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1. Sosiaalipäivystys kiireellisenä sosiaalipalveluna 
 
Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tu-
kitoimien järjestämistä siten, että henkilön tarvitsema välitön turva ja huolenpito voidaan antaa eri-
laisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokaudenajasta riippumatta. Sosiaalihuoltolaki edel-
lyttää, että sosiaalipäivystys järjestetään ympärivuorokautisesti tämän kiireellisen ja välttämättö-
män avun turvaamiseksi. Toimintaa ohjaava laki edellyttää myös, että sosiaalipäivystystä toteutet-
taessa toimitaan yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuk-
sen sekä tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. Apu ei ole sidoksissa apua tarvitsevan henki-
lön asuinkuntaan vaan kiireellisissä tapauksissa jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oi-
keus saada yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen välttämätön 
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 jäse-
nenä toimintaa hoitavassa kuntainliitossa tai hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kun-
tainliitolta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.  (Laki sosiaali- ja terveydenhuol-
lon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992.) 
 
Kuntalainen saa sosiaalipäivystykseen yhteyttä joko kunnan ilmoittamien palvelunumeroiden 
kautta tai soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112. Yleinen käytäntö Suomessa on, että virka-ajalla 
kunta ohjaa asukkaita soittamaan kiireellisessä tapauksessa erikseen ilmoitettuun palvelunumeroon 
ja virka-ajan ulkopuolella iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä hätäkeskukseen. Kunnat ohjeistavat 
asukkaita omilla sivustoillaan miten sosiaalipäivystyksen tavoittaa. Ns. ”kansalaislinja” toimii 24/7. 
Virka-aikana puheluihin vastaa kunnan sosiaalipäivystäjä ja virka-ajan jälkeen puheluihin vastaa seu-
dullinen sosiaalipäivystäjä. 
 
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. Sosiaalisten 
hätätilanteiden osalta hätäkeskus noudattaa sosiaalihuollon tehtäväluokitusta (Liite).  
 
Hätäkeskuslain mukaan kukin viranomainen ohjaa hätäkeskusta omaa toimintaansa koskevissa asi-
oissa. Kunnan sosiaalihuollosta vastaava viranomainen antaa hätäkeskukselle hälytysohjeet tarvit-
tavien voimavarojen hälyttämisestä eri vuorokauden aikoina.  Kuntien yhteisesti järjestämän päi-
vystystoiminnan osalta hälytysohje on yhteinen. Hälytysohjeen yhteydessä kunta ilmoittaa niiden 
viranomaisten tai muiden tahojen tiedot, joiden tehtäväksi on sovittu hätätilanteisiin vastaaminen 
eri vuorokauden aikoina. Näin hätäkeskuspäivystäjä voi välittää avunpyynnön oikealle toimijalle, 
joka ottaa vastuun sosiaalisen hätätilanteen hoitamisesta. (Laki hätäkeskustoiminnasta 692/2010.) 
  



 
 

2. Länsi-Pohjan virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen organisointi 
ja toteutus 
 
Länsi-Pohjan alueen kuntien virka-aikainen kiireellinen sosiaalipalvelu hoidetaan kunkin kunnan 
omasta toimesta ja työntekijän tavoittaa virka-aikana soittamalla kunnan antamaan ja informoi-
maan numeroon. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään seudullisesti alueen kuntien 
yhteistoimintana. Kemillä, Keminmaalla, Tervolalla, Torniolla ja Ylitorniolla on sopimus virka-ajan 
ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen yhteisestä järjestämisestä. Sopimuksen tekee Meri-Lapin kehittä-
miskeskuksen asettama kuntien sote-johdosta ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sekä Meri-Lapin 
kehittämiskeskuksen edustuksesta koostuva palvelutiimi. Vuonna 2018 Ylitornio on ostanut päivys-
tyksen Torniolta. Simon kunnan sosiaalipäivystyksen tuottaa Oulunkaaren kuntayhtymän toimesta.  
 
