa lasta, perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä vanhemman päihteidenkäyt-

töä. Ylitorniolla sosiaalipäivystyksellisten toimenpiteiden tarvetta aiheuttivat yleisimmin huolto- ja 

tapaamisriidat, perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä huolto- ja tapaamisriidat (Kuvio 6.). 

 

3.2 Sosiaalipäivystyksen kohdehenkilöt 

 
Länsi-Pohjan alueella virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen pääasiallinen kohdehenkilö 
vuonna 2014 oli noin 84 % tapahtumissa lapsi/alaikäinen. Lapsi merkitään aina ensisijaiseksi koh-
dehenkilöksi tapahtumassa, jossa sosiaalipäivystykseen on otettu yhteyttä siitä syystä, että huoli 
kohdistuu lapseen tai lapsiin. Usein kyseessä on perhetilanne, johon liittyy kaksi tai useampia lap-
sia, heistä yleisesti yksi kirjataan pääasialliseksi kohdehenkilöksi. Alla olevissa kuvioissa on esitetty 
sosiaalipäivystyksen tapahtumat ikäluokittain ja sukupuolen mukaan. 
 
 
Kuvio 7. Pääasiallisen kohdehenkilön ikä päivystystapahtumassa (lkm) 
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Kuvio 8. Pääasiallisen kohdehenkilön sukupuoli päivystystapahtumassa (lkm) 
 

 
 
Iän mukaan tarkasteltuna alaikäisiä, ikäryhmiä 0-17 v. koskevat sosiaalipäivystyksen tapahtumat 
ovat lisääntyneet ja työikäistä aikuisväestöä koskevat kokonaisuudessaan vähentyneet hiukan. 
Vanhuksia koskevat sosiaalipäivystyksen tapahtumat ovat kaksinkertaistuneet kolmen viimeisen 
vuoden aikana (Kuvio 7.). Sukupuolittain kovin isoja eroja ei ole, kuitenkin ikäryhmässä 13 -17 v. 
tyttöjä koskevia sosiaalipäivystyksen kirjattuja tapahtumia on hiukan enemmän (56%) kuin poikia 
koskevia ja myös yli 65 vuotiaista naisia koskevia tapahtumia on enemmän (Kuvio 8.).  
 
 

3.3 Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen 

 
Yhteydenotto Länsi-Pohjan virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen tulee hätäkeskuksesta, 
jonne asiakas itse, läheinen, viranomainen tai muu henkilö ottaa yhteyttä. Viimeisten vuosien ai-
kana sosiaalipäivystyksen kehittämistyössä on pyritty hätäkeskuksen ja eri toimijoiden kanssa sii-
hen, että ilmoitukset tulevat sosiaalipäivystykseen ainoastaan hätäkeskuksen kautta. Asiakas tai 
muu ilmoittaja tavoittaa sosiaalipäivystäjän soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112. Erillisestä 
Länsi-Pohjan seudullisen sosiaalipäivystyksen asiakasnumeron käytöstä on luovuttu, numero on 
käytössä ainoastaan sosiaalipäivystäjän työtehtävien hoidossa tarvittavaa viestintää varten.  
 
Ilmoitusten keskittäminen hätäkeskukseen on erityisen tärkeää siitä syystä, että hätäkeskus voi 
välittää tehtävän kaikille niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön puitteissa 
kuuluu. Hätäkeskus toimii pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena sekä 
tukee ja avustaa näiden viranomaisten tehtäviä hoitavia yksiköitä. Hätäkeskuksen kautta ilmoitet-
taessa varmistetaan, että tilanteen ehkä edellyttämä muu viranomaisapu saadaan jo ilmoitushet-
kellä mukaan ja että sosiaalipäivystys saa tiedon, jos kohteessa jo on tai sinne on menossa muu 
viranomaisapu, esim. poliisi tai ensihoito. 
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Hätäkeskukseen tulleista yhteydenotoista sosiaalisissa hätätilanteissa kirjataan seudullisessa sosi-
aalipäivystyksessä ylös ilmoittaja (Kuvio 9.). Ensisijaisella ilmoittajalla tarkoitetaan tässä tahoa, 
joka on alun perin tehnyt ilmoituksen, josta sosiaalipäivystyksellinen toimenpide käynnistyy. Osas-
sa hätäkeskus itse on ollut ilmoittaja, tällöin tieto sosiaalisesta hätätilanteesta on tullut hätäkes-
kuksen työntekijän tietoon muun tehtävän hoidon yhteydessä ja hän on ilmoittanut siitä sosiaali-
päivystykseen. 
 
