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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. Sosiaalipäivystyk-
sessä kiireellisen avun tarve arvioidaan viipymättä ja henkilölle järjestetään tilanteen edellyttämät 
välttämättömät palvelut sekä ohjataan henkilö jatkopalveluihin ja varmistetaan näiden palveluiden 
saatavuus (SHL 35§, ehdotus).  
 
Kiireellisen sosiaalipalvelun lainsäädännöllisenä perustana on useita lakeja. Sosiaalihuoltolain 
(710/1982, 40a,1§, muutos 17.2.2006/125) mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen 
tarve on arvioitava viipymättä. Lastensuojelulaki (417/2007, 26.2§, muutos 12.2.2010/88) edellyt-
tää, että lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työn-
tekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Suomen 
perustuslain mukaan (731/19999, 19§) jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 
huolenpitoon. Julkisen vallan on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, edistettävä väes-
tön terveyttä ja tuettava lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvin-
vointi ja kasvu sekä edistää jokaisen oikeutta asuntoon. 
 
Muita sosiaalipäivystyksen toimintaa koskevia ja sitä ohjaavia lakeja ovat päihdehuoltolaki ja -
asetus sekä mielenterveyslaki. Sosiaalipäivystykseen vaikuttaa myös hätäkeskuslaki ja pelastuslaki. 
Sosiaalihuollon asiakaslaki edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään palveluun sekä 
asiakkaan ja työntekijän sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Sosiaalitoimen toimintaperi-
aatteina korostetaan erityisesti asiakkaan subjektiviteettia ja omatoimisuutta sekä osallisuutta. 
Asiakkaan asemaa ja kohtaamista sekä kohtelua määrittää lainsäädön lisäksi sosiaalihuollon eetti-
set periaatteet. 1.1.2008 voimaan tulleessa lastensuojelulaissa määritellään erikseen lapsen ase-
maa ja osallisuutta palvelussa varmistaen lapsen oikeus suojeluun, osallisuuteen ja subjektiviteet-
tiin. Sosiaalihuollon viranomaisella on sosiaalihuoltolain asiakkaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (Sosiaalihuollon asiakaslaki) 22 §:n 1 momentin nojalla oikeus saada laissa säädettyjen 
tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista virka-apua muilta viranomaisilta. 
 
Sosiaalipäivystys on osa sosiaalipalvelujen kokonaisuutta ja sen 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 hank-
kimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntainliitolta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä pal-
veluntuottajalta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992, 
4§). Länsi-Pohjan alueen kuntien virka-aikainen sosiaalipäivystys hoidetaan kunnan toimesta ja 
sosiaalipäivystyksen tavoittaa virka-aikana soittamalla kunkin kunnan antamaan ja informoimaan 
päivystysnumeroon.  
 
Länsi-Pohjan alueen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään seudullisesti alueen kun-
tien kanssa. Virka-ajan ulkopuoliseen, seudulliseen sosiaalipäivystykseen otetaan yhteyttä hätä-
keskuksen kautta. Hätäkeskukset vastaanottavat ympäri vuorokauden hätäpuheluita numerossa 
112. Hätäkeskuspäivystys välittää alkutilannearvioinnin perusteella tehtävän asianomaiselle viran-
omaistaholle. Hätäkeskus noudattaa työtehtävissään viranomaisten hyväksymiä tehtävälajeja ja 
riskinarviosisältöä. Näiden avulla hätäkeskuspäivystäjä kykenee arvioimaan hätäpuhelun sisältöä ja 
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toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Sosiaalipäivystyksen osalta hätäkeskus noudattaa sosiaali-
huollon 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. 

2. Seudullisen sosiaalipäivystyksen organisointi ja toteutus 
 
Kemillä, Keminmaalla, Tervolalla, Torniolla ja Ylitorniolla oli vuonna 2013 sopimus alueen virka-
ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen yhteisestä järjestämisestä. Ylitornio osti päivystyksen Torni-
olta. Aiemmin mukana olleen Simon kunnan sosiaalipäivystys toteutettiin 1.3.2013 alkaen Oulun-
kaaren kuntayhtymän toimesta.  
 
Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen sopimukset alueella tekee kuntien ja Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin edustuksesta koostuva palvelutiimi. Palvelutiimin päätöksenteon kautta mene-
vät lisäksi seudullisen sosiaalipäivystyksen hankinnat ja kustannukset, seuranta, ohjaus ja valvonta 
sekä edustajien nimeäminen asiantuntijatyöryhmiin. Palvelutiimi hyväksyy vuosittain sosiaali-
päivystyksen toimintasuunnitelman. Palvelutiimin nimeämä sosiaalipäivystyksen asiantuntijatyö-
ryhmä vastaa toiminnan käynnistämisestä, suunnittelusta ja kehittämisestä. Sosiaalipäivystäjistä 
koostuvassa työryhmässä kehitetään sosiaalipäivystyksen sisältöä ja yhteistoimintaa ja se toimii 
myös päivystäjien työnohjauksellisena tukena. Seudullisen sosiaalipäivystyksen koordinaatio on 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä. Koordinaattorin tehtävänä on 
työryhmien kokoaminen, käytännön järjestelyt, tilastotiedon kokoaminen, toimintakertomuksen ja 
suunnitelman laatiminen sekä kehittämisen tuki, yhteistyö ja tiedottaminen.  

 

Palvelutiimi 

Kemi   
Tornio Keminmaa Tervola Simo Ylitornio 

Asiantuntijatyöryhmä Koordinaattori 

Päivystäjien työryhmä 

AVIN 
YHTEISTYÖRYHMÄ 

HÄKEN 
KEHITYSTYÖRYHMÄ 

YHDYSHENKILÖT 
PÄIVYSTÄJISTÄ 
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Palvelutiimi 

 Sopimukset, hankinnat ja kustannukset 

 Seuranta, ohjaus, valvonta ja edustajien nimeäminen asiantuntijatyöryhmiin 

 Toimintasuunnitelman hyväksyminen 

 Palvelutiimi kokoontuu kuukausittain 
 

Sosiaalipäivystäjien asiantuntijatyöryhmä 

 Toiminnan käynnistäminen, suunnittelu ja kehittäminen 

 Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa 
 

Sosiaalipäivystäjien työnohjausryhmä (SOSPÄ työryhmä) 

 Työnohjauksellinen tuki 

 Sisällön ja yhteistoiminnan kehittäminen 

 Työryhmä kokoontuu kuukausittain  
 

Sosiaalipäivystyksen koordinaattori yhteistyössä työryhmän kanssa 

 Työryhmien kokoaminen, käytännön järjestelyt, lomakkeet ja materiaali 

  Toimintakertomuksen ja suunnitelman laatiminen 

 Tiedottaminen ja yhteistyö sekä tuki kehittämiseen 
 
 
 
Sosiaalipäivystyksen toteutus 
 
Sosiaalipäivystäjällä tulee olla sosiaalihuollon toimivaltaisuus. Hänen tulee voida tehdä viran-
omaispäätöksiä ja hänellä on oltava toimivalta myös tahdosta riippumattoman huollon/hoidon 
järjestämiseen. Päivystäjänä voi toimia sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaava viranhaltija. Alu-
een seudullisen sosiaalipäivystyksen malli perustuu sopimuksen piirissä olevien kuntien virassa 
olevien sosiaalityöntekijöiden vapaamuotoiseen varallaoloon. Sosiaalityöntekijän tulee olla lähtö-
valmis tehtävään viimeistään tunnin kuluttua hälytyksestä. Vuoden 2013 aikana seudullista sosiaa-
lipäivystystä hoiti yhdeksän sosiaalityöntekijää: kolme Kemistä, yksi Keminmaasta, yksi Tervolasta 
ja neljä Torniosta. Tornio hoiti myös Ylitornion sosiaalipäivystyksen. Päivystykset tehdään etukä-
teen sovittuina viikkoina ja päivystysvuorojen määrä on suhteessa kuntien väestömäärään.  
 
Seudullisen päivystyksen ollessa kyseessä päivystysasiakas voi olla toisesta kunnasta. Päivystyspal-
velua on annettava kaikille alueen kunnissa asuville ja oleskeleville. Sosiaalipäivystyksessä anne-
taan vain kiireellinen sosiaalipalvelu ja välittömät tukitoimet ja on tärkeää, että päivystyskontaktin 
jälkeen tieto välitetään asuin-/oleskelukuntaan, jotta avun tarpeessa oleva henkilö saa kotikunnas-
taan mahdollisimman nopeasti tilanteensa edellyttämää palvelua.  
 