Palvelutiimin päätöksenteon kautta menevät seudullisen sosiaalipäivystyksen hankinnat ja kustan-
nukset, seuranta, ohjaus ja valvonta sekä edustajien nimeäminen asiantuntijatyöryhmiin. Palvelutii-
min nimeämä sosiaalipäivystyksen asiantuntijatyöryhmä vastaa toiminnan käynnistämisestä, suun-
nittelusta ja kehittämisestä. Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan noin kaksi kertaa vuodessa.  Sosiaa-
lipäivystäjistä koostuvassa, noin kerran kuukaudessa kokoontuvassa työryhmässä kehitetään sosiaa-
lipäivystyksen sisältöä ja yhteistoimintaa ja se toimii myös päivystäjien keskinäisenä työnohjauksel-
lisena tukena. Seudullisen sosiaalipäivystyksen koordinaatio on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin pe-
rusterveydenhuollon yksikössä. Koordinaattori toimii työryhmien koollekutsujana ja vastaa kokoon-
tumisten käytännön järjestelyistä, kokoaa sosiaalipäivystyksen tilastotiedon ja laatii toimintakerto-
muksen ja suunnitelman, tiedottaa, toimii erilaisissa yhteistyöryhmissä sekä toimii seudullisen sosi-
aalipäivystyksen 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 (lastensuojelulaki). 
Päivystäjänä voi siten toimia sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaava viranhaltija. 
 

Palvelutiimi

Kemi
Tornio Keminmaa Tervola Ylitornio

Asiantuntijatyöryhmä Koordinaattori

Päivystäjien työryhmä

AVIN 
YHTEISTYÖRYHMÄ

HÄKEN 
KEHITYSTYÖRYHMÄ

YHDYSHENKILÖT 
PÄIVYSTÄJISTÄ



 
 

Vuoden 2018 aikana Länsi-Pohjan virka-ajan ulkopuolista seudullista sosiaalipäivystystä hoiti kah-
deksan kunnan virkasuhteessa olevaa sosiaalityöntekijää: kaksi Kemistä, yksi Keminmaasta, yksi Ter-
volasta ja neljä Torniosta. Tornio hoiti myös Ylitornion sosiaalipäivystyksen. Seudulliset päivystykset 
toteutetaan etukäteen sovittuina viikkoina ja kunnan päivystysvuorojen määrä on suhteessa kunnan 
väestömäärään. Seudullisen sosiaalipäivystyksen malli perustuu sopimuksen piirissä olevien kuntien 
sosiaalityöntekijöiden vapaamuotoiseen varallaoloon. Varallaolo kestää viikon kerrallaan ja päivys-
tysvuoro siirtyy toiseen kuntaan maanantaisin. Varallaoloaikana sosiaalityöntekijän tulee olla lähtö-
valmis tehtävään viimeistään tunnin kuluttua hälytyksestä.  
 
Viranomaisten välinen viestiliikenne päivystystilanteissa hoidetaan Länsi-Pohjan alueella viran-
omaisradioverkossa (VIRVE). Päivystyksellisesti hoidettu asiakastilanne raportoidaan Pohjois-Suo-
men sosiaalialan osaamiskeskuksen ylläpitämälle, tietoturvatulle virtuaalisen sosiaali- ja terveyspal-
velukeskuksen sähköiselle tiedonsiirtoalustalle (VIRTU), jota kautta tieto tilanteesta ja jatkotoimien 
tarpeesta siirtyy viiveettä asiakkaan kotikuntaan, joka jatkaa asian käsittelyä päivystystilanteesta 
eteenpäin seuraavana mahdollisena arkipäivänä. 
 
 
 

3. Seudullisen sosiaalipäivystyksen toteutuminen vuonna 2018– Tilastot  
 
Säännönmukainen sosiaalipäivystystapahtumien kirjaaminen yhteiselle tiedonsiirtoalustalle on 
mahdollistanut päivystystapahtumien ja -tilanteiden sekä tehtyjen toimenpiteiden tilastoinnin ja 
analysoinnin. Tässä raportissa esitetään vuoden 2018 päivystystapahtumat. Tietoja verrataan myös 
aikaisempien vuosien tietoihin silloin, kun se on mahdollista. Eri ajanjaksoina päivystystapahtumia 
on kirjattu hieman eri tavoin.  Länsi-Pohjassa sosiaalipäivystyksen tilastointi on aloitettu varsinai-
sesti vuonna 2012. Vuodelta 2012 ja sitä edeltävältä ajalta vertailtavaa tilastotietoa on saatavilla 
vain sosiaalipäivystystapahtumien lukumäärän ja toteutuneen aktiivityöajan osalta. Vuodesta 2013 
vuoteen 2015 tietoa kerättiin jo laajemmin, koskien muun muassa ilmoittajaa, ilmoituksen syytä, 
kohdehenkilön ikää ja toimenpiteitä.  
 