 
Kuvio 9. Ensiyhteydenottaja päivystystapahtumassa (lkm) 
 

 
 
Pääasiallisen kohdehenkilön läheiset (sukulainen, ystävä tms.) toimivat ensisijaisena ilmoittajana 
etenkin perheväkivaltatilanteissa, myös vanhuksen selviytymiseen liittyvä huoli oli läheisten yh-
teydenoton syynä. Toinen vanhemmista oli usein yhteydenottaja huolto- ja tapaamisriita-asioissa 
tai perhetilanteessa, jossa toinen vanhemmista oli päihdyksissä ja/tai kun perheenjäsen käyttäytyi 
uhkaavasti tai väkivaltaisesti tai kun he eivät tienneet missä perheen lapsi tai nuori on ja olivat 
tästä huolissaan. Naapurit tai muu ulkopuolinen (sisältää myös nimettömät ilmoitukset) otti yh-
teyttä pääsääntöisesti liittyen vanhempien tai toisen vanhemman päihteiden käyttöön ja/tai kun 
he epäilivät lapsen huolenpidon puutetta (ks. myös Taulukko 1.).  
 

3.4 Syyt sosiaalipäivystykseen hakeutumiseen tai ilmoitukseen  
 
Suurin osa sosiaalipäivystyksen tapahtumista koski vuonna 2014 kodin ulkopuolelle sijoitettujen 
nuorten sijaishuoltopaikasta karkaamisen/luvatta poistumiseen liittyviä toimenpiteitä. Tähän vai-
kuttaa osaltaan se, että sijaishuoltoyksiköillä on velvollisuus ilmoittaa välittömästi kunnan sosiaali-
huoltoon lapsen poistumisesta luvatta sijoituspaikasta. Silloin kun lapsen luvaton poistuminen ta-
pahtuu virka-ajan ulkopuolella ja lapsen omaan sosiaalityöntekijään ei voida saada yhteyttä, ilmoi-
tus tehdään sosiaalipäivystykseen jossa asiaa selvitetään ja hoidetaan niin pitkälle kuin se on mah-
dollista. ”Lapsi kadoksissa” -tapahtumaluokka käsittää myös kotoa lähteneiden, vanhemmilta ka-
doksissa olevien lasten asioissa työskentelyn, joskin valtaosa tapahtumista koski sijaishuoltopai-
koista kadonneiksi ilmoitettuja. 
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Perhe- ja lähisuhdeväkivalta oli toinen merkittävä syy päivystyksellisiin toimenpiteisiin, myös van-
hempien tai toisen vanhemman tai lapsen/nuoren päihteidenkäyttöön liittyvät asiat ovat usein 
tekijöinä. Kokonaisuudessaan sosiaalipäivystyksen toimenpiteet liittyivät pääasiassa lastensuojelul-
lisiin asioihin. Taustalla oli usein huoli lapsen omasta käyttäytymisestä tai vanhempien ongelmalli-
sesta käyttäytymisestä (päihteet, mielenterveysongelmat, väkivaltaisuus) tai muutoin ristiriitaises-
ta perhetilanteesta, minkä vuoksi lapsen huolenpito tai turvallisuus vaarantui tai sen epäiltiin ole-
van vaarassa.  
 