Viranomaisten välinen viestiliikenne päivystystilanteissa hoidetaan pääosin viranomaisradiover-
kossa (VIRVE). Sosiaalipäivystyksenä hoidettu asiakastilanne raportoidaan tietoturvatulle virtuaali-
sen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tiedonsiirtoalustalle (VIRTU), jota kautta tieto tilanteesta 
ja jatkotoimien tarpeesta siirtyy viiveettä asiakkaan kotikuntaan, joka jatkaa asian käsittelyä päi-
vystystilanteesta eteenpäin. 
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Usein sosiaalipäivystystilanteissa riittää asiakkaalle tai muulle viranomaiselle puhelimen välityksel-
lä annettu ohjaus, neuvonta ja konsultaatio. Päivystävällä työntekijällä tulee kuitenkin olla valmius 
mennä tarvittaessa tapahtumapaikalle. Puhelimitse ja/tai paikan päällä tehdyn arvioinnin perus-
teella sosiaalipäivystäjä järjestää tarvittavan avun ja tuen. Jos tilanteen ratkaisu sitä vaatii, voidaan 
tehdä myös viranomaispäätöksiä.  

3. Seudullisen sosiaalipäivystyksen toteutuminen vuonna 2013 
 
Säännönmukainen sosiaalipäivystystapahtumien kirjaaminen yhteiselle tiedonsiirtoalustalle mah-
dollistaa päivystystapausten ja -tilanteiden sekä toimenpiteiden tilastoinnin ja analysoinnin. Sosi-
aalipäivystyksen tilastointi on aloitettu varsinaisesti vuonna 2012. Tässä raportissa esitetään vuo-
den 2013 sosiaalipäivystyksen tapahtumientiedot ja verrataan niitä vuoden 2012 tietoihin niiltä 
osin kun se osittain erilaisen luokittelun perusteella on mahdollista. Vuoden 2012 edeltävältä ajal-
ta vertailtavaa tilastotietoa on saatavilla vain sosiaalipäivystystapausten lukumäärän ja toteutu-
neen aktiivityöajan osalta.  
 

3.1 Sosiaalipäivystyksen tapahtumamäärät ja käytetty aktiivityöaika 
 
Vuoden 2013 aikana seudullisessa sosiaalipäivystyksessä oli yhteensä 442 kirjattua tapahtumaa. 
Määrä on kasvava. Vuonna 2012 päivystystapahtumia oli 321. Vuodelta 2011 tietoja ei ole saatavil-
la. Vuonna 2010 yhteydenottoja sosiaalipäivystäjään oli 404, vuonna 2009 324 ja vuonna 2008 
yhteydenottoja oli 335.  
 
Sosiaalipäivystyksessä tehtiin vuonna 2013 yhteensä 581,5 aktiivituntia. Aktiivituntien määrä on 
noussut vuodesta 2007 vuoteen 2012, jolloin tehtiin noin 600 sosiaalipäivystyksen aktiivituntia. 
Vuonna 2013 suunta oli hieman laskeva. 

  
Sosiaalipäivystysvelvollisuus jakautuu kunnille väestömäärän perusteella. Alla olevassa kuviossa on 
esitetty sosiaalipäivystäjän työskentelykunta päivystystapauksissa. Tornion sosiaalipäivystäjän 
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työskentelykunnaksi ilmoitetaan Ylitornio silloin kun sosiaalipäivystäjä hoitaa Ylitornion 
päivystysosuutta.  

 
(Kuvio yllä: Ylitornion osalta tieto v. 2012 ei vertailukelpoisessa muodossa, sisältyy Tornion osuu-
teen) 
 
Alla olevasta taulukosta selviää kuinka monta sosiaalipäivystystapausta alueella on ollut asiakkaan 
kotikunnan tai oleskelukunnan mukaisesti. Simolaisten osalta tieto ei ole vertailukelpoinen edelli-
sen vuoden tietojen kanssa, sillä ilmoitukset vuodelta 2013 ovat ajalta 1.1-28.2.2013, ennen Simon 
siirtymistä Oulunkaaren päivystysalueeseen.  
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Kymmenen tapausta on tullut alueen sosiaalipäivystykseen myös muiden kuntien alueelta. Näissä 
tapauksissa tehdään yhteistyötä päivystysalueen ulkopuolella olevan asiakkaan kotikunnan kanssa 
ja järjestellään asiaa siten, että sen selvittäminen ja hoitaminen jatkuu kyseisellä päivystysalueel-
la/kotikunnassa. 
 