 
3.1 Sosiaalipäivystyksen tapahtumat ja käytetty aktiivityöaika 
 
Sosiaalipäivystyksen kirjatut tapahtumat kuvaavat päivystyksellisiä toimenpiteitä, mikä voi olla esi-
merkiksi asian hoitoon liittyvä myöhempi tiedonanto, viranomaisyhteydenotto, yhteys perheenjäse-
neen ym., jolloin tapahtumamäärät ja niiden jakautuminen kertovat eri asiakas- ja ikäryhmässä sekä 
taustalla olevan syykokonaisuuden ”työllistävyydestä” ja painottumisesta sosiaalipäivystyksen teh-
tävissä, eivät suoraan asiakas- tai ”case”-lukuja. Tapahtumamäärä ei siis kerro asiakasmäärästä, 
vaan saman asiakkaan tai perheen asioiden hoito saattaa käsittää useampia eri tahojen yhteyden-
ottoja tai sosiaalipäivystäjän toimenpiteitä, jotka on kirjattu erillisenä tapahtumana silloin, kun työs-
kentely asiakkaan asiassa ei ole ollut yhtäjaksoista 
 
Vuoden 2018 aikana Länsi-Pohjan virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä kirjattiin yh-
teensä 767 tapahtumaa (Kuvio 1.). Määrä on ollut nousussa vuodesta 2012 lähtien, laskien vuonna 
2015.  Vuoden 2018 tapahtumamäärissä on nousua 182 tapausta (23,7%)  vuoteen 2017 verrattuna.  
 
 



 
 

Kuvio 1. Sosiaalipäivystyksen tapahtumamäärät vuosina 2012-2018 
 

  
 
Päivystyksellisten toimien tarpeen lisääntymistä tai vähenemistä kuvaa myös aktiivityöaika. Länsi-
Pohjan sosiaalipäivystyksessä tehtiin vuonna 2018 virka-ajan ulkopuolella yhteensä 958,2 aktiivitun-
tia, mikä tarkoittaa tehtävien hoitoon kulunutta aikaa koko varallaoloajasta (Kuvio 2.). Aktiivituntien 
määrä on vaihdellut vuosina 2012 – 2015 600 ja 700 tunnin välillä ja vuodesta 2016 lähtien tunneissa 
on tapahtunut selkeä nousu. 
 
 Kuvio 2. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen aktiivitunnit/vuosi (h) 
 

 
 
Yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalipäivystykseen tapahtuu yli 60 %:ssa tapauksista viikonloppuna, 
perjantain ja sunnuntain välisenä aikana (Kuvio 3.). Sunnuntaisin yhteydenottoja tapahtuu eniten 
klo 16 jälkeen painottuen myöhäisiltaan. Yhteydenottojen määrä on selvästi lisääntynyt viikon 
kaikkina pävinä. Kansalaislinjaan tulee päivittäin yhteydenottoja, joista suurin osa (n. 33%) koskee 
lasten tapaamis- ja huoltoriita-asioita. Nuorten psyykkinen oireilu näkyy vahvasti ja hoitopaikkojen 
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puute. Kansalaislinjan tilastointi on aloitettu vasta 1.2.2019, joten vuonna 2018 tieto perustuu sosi-
aalipäivystäjien arvioon.  
  
Keskimääräisesti sosiaalipäivystyksen kirjattuja tapahtumia vuonna 2018 oli 2,1 tapahtumaa/vuo-
denpäivä ja aktiivitunteja tehtiin noin 2,6 h/vuodenpäivä. 
 
Kuvio 3. Yhteydenoton viikonpäivä  
 

 
 
Alla olevassa kuvioissa on esitetty sosiaalipäivystyksen työskentelyn jakautuminen asiakkaan koti-
kunnan mukaisesti (Kuvio 4). Vuonna 2018 kemiläisiä koskevia tapahtumia oli 278 ja aktiivitunteja 
348,6 h. Keminmaalaisia koskevia tapahtumia oli 102 ja aktiivitunteja 121 h. Tervolalaisia koski 29 
tapahtumaa ja aktiivitunteja tehtiin 47,9 h. Torniolaisia koskevia tapahtumia oli 274 ja aktiivitunteja 
435.  Ylitorniolaisten osalta kirjattiin 25 tapahtumaa aktiivituntimäärän ollessa 29,2 h. Muiden kun-
tien tapahtumia kirjattiin 46 aktiivituntimäärän ollessa 65,6 h. Asiakkaan koti- ja oleskelupaikkakun-
nan tieto puuttui 13. 
 