Kuvio 10. Yhteydenoton syy päivystystapahtumassa (lkm) 
 
 

 
 
Myös huolto- ja tapaamisriidat olivat merkittävä sosiaalipäivystyksen toimenpiteitä edellyttänyt 
asiakokonaisuus. Lapsen huoltoa ja tapaamista koskevien ristiriitatilanteiden käsittely pyritään 
aina siirtämään virka-aikaan oman kunnan sosiaalityöntekijälle, mutta jos tilanteisiin liittyy huolta 
lapsen huolenpidosta ja turvallisuudesta niihin reagoidaan myös päivystysluontoisesti.  
 
Yksiselitteinen taustalla olevan syyn luokittelu on pulmallista, sillä syyt usein kietoutuvat toisiinsa. 
Esimerkiksi päihteiden käyttö tai psykososiaaliset tai mielenterveyden ongelmat olivat usein eri-
laisten sosiaalipäivystystilanteiden taustalla. Suurin osa sosiaalipäivystyksen tapauksista koski kui-
tenkin huolta lapsesta tai lapsista jossakin muodossa, joko perheväkivaltatilanteissa tai vanhem-
man/vanhempien päihteidenkäytön tai lapsen/nuoren oman päihteiden käytön tai perheenjäse-
nen psyykkisen oireilun johdosta.  

Länsi-Pohjan seudullisen, virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen tyypillisin tilanne liittyy kii-
reellisen avun ja tuen tarpeessa olevaan lapseen tai nuoreen, jonka kasvuolosuhteet vaarantavat 
tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään 
tai kehitystään tai joka on muuten kiireellisen tuen tarpeessa. Myös näyttää siltä, että tilanteet, 
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joissa iäkkäiden henkilöiden, joiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintaky-
ky on heikko ja hänen terveytensä tai turvallisuutensa on vaarassa, ovat sosiaalipäivystyksen asi-
akkuuksien ja toimenpiteiden kasvava ryhmä.  

Työikäisten perheettömien aikuisten kohdalla (18-64 vuotiaat) tuen tarve ei näytä esiintyvän päi-
vystyksellisesti kovinkaan vahvasti. Tällaisia asiakasryhmiä voivat olla esimerkiksi aikuiset henkilöt, 
joilla on kognitiivinen tai psyykkinen vamma tai sairaus tai päihteiden ongelmakäyttöä ja tarvitse-
vat kiireellistä apua ja tukea (esim. asuminen, toimeentulo, muu turvallisuus). Pääasiallisena asiak-
kaana työikäiseen väestöön kuuluva, yksin tai parisuhteessa elävä on sosiaalipäivystyksen toimen-
piteiden näkökulmasta pieni ryhmä. Sosiaalipäivystyksen kaikista tapahtumista tähän ryhmään 
kuuluvien osalta oli kirjattu 34 tapahtumaa koskien mm. mielenterveyden ongelmaa, asumisen 
ongelmaa, toimeentulo-ongelmaa tai henkilön läheisen kokemaa väkivallan uhkaa. 
 
Sosiaalipäivystys mielletään usein lastensuojelun päivystykseksi, mutta on tärkeää huomioida 
myös muut sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen tarvitsijat. Sosiaalihuoltolain mukaan kaikki henki-
löiden akuutit kriisitilanteet ja avun tarpeet on käsiteltävä kiireellisinä.    
 
Taulukko 1. Yhteydenottaja ja yhteydenoton syy päivystystapahtumassa (lkm) 
 
 

 
 
 
Viranomaisten ilmoitusvelvollisuudesta säädetään sosiaalihuoltolaissa, mikä velvoittaa viranomais-
ta yhteydenottoon sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Jos terveydenhuollon ammatti-
henkilö, sosiaalikuraattori tai sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, 
pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkei-
noviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtäväs-
sään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö 
hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta 
sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. Jos suostumusta ei voida 
saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään 
tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosi-
aalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä. Myös muu henkilö voi tehdä 
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ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä. Lastensuojeluilmoituksen sääde-
tään lisäksi lastensuojelulaissa ja iäkkään henkilön palvelutarpeesta vanhuspalvelulaissa.  
 
