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Tavoitteet:  

 

• Terveyssosiaalityön palveluiden kytkeminen 

päivystysalueen moniammatillisen työryhmän 

toimintaan myös iltaisin ja viikonloppuina.  

 

• Asiakkaiden tarpeiden mukaisen, laaja-alaisen 

osaamisen varmistaminen päivystyspalveluissa 

myös sosiaalityön keinoin.  

 

• Päivystysaikaisen terveyssosiaalityön nivominen osaksi 

potilaiden maakunnallista palveluketjua.  
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Käytännön toteutus 

Toteuttajat:    

• Keski-Suomen shp: Yhteispäivystys ja päivystysosasto & Kuntoutuksen 

vastuualue, Sosiaalityön yksikkö 

• Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke (rahoitus 28 000 e)  

 

Toteutusaika: 21.9. – 20.12.2015; Prepilotti 18 . – 24.5.2015  

 

Työpanos:   

• Kolme sosiaalityöntekijää, joilla pilottiin käytetty aika: 100 % + 25 % + 25 % 

• Lisäksi KS SOTE 2020 – hankkeen ja shp:n sosiaalityön vastuuyksikön ja 

toimistohenkilöstön työpanosta sekä päivystyksen henkilöstön työpanosta  

 

Sosiaalityöntekijän työskentely päivystyksessä:  

• virka-ajan klo 8 – 16 lisäksi  

• arki-iltaisin klo 16 – 20 sekä  

• viikonloppuisin klo 9 – 17 
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(1/2) Suunniteltu kohderyhmä: asiakkaat, joiden ongelmien 

ratkaisu edellyttää sosiaalialan osaamista. Esimerkiksi:   

 

• Kotona alaikäisiä lapsia 

• Lastensuojelun tarve 

• Väkivalta- ja lähisuhdeväkivaltapotilaat 

• Tapaturmapotilaat 

• Kotitilanteen ja kotona selviytymisen laajempi arviointi (esim. 

ikääntyneet lisääntyvä ryhmä väestön ikääntyessä ja ympärivuorokautisen 

hoidon vähentyessä) 

• Päihteiden ongelmakäyttö 

• Omaishoitaja potilaana 

• Sosiaalietuuksien ja/tai palvelujen tilannetarkistus, ohjaus ja neuvonta 

• Asiakkaat, jotka ohjautuvat päivystykseen vain sosiaalisten ongelmien 

vuoksi 

• Palveluohjaus: Asiakkaiden jatkohoitoon ohjaaminen (sairaalan sisällä 

ja sairaalan ulkopuolelle jatkohoitoon tai kotiin) 
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(2/2) Suunniteltu kohderyhmä: asiakkaat, joiden ongelmien 

ratkaisu edellyttää sosiaalialan osaamista. Esimerkiksi: 

• Ennaltaehkäisevät tilanteet  (esim. vanhukset, joiden vaikea pärjätä 

kotona) 

• Usein päivystykseen hakeutuvat ja paljon palveluja käyttävät asiakkaat 

• Omaisten kohtaaminen ja mukaan ottaminen 

• Sosiaalihuoltolain 35 § mukaisen ilmoittamisvelvollisuuteen ja 

vakavan väkivallan uhkaan liittyvään ilmoitusoikeuteen sisältyvien 

toimintamallien suunnittelu ja jalkauttaminen päivystyksessä  

 

• Selviämishoitoyksikön toiminnan suunnitteluun ja pilotointiin osallistuminen 

syksyllä 2015 

• Yhteistyön tiivistäminen Kriisikeskus Mobileen, sosiaalipäivystyksiin ja 

muihin yhteistyötahoihin  
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Yhteenveto webropol-kyselyn tuloksista  

 

• Aineisto koostuu kolmen pilottiin osallistuneen sosiaalityöntekijän webropol-

kirjauksista 22.9. – 19.12 2015.  

 

• Kattaa lähes kaikki em. aikana päivystysalueella toteutetut 

sosiaalityöntekijän konsultaatiot ( N = 236; Effica-tilastoinnin mukaan 

konsultaatioita yhteensä 238). 

 

• Pilotin aikana sosiaalityöntekijöillä muitakin tehtäviä, jotka eivät näy 

tilastoinnissa (esimerkiksi erilaisten asioiden selvittäminen, työntekijöiden ja 

asiakkaiden neuvonta, ohjaus, kokouksiin osallistuminen jne.).  
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Sosiaalityöntekijöiden konsultaatiot päivystyksessä  

v. 2012 – 2015.  