Kuvio 4. Yhteydenottoa koskevan henkilön kotikunta (lkm). 
 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

tieto puuttuu

MA

Ti

Ke

To

Pe

La

Su

0 50 100 150 200 250 300

Muu kunta

Tieto puuttui

Haaparanta

Oulu

Rovaniemi

Kemi

Keminmaa

Tervola

Tornio

Ylitornio



 
 

Asiakkuus luokitellaan sosiaalipäivystyksen tiedonsiirtolomakkeessa pääasiallisen kohdehenkilön 
mukaan. Esimerkiksi jos asia koskee perheen lasta huolto- ja tapaamisoikeusasiaan liittyvässä risti-
riitatilanteessa, jossa toinen vanhempi asuu eri paikkakunnalla, asiakkuus määräytyy lapsen koti-
kunnan perusteella. Mikäli asia koskee esim. Länsi-Pohjan päivystysalueen sisällä olevaan lastensuo-
jelulaitokseen sijoitettuna olevaa lasta, asiakkuus määräytyy lapsen kotikunnan perusteella, ei sen 
perusteella, missä kunnassa lastensuojelulaitos sijaitsee. Päivystysalueen ulkopuolelta olevien asi-
akkaiden asioissa tehtiin yhteistyötä asiakkaan koti- tai oleskelukunnan kanssa ja järjesteltiin asiaa 
vaadittavin yhteydenotoin siten, että asian selvittäminen ja hoitaminen voi jatkua kyseisellä päivys-
tysalueella tai asiakkaan kotikunnassa. 
 
 
3.2 Sosiaalipäivystyksen kohdehenkilöt 
 
Länsi-Pohjan alueella virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen pääasiallinen kohdehenkilö 
vuonna 2018 oli noin 80 % tapahtumissa lapsi/alaikäinen (Kuvio 5.). Lapsi merkitään aina ensisi-
jaiseksi 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 5. Sosiaalipäivystyksen pääasiallisen kohdehenkilön ikäluokka. 
 

 
 
Iän mukaan tarkasteltuna 13-17 vuotiaiden osuus sosiaalipäivystyksen kohdehenkilöistä on puolet, 
n.50% kaikista. Yli 65-vuotiaiden osuus kohdehenkilöistä on samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna-
kin eli vajaat 10%. 
 
 
3.3 Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen 
 
Asiakas tai muu ilmoittaja tavoittaa sosiaalipäivystäjän soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112 tai 
kuntien sivuilla ilmoitettuun sosiaalipäivystyksen numeroon. Virka-aikana numeroon vastaa kunnan 
sosiaalipäivystäjä. Virka-ajan jälkeen puheluihin vastaa seudullinen sosiaalipäivystäjä. 
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Pääsääntöisesti yhteydenotto Länsi-Pohjan virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen tulee hä-
täkeskuksesta, jonne asiakas itse, läheinen, viranomainen tai muu henkilö ottaa yhteyttä. Viimeisten 
vuosien aikana sosiaalipäivystyksen kehittämistyössä on pyritty hätäkeskuksen ja eri toimijoiden 
kanssa siihen, että ilmoitukset tulisivat sosiaalipäivystykseen ainoastaan hätäkeskuksen kautta.  
 
Ilmoitusten keskittäminen hätäkeskukseen on erityisen tärkeää siitä syystä, että hätäkeskus voi vä-
littää tehtävän kaikille niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lainsäädännön puitteissa kuu-
luu. Hätäkeskus toimii pelastus-, poliisi- sekä 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 mu-
kaan ja että sosiaalipäivystys saa tiedon, jos kohteessa jo on tai sinne on menossa muu viranomai-
sapu, esim. poliisi tai ensihoito. 
 