Terveydenhuollon henkilökunnan yhteydenotot virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen 
tulivat pääasiassa liittyen vanhempien tai vanhemman päihteidenkäyttöön tai vanhuksen selviy-
tymiseen. Lasten sijaishuollon henkilökunnan ilmoitukset koskivat lapsen kadoksissa oloa tai lap-
sen tai nuoren psyykkistä oireilua. Muun sosiaalitoimen henkilökunnan yhteydenotot sosiaali-
päivystykseen tulivat mm. liittyen heidän työssään esiin tulleeseen epäilyyn lapsen huolenpidon 
puutteesta tai huoleen vanhuksen selviytymisestä. Poliisi toimi ensisijaisena ilmoittajana koskien 
lapsen tai nuoren päihteiden käyttöä tai tilanteissa, jossa alaikäiseen kohdistui rikosepäily. Poliisin 
vastuulle kuuluu näissä tapauksissa lastensuojelulain edellyttämä lastensuojeluilmoitus, josta tulee 
välittää tieto sosiaalipäivystäjälle. Muilta viranomaisilta ei tullut ilmoituksia Länsi-Pohjan virka-ajan 
ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen vuonna 2014.  

 

3.5 Työskentely päivystystilanteissa 
 
Länsi-Pohjan seudullisen, virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen tyypillisin asiakasryhmä oli 
vuonna 2014, kuten myös aiempina vuosina, lapsi tai nuori, jonka kasvuolosuhteet tilanteessa vaa-
ransivat tai eivät turvanneet lapsen terveyttä tai kehitystä tai joka itse käyttäytymisellään vaaransi 
terveyttään tai kehitystään tai joka muuten oli kiireellisen tuen tarpeessa. Iäkkäät henkilöt, joiden 
fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky oli heikko ja hänen terveytensä tai 
turvallisuutensa oli kyseisessä tilanteessa vaarassa, olivat sosiaalipäivystyksellisten toimenpiteiden 
pieni, mutta kasvava ja tavallaan uusi asiakasryhmä.  
 
Muita ikäryhmiä koskevia (työikäiset aikuiset, 18-64 v.) päivystyksellisiä toimenpiteitä oli enem-
män kuin ikäihmisten kohdalla, toisaalta kasvua edellisiin vuosiin ei ollut. Ikäryhmässä tällaisia asi-
akkaita ovat esimerkiksi aikuiset henkilöt, joilla on kognitiivinen tai psyykkisen vamma tai sairaus 
tai päihteiden ongelmakäyttöä ja jotka tarvitsivat kiireellistä apua ja tukea (esim. asuminen, toi-
meentulo, muu turvallisuus vaarassa). Pääasiallisena asiakkaana yksin tai parisuhteessa elävä työ-
ikäinen väestö edellä mainituin ongelmin on sosiaalipäivystyksen näkökulmasta pienehkö, mutta 
myös haastava ryhmä.  
 