3.2 Sosiaalipäivystyksen asiakkaat 

 
Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen pääasiallinen kohdehenkilö vuonna 2013 oli vajaassa 
80 % tapauksista lapsi/alaikäinen. Lapsi merkitään aina ensisijaiseksi kohdehenkilöksi tapauksissa, 
jossa sosiaalipäivystykseen on otettu yhteyttä siitä syystä, että huoli kohdistuu lapseen tai lapsiin. 
Usein kyseessä on perhetilanne, jolloin lapsia koskevissa tehtävissä useisiin tapauksiin liittyy kaksi 
tai useampia lapsia.  
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Aikuisien osalta 30-64 -vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin. Aikaisempiin vuosiin verrattuna 
nuorten aikuisten, 18-29 -vuotiaiden osuus sosiaalipäivystysasiakkaina näyttää olevan noususuun-
nassa. Yli 65 -vuotiaiden osuus sosiaalipäivystyksen asiakkaista on pienin. Kaikissa ikäryhmissä on 
tasaisesti tyttö/poika sekä mies/naisasiakkaita.  
 

3.3 Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen 
 

Yhteydenotto alueen virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen tulee pääsääntöisesti hätä-
keskuksen tai poliisin kautta. Viimeisten vuosien aikana sosiaalipäivystyksen kehittämistyössä on 
pyritty hätäkeskuksen ja eri toimijoiden kanssa siihen, että ilmoitukset tulevat sosiaalipäivystäjälle 
ainoastaan hätäkeskuksen kautta. Asiakas tai ilmoittaja tavoittaa sosiaalipäivystäjän soittamalla 
hätäkeskuksen numeroon 112. Erillisestä sosiaalipäivystyksen numerosta on kokonaan luovuttu, 
kuitenkin osa asiakkaista/ilmoittajista, kuten sijaishuoltoyksiköt tai keskussairaala on ottanut yhte-
yttä suoraan sosiaalityöntekijään, mikä tarkoittaa, että ”vanhoja” puhelinnumeroita vielä käyte-
tään niiden ollessa tiedossa. 
 
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. 

 
Ensisijaisella ilmoittajalla tarkoitetaan tahoa, joka on alun perin tehnyt ilmoituksen, josta sosiaali-
päivystyksellinen toimenpide käynnistyy. Ilmoittaja on voinut pyytää yhteyttä sosiaalipäivystyk-
seen numerosta 112 tai on hälyttänyt paikalle poliisin, jonka kautta sosiaalipäivystyksen tarve akti-
voituu.  
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Läheiset toimivat ensisijaisena ilmoittajana etenkin perheväkivaltatilanteissa tai kun lasten van-
hempi/vanhemmat ovat päihtyneenä, eivätkä voi huolehtia lapsesta. Toinen vanhemmista on 
usein yhteydenottaja myös huolto- ja tapaamisriita-asioissa. Naapurit ottavat pääsääntöisesti yh-
teyttä silloin, kun kuulevat huolta aiheuttavaa meteliä tai havaitsevat nuoria päihtyneenä tai epäi-
levät lapsen huolenpidon puutetta. Ohikulkijat ottavat yhteyttä sosiaalipäivystykseen hyvin har-
voin. Yhteyttä oli otettu mm. tilanteessa jossa on havaittu lapsi päihtyneen vanhemman kuljetta-
massa ajoneuvossa tai on herännyt huoli lapsen huolenpidosta ja turvallisuudesta joko vanhem-
man tai lapsen päihtymisen vuoksi.  
 
Poliisi toimi ensisijaisena ilmoittajana lähinnä tapauksissa, jossa oli kyse alaikäisen viranomaiskuu-
lustelusta tai jossa alaikäinen oli poliisin kiinniottamana tai alaikäinen oli rikoksen tekijänä. Poliisin 
vastuulle kuuluu näissä tapauksissa lastensuojelulain edellyttämä lastensuojeluilmoitus, josta tulee 
välittää tieto sosiaalipäivystäjälle.  
 