Hätäkeskukseen tulleista yhteydenotoista sosiaalisissa hätätilanteissa kirjataan seudullisessa sosi-
aalipäivystyksessä ylös ilmoittaja (Kuvio 6). Ensisijaisella ilmoittajalla tarkoitetaan tässä tahoa, joka 
on alun perin tehnyt hätäkeskukseen ilmoituksen, josta sosiaalipäivystyksellinen toimenpide käyn-
nistyy. 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 6. Ensiyhteydenottaja päivystystapahtumassa (lkm) 
 

 
 
Sosiaalipäivystykseen yleisimmin ottaa yhteyttä tai ilmoittaa lapsen tai nuoren vanhemmat, poliisi 
tai sijaishuollon henkilökunta. Myös sukulaiset, läheiset tai ystävät tekevät jonkin verran ilmoituksia. 
Vanhempi oli usein yhteydenottaja huolto- ja tapaamisriita-asioissa tai perhetilanteessa, jossa toi-
nen 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. Pääasiallisen 
kohdehenkilön läheiset (sukulainen, ystävä tms.) toimivat ensisijaisena ilmoittajana etenkin perhe-
väkivaltatilanteissa, myös vanhuksen selviytymiseen liittyvä huoli oli läheisten yhteydenoton syynä. 
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Poliisin yleisin syy ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen oli lapsen rikosepäily tai lapsen päihteiden-
käyttö, mutta ilmoitusten taustalla oli myös mm. huolto- ja tapaamisriita-asioita, perheväkivaltati-
lanteita ja vanhuksen selviytymisongelmia. Sijaishuollon henkilökunnan ilmoitukset koskivat pääasi-
allisesti lapsen tai nuoren katoamista, muita syitä olivat mm. lapsen päihteidenkäyttö, muu ongel-
mallinen tilanne tai lapsen käyttäytyminen.   
 
Naapurit tai muu ulkopuolinen (sisältää myös nimettömät ilmoitukset) otti yhteyttä pääsääntöisesti 
perheväkivaltatilanteissa tai liittyen vanhempien tai toisen vanhemman päihteiden käyttöön ja/tai 
kun he epäilivät lapsen huolenpidon puutetta. Terveydenhuollon henkilökunnan tekemiä ilmoituk-
sia oli vuonna 2018 59 kappaletta ja edellisenä vuonna vastaava luku oli 75. Terveydenhuollon hen-
kilökunnan tekemät ilmoitukset koskivat lapsen tai nuoren päihteiden- ja huumeiden käyttöä, väki-
valtatilanteita kiireellistä hoidon-tai huolenpidontarpeen tarpeen arviointia, ikääntyvän henkilön 
huolenpidon tarvetta, sekä lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteita. 
 
 
3.4 Syyt sosiaalipäivystykseen hakeutumiseen tai ilmoitukseen  
 
Suurin osa sosiaalipäivystyksen tapahtumista koski vuonna 2018, kuten myös aiempina tilastoituina 
vuosina, kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten sijaishuoltopaikasta karkaamisen/luvatta poistu-
miseen liittyviä toimenpiteitä (kuvio 7). Tähän vaikuttaa osaltaan se, että sijaishuoltoyksiköillä on 
velvollisuus ilmoittaa välittömästi kunnan sosiaalihuoltoon lapsen poistumisesta luvatta sijoituspai-
kasta. Sosiaalityöntekijä tekee kadonneesta lapsesta/nuoresta poliisille virka-apupyynnön. Silloin 
kun lapsen luvaton poistuminen tapahtuu virka-ajan ulkopuolella ja lapsen omaan sosiaalityönteki-
jään ei voida saada yhteyttä, ilmoitus tehdään sosiaalipäivystykseen, jossa asiaa selvitetään ja hoi-
detaan niin pitkälle kuin se on mahdollista. ”Lapsi kadoksissa” -tapahtumaluokka käsittää myös ko-
toa lähteneiden, vanhemmilta kadoksissa olevien lasten asioissa työskentelyn, joskin valtaosa ta-
pahtumista koski sijaishuoltopaikoista kadonneiksi ilmoitettuja. 
 