Sosiaalipäivystyksen toimenpiteet olivat yhtä moninaisia kuin edellä mainitut asiakkaiden ja/tai 
perheiden tilanteet (Kuvioissa 6. ja 10.). Sosiaalipäivystykseen ilmoitettiin mm. perheenjäsenen tai 
läheisen kuolemasta, jolloin sosiaalipäivystäjän tehtävänä oli turvata mahdollisten lasten tilanne 
sekä saattaa alkuun ja varmistaa osallisten psykososiaalinen ja kriisityön tuki jatkossa. Perhe- ja 
lähisuhdeväkivaltaa koskevissa tilanteissa toimintaan vaikutti oliko perheessä lapsia, oliko väkival-
ta kohdistunut lapseen vai aikuiseen ja missä osapuolet olivat ko. hetkellä. Usein miten sosiaali-
päivystyksen tehtävänä näissä tilanteissa oli huolehtia lapsen turvallisuus ja huolenpito erilaisin 
järjestelyin. Vanhusta koskeva ilmoitus saattoi koskea sitä, hänen omaishoitajansa oli humalassa, 
eikä kyennyt huolehtimaan vanhuksesta tai oli ajanut vanhuksen pois kodistaan. Vanhus myös 
saattoi harhailla sekavana ympäristössään. Näissä tilanteissa sosiaalipäivystäjä usein oli yhteydessä 
kotihoitoon, terveydenhuollon päivystykseen ja omaisiin tai muihin läheisiin huolenpidon varmis-
tamiseksi ja järjestämiseksi. Osa sosiaalipäivystyksen tapauksista edellytti turva-asumisen järjes-
tämistä, usein perheväkivaltatilanteissa, joskus myös väliaikaisen asunnottomuuden tilanteessa.   
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Sosiaalipäivystäjä toimi päivystyksellisissä tilanteissa sosiaalitoimen asiantuntijana. Pääasiallinen 
työskentely käsitti sosiaalisen tilanteen arviointia, selvittelyä, neuvottelua asiakkaan ja/tai perheen 
kanssa sekä asiakkaiden ja muiden viranomaisten ohjausta ja neuvontaa. Osa päivystyksellisistä 
tilanteista vaati myös viranomaispäätöksen, kuten Lastensuojelulain nojalla tehtävä lapsen kiireel-
linen sijoitus. Päihdehuoltolain sosiaalityöntekijää oikeuttavaa henkilön määräämistä tahdostaan 
riippumatta hoitoon väkivaltaisuuden perusteella päihteiden käytön katkaisemiseksi ei sosiaali-
päivystyksellisesti tehty vuonna 2014. 
 
Miltei kaikkien sosiaalipäivystyksellisten tilanteiden hoitamisen voidaan sanoa sisältäneen ja edel-
lyttäneen sekä psykososiaalista työtä, verkostotyötä että viranomaisyhteistyötä. Päivystystyö edel-
lytti ennen kaikkea tilanteen kokonaisvaltaista ja nopeaa analysointia. Päätöksentekoon oli pystyt-
tävä lyhyessä ajassa ja suhteellisen vähäisen informaation pohjalta. Suuri osa seudulliseen, virka-
ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen tulleista asioista pystyttiin hoitamaan puhelimitse, joko 
asiakkaan, perheenjäsenen tai muun osallisen tai viranomaisen kanssa keskustellen, neuvotellen ja 
antamalla ohjausta asiassa. Vuoden 2014 aikana noin 30% :ssa päivystykseen ilmoitetuista tilan-
teista tehtiin lisäksi kotikäynti tai asiakasta tavattiin tai hänen asiaansa hoidettiin muualla (esim. 
poliisilaitos, sijaishuoltoyksikkö, tapahtumapaikka, turva-asunto, sairaala ym.).  
 
Viranomaisista selkeästi tärkein yhteistyökumppani sosiaalipäivystystehtävissä oli poliisi.  Muita 
tärkeitä päivystyksellisiä yhteistyötahoja olivat terveydenhuolto, kuntien sosiaalityö ja sijaishuol-
toyksiköt. Poliisi oli tehtävänsä puolesta osallinen useissa sosiaalipäivystyksellisissä tilanteissa. 
Terveydenhuolto oli osallinen ja yhteistyökumppani silloin, kun asiakas tarvitsi somaattista tai psy-
kiatrista arviota ja/tai hoitoa. Sijaishuoltoyksiköiden kanssa yhteistyö oli tiivistä silloin, kun sosiaa-
lipäivystyksen asiakkaana oli sijaishuoltoyksikössä asuva lapsi tai nuori. 
 