Ajanjakso v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 

Konsultaatiot pilottia 

vastaavana aika 21.9. – 20.12. 
20 10 28 238 

Konsultaatiot koko vuonna 

yhteensä 
71 77 118 363 
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Pilotin aikana päivystyksessä 21 993 asiakaskäyntiä, joten 

sosiaalityöntekijälle ohjattiin noin 1 % asiakkaista.  



Sosiaalityöntekijöiden konsultaatioiden jakautuminen 

eri viikonpäiville (%) (n=235).  
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Asiakkaiden ohjautuminen sosiaalityöntekijöille 

kellonajan mukaan (%) (n = 236).  
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Konsultaatioon/asiakkaan tilanteen selvittelyyn käytetty aika:  

Alle 30 min:    13,2 % 

30 min – 2 tuntia:  81 %  

Yli 2 tuntia:    5,7 % 



Asiakkaiden ikä- ja sukupuolijakauma (n = 230).  
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Asiakkaista enemmistö (57 %) oli naisia .  



Sosiaalityöntekijän tapaamiseen ohjatut asiakkaat (n = 244) 

Henkilö tai yksikkö, joka teki aloitteen 

sosiaalityöntekijän konsultaatiosta:  

Osuus asiak-

kaista (%) 

Konsultaatioiden 

lukumäärä 

Asiakas  2 4 

Läheinen  2 5 

Sairaankuljetus 4 10 

Muu yhteydenottaja 6 15 

Triage – hoitaja 11 27 

Psykiatrian akuuttitiimi/poliklinikka 12 29 

Erikoissairaanhoidon päivystys 14 34 

Päivystysosasto 20 48 

Perusterveydenhuollon päivystys 30 72 

Yhteensä  100 244 
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Hoitajat: 67 %; Lääkärit 7 %.  



Yhteydenoton syy: Lapset ja nuoret  

(n = 17)  

Suurin osa lapsia koskevista konsultaatioista kirjattu aikuisten kohtaan 

(pääasiallinen yhteydenoton syy aikuisen ongelma, jonka yhteydessä hoidettu 

alaikäisten lasten tilannetta).  

 

Yleisimmät syyt:  

• lähisuhdeväkivalta (lapsen pahoinpitelyepäily, perheväkivalta tai sen uhka)  

• lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai sen epäilyyn liittyvät asiat 

 

Muita syitä:  

• vanhemman sairaus, vanhemman tai lasta hoitavan aikuisen päihtymys, 

lapsen tai nuoren mielenterveysongelmat tai päihtymys sekä lapsen hoidon 

laiminlyönnin epäily.  
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Yhteydenottojen syyt yli 18-vuotiailla (%) (n = 388).  
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Monilla 

asiakkailla 

useita 

yhteydenoton 

syitä.  



  

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tapaamisten keskeinen sisältö (n = 233).  

Kotiutukseen ja/tai jatkohoidon järjestämiseen liittyvä selvittely (94/233) 

Esimerkiksi kotona selviytymisen ongelmat, asumisolosuhteet, elämäntilanne, huoli 

läheisistä, omaisten tavoittaminen  

Mielenterveys- ja/tai päihdeongelma, itsetuhoisuus, myrkytys (48/233) 

Esimerkiksi sairauden kriisi- tai pahenemisvaihe, itsemurhayritys, lääkkeiden yliannostus, 

jatkohoidon järjestäminen, lasten ja perheen tilanteen selvittely, toimeentulo- ja 

asumisasiat, neuvonta ja ohjaus 

Etuuksiin, toimeentuloon tai potilaan oikeuksiin liittyvä asia (33/233) 

Esimerkiksi matkakorvaukset, vakuutusten kattavuus, lainsäädäntö 

Huoli lasten tilanteesta aikuisten sairastuessa (30/233) 

Väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö (19/233) 

Esimerkiksi lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta tai sen yritys, muu väkivalta 

Usein toistuva päivystyspalvelujen käyttö tai moniongelmaisuus (8/233) 

Muu syy (1/233) 
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(Neuvontaa ja ohjausta lähes kaikissa tapaamisissa, vaikka ei erikseen kirjattu) 



Millä tavoin katsot potilaan hyötyneen siitä, että sosiaalityön 

palvelut olivat saatavilla päivystysaikana? (n = 130)  

Kokonaisvaltaisempi jatkosuunnitelma/-hoito asiakkaalle (33/130) 

Hoidon/palvelun nopeutuminen; oikean palvelun saamisen 

varmistaminen; hoidon laatu; yhteistyö eri tahojen kanssa (27/130) 

Tiedonkulku (12/130) 

Asiakkaan saama tuki  (11/130) 

Läheisten huomioiminen (9/130) 