Myös vanhempien tai toisen vanhemman tai lapsen/nuoren päihteiden ja/ tai  huumeiden käyttöön 
liittyvät asiat sekä lähisuhde- ja perheväkivalta olivat merkittäviä syitä päivystyksellisiin toimenpi-
teisiin. Kokonaisuudessaan sosiaalipäivystyksen toimenpiteet liittyivät pääasiassa lastensuojelulli-
siin asioihin. Taustalla oli usein huoli lapsen omasta käyttäytymisestä tai vanhempien ongelmalli-
sesta käyttäytymisestä (päihteet, mielenterveysongelmat, väkivaltaisuus) tai muutoin ristiriitaisesta 
perhetilanteesta, minkä vuoksi lapsen huolenpito tai turvallisuus vaarantui tai sen epäiltiin olevan 
vaarassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Kuvio 7. Yhteydenoton syy päivystystapahtumassa. 
 

 
 
Myös kasvatusristiriidat, huolto- ja tapaamisriidat olivat merkittävä sosiaalipäivystyksen toimenpi-
teitä edellyttäneitä asiakokonaisuuksia. Lapsen huoltoa ja tapaamista koskevien ristiriitatilanteiden 
käsittely pyritään aina siirtämään virka-aikaan oman kunnan sosiaalityöntekijälle, mutta jos tilantei-
siin liittyy huolta lapsen huolenpidosta ja turvallisuudesta niihin reagoidaan myös päivystysluontoi-
sesti.  
 
Yksiselitteinen taustalla olevan syyn luokittelu on pulmallista, sillä syyt usein kietoutuvat toisiinsa. 
Esimerkiksi päihteiden käyttö tai psykososiaaliset tai mielenterveyden ongelmat olivat usein erilais-
ten sosiaalipäivystystilanteiden taustalla. Suurin osa sosiaalipäivystyksen tapauksista koski kuitenkin 
huolta lapsesta tai lapsista jossakin muodossa, joko perheväkivaltatilanteissa tai vanhemman/van-
hempien päihteidenkäytön tai lapsen/nuoren oman päihteiden käytön tai perheenjäsenen psyykki-
sen 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 hän on muuten kiireellisen tuen tarpeessa.  
 
Tilanteet, joissa iäkkäiden henkilöiden, joiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toi-
mintakyky on heikko ja hänen terveytensä tai turvallisuutensa on vaarassa, ovat sosiaalipäivystyk-
sen asiakkuuksien ja toimenpiteiden uusi, joskin suhteellisesti pieni ryhmä. Taustalla on usein ikään-
tyneen henkilön kyvyttömyys huolehtia itsestään ja sosiaalipäivystäjän tehtävä on huolehtia van-
huksen ja mahdollisesti samassa taloudessa asuvan muun henkilön turvallisuus järjestämällä tarvit-
tava apu ja tuki. Muistisairaiden ja omaishoidettavien joukko  sosiaalipäivystyksen asiakkaina on toki 
määrällisesti pieni mutta jokaisen päivystysviikon aikana heihin liittyvät asiat ovat päivystäjiä työl-
listäneet. Oman lisänsä antaa uusi tehtävälaji (823 kotipalvelutehtävä), joka on tuotu sosiaalitoi-
melle selkeyttämään lakisääteisten tehtävien hoitoa. Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan, mikäli 

0 50 100 150

tieto puuttui

Muu syy

Raskaana olevan tai synnytyksen

 Rikoksen uhriksi joutuminen

Evakuointi: äkillinen tilapäismajoituksen tarve

Itsetuhoisen selviytymisongelma

Välittömän huolenpidon tarve

 Lähisuhde- ja perheväkivalta

Kasvatusristiriidat/ -ongelmat

 Lasten huolto-/tapaamisriidat

Lapsen/alaikäisen kiireellinen hoidon- ja…

 Päihteiden ja /tai huumeiden käyttö

Alaikäisen viranomaiskuulustelu

Alaikäinen poliisin kiinniottamana

Alaikäisen katoaminen/karkaaminen tai muut…

 Asuinolojen arviointi, häätö, äkillinen…

Pakolaisten / turvapaikanhakijoiden majoitustarve

Taloudelliset selviytymisongelmat

Kriisitilanne; asiakkaan / perheen / osallisten



 
 

riskinarviosta ilmenee, että potilas ei valita mitään kipua ja kykenee muutoin selviämään tilanteesta, 
ainoastaan ei pääse itse ylös - on tehtävän vastuuviranomainen sosiaalitoimi ja heidän antaman hä-
lytysohjeen mukaisesti tehtävä välitetään yksikölle. 
 