3.4 Syyt kiireelliseen sosiaalipalveluun hakeutumiseen 
 
Ilmoitukset kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten karkaamisesta/luvatta poistumisesta on mer-
kittävä asiakokonaisuus sosiaalipäivystyksen tapauksista. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että sijais-
huoltoyksiköillä on velvollisuus ilmoittaa kunnan sosiaalihuoltoon lapsen poistumisesta luvatta 
sijoituspaikasta. Silloin kun lapsen luvaton poistuminen tapahtuu virka-ajan ulkopuolella ja lapsen 
omaan sosiaalityöntekijään ei voida saada yhteyttä, ilmoitus tehdään sosiaalipäivystyksen kautta.  
Perheväkivaltatapaukset ovat toinen merkittävä syy hakeutua sosiaalipäivystykseen. Vuonna 2013 
sosiaalipäivystyksen ilmoitus/raportointilomakkeeseen lisättiin erikseen kohta ”lapseen kohdistu-
va väkivalta”. Kun vuositarkastelussa tämän lisää vuoden 2013 osalta ”väkivalta perheessä” -
luokkaan, on sosiaalipäivystykseen tulleiden perheväkivaltatapausten määrä hieman suurempi 
kuin vuonna 2012.  
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Syyt sosiaalipäivystykseen hakeutumiseen liittyvät pääasiassa lastensuojelullisiin asioihin. Taustalla 
oli usein huoli lapsen käyttäytymisestä tai huolenpidon puutteesta vanhempien ongelmallisen 
käyttäytymisen tai ristiriitaisen tilanteen vuoksi. ”Lapsi kadoksissa” -luokka käsittää myös kotoa 
lähteneet, vanhemmilta kadoksissa olevat lapset, joskin valtaosa näistä tapauksista on sijaishuol-
topaikoista kadonneiksi ilmoitettuja. 
 
 

 
 
 
Myös huolto- ja tapaamisriidat ovat merkittävä sosiaalipäivystykseen hakeutumisen syy. Lapsen 
huoltoa ja tapaamista koskevien ristiriitatilanteiden käsittely pyritään siirtämään virka-aikaan kun-
nan sosiaalityöntekijälle, mutta jos niihin liittyy huolta lapsen huolenpidosta ja turvallisuudesta 
niihin reagoidaan päivystysluontoisesti.  
 
Yksiselitteinen sosiaalipäivystykseen hakeutumisen syyn luokittelu on pulmallista, sillä syyt usein 
kietoutuvat toisiinsa. Esimerkiksi nuorten tai vanhemman/vanhempien päihteiden käyttö on usein 
erilaisten sosiaalipäivystystilanteiden taustalla. Suurin osa sosiaalipäivystyksen tapauksista koskee 
kuitenkin huolta lapsesta/lapsista jossakin muodossa, joko perheväkivaltatilanteissa tai vanhem-
man/vanhempien päihteidenkäytön johdosta tai lapsen/nuoren oman päihteiden käytön tai muun 
oireilun johdosta. Parisuhdeväkivaltaa ei tilastoinnissa ole erotettu omaksi luokakseen ja ne tapa-
ukset sisältyvät perheväkivaltavalta -luokkaan. Valtaosa sosiaalipäivystykseen ilmoitetuista perhe-
väkivaltatapauksista kuitenkin koskee lapsiperheitä.  
 
Lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, toimeentulo-ongelmaa sekä luokkaa ”lapsi rikoksen uhrina” ei ole 
aiemmin tilastoitu omina kokonaisuuksinaan, joten niiden osalta vertailtava tieto puuttuu vuodel-
ta 2012.  
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3.5 Työskentely päivystystilanteissa 
 
Sosiaalipäivystäjä toimii sosiaalitoimen asiantuntijana erilaisissa päivystystilanteissa. Sosiaali-
päivystystilanteissa arvioidaan, selvitellään, neuvotellaan, ohjataan ja neuvotaan sekä asiakkaita 
että muita viranomaisia. Osa tapauksista vaatii myös viranomaispäätöksen, kuten lapsen kiireelli-
nen sijoitus.  
 