Kuulluksi tuleminen (8/130) 

Tiedonsaanti (potilas) (7/130) 

Tiedonsaanti (ammattilaiset) (4/130) 

Muun henkilökunnan ajan säästyminen (6/130) 

Muut (16/130) 
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Millaiseksi koet tehtävän henkisen kuormittavuuden? (n=218) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ei lainkaan 

kuormitta-

va 

10 46 83 43 15 12 5 1 3 0 

Erittäin 

kuormitta-

va 
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Keskiarvo: 3,39  

Ei lainkaan kuormittava – keskitaso: 1 – 5: 197 

Keskitaso – Erittäin kuormittava: 6 – 10:  21 

 

Toisaalta päivystystyön luonne koettiin kuormittavaksi (runsaasti ilta- ja 

viikonkopputöitä, koska vain kolme sosiaalityöntekijää).   



Kehittämishaasteita 1/2:  

 

• Perehdytys (esim. tartunta- ja turvallisuusriskit, vaikka työsuojelullisia 

ongelmia ei juuri ollutkaan) 

• Työnohjaus; työpari  

 

• Edellyttää laajaa tietämystä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä, 

lainsäädännöstä, etuuksista 

 

• Tietojärjestelmien toimivuus ja tiedonkulun ongelmat (esim. 

sosiaalihuollon asiakaskertomuksen tai päihdepalvelujen tiedot eivät 

käytettävissä; omaisten tavoittamiseksi pitäisi olla käytettävissä väestö- ja 

osoiterekisteritiedot) 

 

• Nopeat ja helpot yhteydenpito- ja viestintäkanavat (esim. puhelimen 

toiminnallisuus) 
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Kehittämishaasteita 2/2:  

 

• Yhteisvastaanottojen lisääminen (esim. sosiaalityöntekijä, päihdehoitaja, 

psykiatrian akuuttitiimi) 

 

• Päihdepäivystyksen ja selviämisaseman puuttuminen 

• Tilapäis- ja väliaikaismajoituksen riittämättömyys 

 

• Päivystyksen ja muiden toimijoiden yhteistyön tiivistäminen (esim. 

vanhuspalveluista työntekijä arvioimaan jatkohoidon tarvetta?) 

 

• Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden saaminen 

tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin 
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Asiakkaan 

pärjääminen 

Vaikeaa 

Helppoa 

Sairauksien ja sosiaalisten ongelmien tilanne  

Yksinkertainen Monimutkainen 

Yhteistyö-

asiakkuudet 

Huolenpito/Verkosto-

asiakkuudet 
(Johdetut asiakkuudet) 

Yhteisöasiakkuudet 
(Tukiasiakkaat) 

Omatoimiasiakkuudet 
(Pärjääjät) 

Oppimisasiakkaat 

(Pohjana Koivuniemi & Simonen 2011, Kurkiaura-hanke, Pirkanmaan shp/Doris 

Holmberg-Marttila).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennalta 

ehkäisy, 

terveyden ja 

hyvinvoinnin 

edistäminen, 

”pärjääminen” 

Palveluiden 

piiriin 

hakeutuminen 

ja hoidon 

/palvelu-

tarpeen 

arviointi 

Ratkaisu-

vaihtoehtojen 

arviointi ja 

hoito-

/palvelusuun- 

nitelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelun/ 

hoidon 

toteutus, 

seuranta ja 

arviointi 

Ongelman/ 

palvelu-

tarpeen 

määrittely 

/diagnoosi 

Äkillinen, kiireellistä apua vaativa tilanne 

Tilapäinen ongelma/terveysongelma 

  

Eläminen ongelman/sairauden kanssa:  
Omatoimiasiakkuus (alttiit, riskissä olevat, sairauden kanssa elävät) 

Yhteistyöasiakkuus 

Yhteisöasiakkuus 

Verkosto-/Huolenpitoasiakkuus 

Suunnitelma 

Ongelma, 

oire, vaiva, 

huoli, 

sovittu 

kontakti,  

palvelun-

tuottaja- tai 

viranomais

kontakti 

jne. Päätökset 

Terveet 

Uuden, pitkäaikaisen ongelman/oireen/sairauden selvittely  
Äkillisesti alkava/Kiireetön   

Population health/Väestön terveys ja hyvinvointi 
-tiedon hyödyntäminen, riskien arviointi, ennakointi  



Kiitos! 

Lisätietoja:  

 

Kokemuksia sosiaalityö päivystyksessä pilotista – raportti 

 

Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke 

 

Projektityöntekijä Päivi Koikkalainen 

Campus FI - hanke 

paivi.koikkalainen(at)ksshp.fi 
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