Työikäisten aikuisten kohdalla (18-64 vuotiaat) tuen tarve ei näytä esiintyvän päivystyksellisesti ko-
vinkaan vahvasti. Yhteydenottojen syinä tai ilmoituksen taustalla on ollut mm. mielenterveyden on-
gelma, taloudelliset selviytymisongelmat tai henkilön kokema väkivallan uhka. 
 
Sosiaalipäivystys mielletään usein lastensuojelun päivystykseksi, mutta on tärkeää huomioida myös 
muut sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen tarvitsijat. Sosiaalihuoltolain mukaan kaikki henkilöiden 
akuutit kriisitilanteet ja avun tarpeet on käsiteltävä kiireellisinä.    
 
 
3.5 Työskentely päivystystilanteissa 
 
Sosiaalipäivystyksen toimenpiteet olivat yhtä moninaisia kuin edellä kuvatut henkilöiden ja/tai per-
heiden tilanteet. Sosiaalipäivystäjä toimii päivystyksellisissä tilanteissa sosiaalitoimen asiantunti-
jana. Pääasiallinen työskentely käsittää sosiaalisen tilanteen arviointia, selvittelyä, neuvottelua asi-
akkaan ja/tai perheen kanssa sekä asiakkaiden ja muiden viranomaisten ohjausta ja neuvontaa. Osa 
päivystyksellisistä tilanteista vaatii myös viranomaispäätöksen, kuten lastensuojelulain nojalla teh-
tävä lapsen kiireellinen sijoitus tai avohuollon sijoitus.  
 
Miltei kaikkien sosiaalipäivystyksellisten tilanteiden hoitamisen voidaan sanoa sisältävän ja edellyt-
tävän sekä psykososiaalista työtä, verkostotyötä että viranomaisyhteistyötä. Päivystystyö edellyttää 
ennen kaikkea tilanteen kokonaisvaltaista ja nopeaa analysointia. Päätöksentekoon on pystyttävä 
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. Tapahtumien kesto pitkittyi ja asioiden hoi-
tamiseen tarvittiin aiempaa enemmän aikaa. 
 
Viranomaisista selkeästi tärkein yhteistyökumppani sosiaalipäivystystehtävissä oli poliisi.  Muita tär-
keitä päivystyksellisiä yhteistyötahoja olivat terveydenhuolto, kuntien sosiaalityö ja sijaishuoltoyk-
siköt. Sosiaalipäivystystyöhön kuului olennaisena osana myös tiedon välittäminen asiakkaan koti-
kunnan sosiaalityöhön ja sosiaalipalveluihin. Monesti tämä tarkoittaa lastensuojeluilmoituksen te-
kemistä asiakkaan kotikuntaan, mutta myös tiedon siirtoa muiden, kuten vanhusasiakkaiden koh-
dalla. Sähköinen tiedonsiirtoalusta mahdollistaa raportin nopean lähettämisen asiakkaan kotikun-
taan, mutta se ei korvaa henkilökohtaista sosiaalityöntekijöiden välistä yhteydenottoa kiireellisissä 
tilanteissa 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.  
 
Kiireellisiksi tapauksiksi arvioitiin vuonna 2018 reilusti yli puolet (65%) hätäkeskuksen sosiaalipäivys-
tykseen välittämistä yhteydenotoista, kuten myös edellisenä vuonna. Näihin kuului mm. perheväki-
valtatilanteita, 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. 
 
Yksiselitteisiä tekijöitä esimerkiksi iän tai taustalla olevan syyn perusteella kiireellisiksi tulkituissa 
tapauksissa ei ole, vaan ne joudutaan aina arvioimaan tilannekohtaisesti. Ns. turhia tehtäviä sosiaa-
lipäivystykseen ei tule juuri lainkaan vaan valtaosa edellyttää sosiaalipäivystykseltä jonkinlaisia toi-
mia, vaikka tilanne ei vaatisikaan akuuttia interventiota. 
   
 
 

4. Seudullisen sosiaalipäivystyksen koordinaatio ja kehittäminen 
 
Seudullisen sosiaalipäivystyksen koordinaatiovastuu sisältyy Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perus-
terveydenhuollonyksikön sosiaalityön erikoissuunnittelijan tehtäviin. Sosiaalipäivystyksen seudulli-
nen koordinaatio on ”nilkuttanut” koko vuoden ja sitä edellisenkin johtuen mm. henkilöstönvaih-
doksista ja poissaoloista. Sosiaalipäivystäjät kokoontuivat vuoden 2018 aikana kuukausittain.  
 