Suurin osa asioista seudullisessa, virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä hoidetaan puhe-
limen välityksellä. Vuoden 2013 aikana 442 tapauksesta reilussa 20 % tehtiin kotikäynti tai asiakas-
ta tavattiin muualla (esim. poliisilaitos, sijaishuoltoyksikkö, tapahtumapaikka, turva-asunto, sairaa-
la). Näissä tilanteissa oli usein huoli lapsen turvallisuudesta ja kiireellisestä lastensuojelutarpeesta 
tai muusta kriisitilanteesta. Osa sosiaalipäivystyksen tapauksista edellyttää turva-asumisen järjes-
tämistä, usein perheväkivaltatilanteissa. Kriisi- ja turva- asuntotoimintaa toteutetaan alueella Krii-
sikeskus Turvapoijun yhteydessä 
 
Vuoden 2013 aikana sosiaalipäivystyksenä tehtiin 16 lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle. Kiireelli-
sen sijoituksen tarve syntyy esimerkiksi silloin, kun lapsen hyvinvointi oli vaarassa oman käytöksen 
johdosta (itsetuhoisuus, aggressiivisuus, väkivalta) tai huoltajat olivat kykenemättömiä hoitamaan 
lastaan esim. päihteiden tai mielenterveysongelmien vuoksi. Kiireellisten sijoitusten määrä virka-
ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä on ollut noususuunnassa.  Vuonna 2009 sijoituksia oli 
kuusi ja vuonna 2010 päivystyksellisesti tehtiin 11 sijoitusta.  
 
Sosiaalipäivystäjä on lähes kaikissa tapauksissa yhteydessä asiakkaaseen, vanhempiin ja/tai lähei-
siin. Viranomaisista selkeästi tärkein yhteistyökumppani sosiaalipäivystystehtävissä on poliisi.  
Muita tärkeitä päivystyksellisiä yhteistyötahoja ovat terveydenhuolto, kuntien sosiaalityö ja sijais-
huoltoyksiköt. Sosiaalipäivystystyöhön kuuluu olennaisena osana tiedon välittäminen asiakkaan 
kotikuntaan. Monesti tämä tarkoittaa yhteydenottoa muihin viranomaisiin ja lastensuojeluilmoi-
tuksen tekemistä asiakkaan kotikuntaan. Tiedonsiirtoalusta mahdollistaa raportin lähettämisen 
sähköisesti asiakkaan kotikuntaan, mutta se ei korvaa henkilökohtaista sosiaalityöntekijöiden välis-
tä yhteydenottoa kiireellisissä tilanteissa seuraavana arkipäivänä.  
 

3.6 Sosiaalipäivystystapausten kiireellisyysluokitus 
 
Sosiaalipäivystäjät arvioivat jokaisen sosiaalipäivystykseen tulleen tapauksen kiireellisyyden. 
Vuonna 2013 vajaa neljännes tapauksista luokiteltiin sellaisiksi, jotka eivät aiheuta päivystyksellisiä 
toimenpiteitä. Usein näissäkin tapauksissa tehtiin kuitenkin selvitystä ja arviointia, ja tilanne saat-
toi johtaa lastensuojeluilmoituksen tekemiseen tai vähintään asiasta tiedottamiseen asiakkaan 
kotikuntaan. Noin kolmannes tapauksista arvioitiin ei -kiireellisiksi, silti toimenpiteitä aiheuttaviksi 
tilanteiksi. Tähän kuuluivat usein ristiriita lasten huollosta ja tapaamisesta sekä nuorten luvaton 
poistuminen sijaishuoltopaikasta.  
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Kiireellisiksi tapauksiksi arvioitiin viidennes sosiaalipäivystykseen tulleista tapauksista. Näihin kuu-
luivat perheväkivaltatilanteet, vanhempien päihtyminen tai mielenterveyden horjuminen sekä 
lapsen katoaminen. Erittäin kiireellisiksi luokiteltiin noin 10 % tapauksista, joihin lukeutui perhevä-
kivaltatilanteita, tilanteita joissa lapsi oli vailla huoltajaa tai vanhempi/vanhemmat olivat kykene-
mättömiä huolehtimaan lapsesta joko päihteiden johdosta tai mielenterveydellisistä syistä sekä 
lapsen mielenterveyden ongelmat, aggressiivisuus tai jokin muu akuutti kriisitilanne. 

4. Kehittäminen ja arviointi 
 

Seudullisen, virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen toimintaa on kehitetty voimakkaasti ku-
luneiden toimintavuosien aikana.  Vuoden 2013 aikana sosiaalipäivystyksen työryhmissä ja yhteis-
työssä muiden viranomaisten kanssa kehitettiin viranomaisradioverkko VIRVE:n käyttöä sosiaali-
päivystyksen työvälineenä. VIRVE:n käytön juurruttaminen ja sen joustava käyttäminen sosiaali-
päivystyksen välineenä edellyttää myös jatkossa kehittämistyötä ja koulutusta. 
 