Sosiaalipäivystystyöhön kuului olennaisena osana myös tiedon välittäminen asiakkaan kotikunnan 
sosiaalityöhön ja sosiaalipalveluihin. Monesti tämä tarkoitti lastensuojeluilmoituksen tekemistä 
asiakkaan kotikuntaan, mutta myös tiedon siirtoa muiden, kuten vanhusasiakkaiden kohdalla. Säh-
köinen tiedonsiirtoalusta mahdollistaa raportin nopean lähettämisen asiakkaan kotikuntaan, mut-
ta se ei korvaa henkilökohtaista sosiaalityöntekijöiden välistä yhteydenottoa kiireellisissä tilanteis-
sa päivystystapahtumaa seuraavana arkipäivänä.  
 
 

3.6 Sosiaalipäivystystapausten kiireellisyys 

 

Sosiaalipäivystäjä arvioi sosiaalipäivystykseen tulleen tapauksen kiireellisyyden. Sosiaalipäivystyk-

sen tietolomakkeen luokittelussa kiireellinen tapaus edellyttää sosiaalipäivystyksen käyntiä ja/tai 

asian hoitoa puhelimitse ja asian hoitoa ei voida siirtää virka-aikaan. Ei -kiireellinen tapaus voidaan 

hoitaa kevein työmuodoin kuten ohjaus ja neuvonta ja siirtää virka-aikana hoidettavaksi.  
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Kuvio 11.  Sosiaalipäivystäjän arvio asian kiireellisyydestä (lkm) 

 

 

  

Kiireellisiksi tapauksiksi arvioitiin vuonna 2014 reilu puolet hätäkeskuksen sosiaalipäivystykseen 

välittämistä hätätilanteista (Kuvio 11.). Näihin kuului mm. perheväkivaltatilanteita, lapsen ka-

toamisia, tilanteita joissa lapsi oli vailla huoltajaa tai vanhempi/vanhemmat olivat kykenemättömiä 

huolehtimaan lapsesta joko päihteiden johdosta tai mielenterveydellisistä syistä sekä lapsen mie-

lenterveyden ongelmat, aggressiivisuus tai jokin muu akuutti kriisitilanne. Asian kiireellisyys ei ollut 

vuoden 2014 tietojen osalta suoraan verrattavissa vuosien 2012 ja 2013 tietoihin erilaisen luoki-

tuksen johdosta, mikä oli ennen vuotta 2014 neliportainen luokissa: Erittäin kiireellinen; Kiireelli-

nen; Ei kiireellinen, edellyttää toimenpiteitä; Ei edellytä toimenpiteitä. Taulukossa tiedot on ko. 

vuosien osalta sisällytetty vertailtavuuden vuoksi kahteen kiireellisyysluokkaan.   

Yksiselitteisiä tekijöitä esim. iän tai taustalla olevan syyn perusteella kiireellisiksi tulkituissa ta-

pauksissa ei ole, vaan ne joudutaan aina arvioimaan tilannekohtaisesti. Ns. turhia tehtäviä sosiaa-

lipäivystykseen ei tule juuri lainkaan vaan valtaosa edellyttää sosiaalipäivystykseltä jonkinasteisia 

toimia. Tilastojen valossa näyttää siltä, että kiireelliset tapaukset ovat lisääntyneet suhteessa ei -

kiireellisiin. Tämä voi johtua paitsi tilastoinnin eroista, myös siitä, että hatäkeskus osaa nykyisin 

paremmin alkuarvioinnin perusteella yhdistää sellaiset asiakkaat sosiaalipäivystykseen, jotka ovat 

kyseisen avun tai tuen tarpeessa.   

4. Kehittäminen ja arviointi 

 
Länsi-Pohjan seudullisen, virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen toiminnan kehittämisessä 
aloitettiin vuonna 2013 laatukäsikirjan laatiminen seudulliselle sosiaalipäivystykselle. Laatukäsikir-
jaa työstettiin vuoden 2014 aikana yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja oh-
jaavien opettajien kanssa siten, että opinnäytetyöhön sisältyi opiskelijoiden tekemä teoreettinen 
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osuus sekä sosiaalipäivystäjien tekemä alueellisten toimintaohjeiden osuus. Teoreettinen osuus 
valmistui vuoden lopussa. Opinnäytetyön kiireinen aikataulu ei sopinut sosiaalipäivystäjien käy-
tännössä vähäisiin ajallisiin resursseihin ja alueellisten toimintaohjeiden työstäminen jatkuu vuo-
den 2015 aikana. 
 