Syksyllä 2017 valmistauduttiin jo Hätäkeskuksen Erica-tietojärjestelmän käyttöönottoon, jonka 
edellytyksenä on Virve-laitteen 24/7 käyttö. Sosiaalitoimen on pystyttävä ottamaan tehtävät vas-
taan  ympäri vuorokauden hätäkeskuksesta, hälytysviestiyhteys on ainoastaan VIRVEN kautta myös 
virka-aikana. Koulutusosiot toteutuivat alkuvuodesta 2018. Toistuvista lykkääntymisistä johtuen 
ERICA-järjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2018. Hätäkeskuksen Erica –tietojärjestelmä tu-
lee jatkossa hälyttämään automaattisesti sosiaalipäivystäjän tehtäville valtakunnallisesti yhdenmu-
kaisella tavalla, tähän mennessä tarpeenarvion in tehnyt hätäkeskuspäivystäjä. Erica-järjestelmän-
osalta ei käyttäjäkokemusta vielä ehtinyt paljoakaan kertyä vuonna 2018. Moniviranomaistehtävien 
osalta päivitettiin yhteistyöohjeistuksia poliisin, ensihoidon ja pelastuslaitoksen kanssa. 
 

Sosiaalipäivystyksen takapäivystyksen tarve tulee arvioida ja löytää ratkaisu asiaan. Takapäivystyk-
sen käyttöönottoa on työstetty koko kulunut vuosi. Alueellinen päivystysmalli perustuu sosiaalityön-
tekijöiden vapaamuotoiseen varallaoloon. Päivystysvuorossa vastuussa oleva kunta huolehtii siitä, 
että päivystysvuoron hoitamisesta estyneen sosiaalityöntekijän tilalle nimetään toinen päivystäjä. 
Resurssitarvetta ja takapäivystyksen tarvetta arvioitaessa on huomioitava myös se, että päivystäjä 
voi olla pitkään sidottuna yhteen tehtävään ja poissa alueelta, jolloin syntyy ns. ”päivystystyhjiö”, 
jota takapäivystyksellä voidaan estää. 
 
Takapäivystys mahdollistaisi myös tilanteiden jakamisen, tukisi työhyvinvointia ja sitä myöten työn-
tekijöiden jaksamista. Parhaimmillaan takapäivystyksen käynnistäminen voisi mahdollistaa myös 
uusien päivystäjien liittymisen päivystysrinkiin. Päivystäjät pohtivat kuitenkin myös sitä, kuinka 
usein he olisivat valmiita takapäivystämään viikonloppuisin kun nykyinenkin malli aiheuttaa jo haas-
teita niin työ- kuin yksityiselämälle. 
  



 
 

 

Liite 1 Hätäkeskuksen tehtäväluokitus (päiv. 2019) 

Tehtäväluokat, joita seurataan ja tilastoidaan, ovat Hätäkeskustoiminnan sosiaalitehtävien tehtäväluokkien 

ja lajien mukaiset:  

 
81 kiireellisen henkisen kriisiavun / psykososiaalisen tuen tarve  

 
               811 Äkillinen kriisiapu 
                812 Rikoksen uhriksi joutuminen 

                                          813 Äkillinen tilapäismajoituksen tarve 
 

82 perushoidon puute 
821 Itsetuhoisen selviytymisongelma  
822 Aikuisen kiirellinen hoidon- ja huolenpidon tarpeen arviointi 
823 Kotipalvelutehtävä 

 
 
83 perhe-elämävaikeudet 
 

831 Väkivalta ja kaltoin kohtelu 
832 Kasvatusristiriidat, kasvatusongelmat 
833 Raskaana olevan tai synnytyksen jälkeiset selviytymisongelmat 
834 Alaikäistä koskevat huolto- ja tapaamisriidat 
835 Alaikäisen kiireellinen hoidon- ja huolenpidon tarpeen arviointi 

 
84 nuoren/lapsen erityisvaikeudet 
 

841 Alaikäisen päihteiden 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, puutteet asumisoloissa 
852 Pakolaisten / turvapaikanhakijoiden majoitustarve 
853 Taloudelliset selviytymisongelmat 

  
                       Muu syy 
 