Sosiaalipäivystyksen tiedonsiirron lomakepohjaa kehitettiin vuonna 2013 yhteistyössä Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa, joka myös toimii järjestelmän ylläpitäjänä. Tiedon-
siirto sosiaalipäivystyksestä kuntiin on sen johdosta nopeutunut ja jäsentynyt ja tiedonsiirtoloma-
ke on myös edistänyt sosiaalipäivystyksestä kertyvän tilastotiedon kokoamista. Kehittämisalueena 
jatkossa on kootun tilastotiedon hyödyntäminen toiminnan laadun kehittämisessä. Myös sosiaali-
päivystyksen raportointilomake vaatii jatkokehittämistä mm. tapausten sisällöllisten luokittelujen 
sekä tapausten kirjaamisen aukottomuuden osalta. Tilastoinnin ja sen myötä toimintojen kehittä-
misen kannalta on erityisen tärkeää, että jatkossa saadaan yhteismitallista ja määrällisesti rele-
vanttia (kaikkia tapauksia koskevaa) tietoa sosiaalipäivystyksestä, sen asiakkuuksista sekä päivys-
tyksessä edellytettävistä toimenpiteistä. 
 
Päivystystyössä edellytetään kykyä tilanteen kokonaisvaltaiseen ja nopeaan analysointiin. Päätök-
sentekoon on usein pystyttävä lyhyessä ajassa ja suhteellisen vähäisen informaation pohjalta. So-
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siaalipäivystys on kriisitilanteissa työskentelemistä, jolloin työntekijällä on oltava perusammatti-
taidon lisäksi riittävä kriisityön ja kriisityössä tehtävän yhteistoiminnan osaaminen. Vuonna 2013 
aloitettiin sosiaalipäivystyksen kriisityön koulutuksen suunnittelu, jonka pohjalta toteutetaan kak-
sipäiväinen alueellinen kriisityön koulutus toukokuussa 2014. Koulutuksen toinen osa on tarkoitet-
tu sosiaalipäivystäjille ja päivystykselliseen työhön osallistuville sosiaalitoimen edustajille ja toinen 
osio päivystyksellisissä tehtävissä toimivalle viranomaisverkostolle.  
 
Työryhmätyöskentelyn pohjalta aloitettiin vuonna 2013 laatukäsikirjan laatiminen seudulliselle 
sosiaalipäivystykselle. Laatukäsikirjaa työstetään yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa, 
jonka työn perusteella valmistuu opinnäytetyönä laatukäsikirja vuoden 2014 loppupuolella. Laatu-
käsikirjassa kuvataan sosiaalipäivystyksen organisaatio, ohjaavat lait, viranomaisyhteistyö, yleiset 
toimintaohjeet sekä arviointi. Laatukäsikirjan työstämisen aikana nousi sosiaalipäivystäjien työ-
ryhmässä esiin tulevana tärkeänä kehittämiskohteena sosiaalipäivystyksen säännönmukainen laa-
dunarviointityö.  
 
STM:n kirjeessä kunnanhallituksille, sosiaalihuollosta vastaaville toimielimille ja viranhaltijoille 
12.2.2014 (STM/698/2014) todetaan, että sosiaalitoimen hälytysohjeiden antaminen hätäkeskuk-
sille on monien kuntien osalta kunnossa, mutta ongelmia esiintyy erityisesti sosiaalihuollon viran-
omaisten tavoittamisessa virka-aikana. Myös virka-aikana tapahtuvan sosiaalipäivystyksen toimi-
vuuden kehittäminen on syytä huomioida kokonaisuudessa. Kirjeessä todetaan myös, että sosiaali-
toimen varautuminen häiriötilanteisiin ja yhteistyö hätäkeskusten kanssa sekä viranomaisra-
dioverkko VIRVE:n käyttö varautumiseen liittyen vaatii vielä kehittämistä.  
 
Edellä mainittujen kehittämisalueiden ja -kohteiden lisäksi on saumattoman viranomaisyhteistyön 
ja riittävän, eri toimijoiden kesken tapahtuvan tiedottamisen jatkuva kehittäminen ensiarvoisen 
tärkeää.  
 
 
 