Vuoden 2014 aikana jatkettiin edelleen VIRVE:n käytön kehittämistä ja juurruttamista sosiaali-
päivystyksen työvälineeksi. Alueen sosiaalipäivystäjät käyttävät VIRVE:ä työvälineenä jo joustavas-
ti, tosin työntekijät, joilla päivystysvuorojen väli on pääsääntöisesti pitkä, ovat ilmaisseet hanka-
luuden joskus muistaa kaikkia toimintoja harvakseltaan laitetta käytettäessä. VIRVE:n käyttö edel-
lyttää myös jatkossa kehittämistä ja koulutusta, paitsi nykyisille käyttäjille, myös uusille mahdolli-
sille sosiaalipäivystäjille. Seudullisen sosiaalipäivystyksen nykyisiä työntekijöitä on lähivuosina elä-
köitymässä useita, jolloin uusia päivystäjiä tarvitaan ja heillä on hyvä olla jo valmiiksi osaaminen 
VIRVE:n käyttöön. 
 
Sosiaalipäivystyksen sähköisen tiedonsiirron lomakepohjaa edelleen kehitettiin vuonna 2014 yh-
teistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa, joka myös toimii järjestelmän 
ylläpitäjänä. Tiedonsiirto sosiaalipäivystyksestä kuntiin on sen johdosta nopeaa ja jäsentynyttä. 
Tiedonsiirtolomakkeessa kehitettiin vuonna 2014 aktiivituntien kirjaamista sekä muutamia luokit-
teluja. Jatkokehittämisessä on tärkeää arvioida tähänastisen käytön perusteella sekä lomakkeen 
käytännön toimivuutta että sen informatiivisuutta.  
 
Tiedonsiirtolomake on edistänyt sosiaalipäivystyksestä kertyvän tiedon kokoamista. Toimintojen 
kehittämisen kannalta on tärkeää, että sosiaalipäivystyksestä saadaan yhteismitallista ja relevant-
tia tietoa asiakkuuksista, taustalla olevista tekijöistä sekä päivystyksellisistä toimenpiteistä. Haas-
teena jatkossa on sosiaalipäivystyksestä kootun tilasto- ja laadullisen tiedon hyödyntäminen toi-
minnan kehittämisessä, johon työhön voisi hyödyntää mm. sosiaalityön opetusta antavien yliopis-
tojen resursseja opinnäytetöiden muodossa. 
 
Kehittämishaasteita asettuu myös seudullisen sosiaalipäivystyksen organisointiin. Mahdollisuutta 
työparitoimintaan esim. mielenterveys- ja päihdepäivystyksen ja -päivystäjien kanssa on hyvä tut-
kia. Sosiaalipäivystäjien taholta nousee esiin huoli haastavan päivystystyön tekemisestä ilman työ-
paria sekä se, että sosiaalipäivystyksen hoitamissa tapauksissa tarvitaan joskus myös terveyden-
huollon arviota, kuten esimerkiksi vanhuksen ollessa sekava tai lapsen tai vanhemman oireillessa 
psyykkisesti. Uudenlaisia ratkaisuja tulee tehdä, jos asiakas niiden johdosta saa avun ja tuen jous-
tavammin ja paremmin.  
 
Seudullisessa sosiaalipäivystyksessä ei ole tehty systemaattista laadun arviointia. Laadun arvioin-
nin tapa ja aikataulu on yksi sosiaalipäivystyksen kehittämiskohteista jatkossa. Länsi-Pohjan sai-
raanhoitopiiri kerää kuntien asukkailta palautetta palveluista, joihin myös sosiaalipäivystys kuuluu. 
Tämän asiakaspalaute voi toimia laadun arvioinnin ensimmäisenä ja yhtenä osakokonaisuutena.    


