
 

 
Keski-Suomen SOTE 2020 –hanke 
     
 

  

 
Sosiaalityö päivystyksessä  - pilotti 
Toteutussuunnitelma 
 
 
 
Tavoite:  Tavoitteena on terveyssosiaalityön palveluiden kytkeminen päivys-

tysalueen moniammatillisen työryhmän toimintaan myös iltaisin ja 
viikonloppuina. Päivystyspalveluissa turvataan näin laaja-alainen 
osaaminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti myös sosiaalityön 
keinoin. Päivystysaikainen terveyssosiaalityö nivotaan osaksi poti-
laiden maakunnallista palveluketjua.   

 

Vastuutahot:  Keski-Suomen shp,  Kuntoutuksen vastuulue, Sosiaalityön vastuu-
yksikkö 

 Keski-Suomen shp, Päivystyksen vastuualue, Päivystys ja päivys-
tysosasto 

 Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke  
  

Vastuutahojen tehtävistä ja työnjaosta, laskutuskäytännöistä, teh-
täväkuvauksista ym. on sovittu erillisessä sopimuksessa (Liite 1).  

 
Työryhmä:  Vastuuyksikön johtaja Helena Haapamäki, hanketyöntekijä Päivi 

Koikkalainen, ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström (30.9.2015 saak-
ka), vs. ylihoitaja Tytti Ervasti (21.9.2015 alkaen) ja pilottiin osallis-
tuvat sosiaalityöntekijät.  

 
Yhteistyökumppanit:  Sosiaalipäivystys, Kriisikeskus Mobile,  Keski-Suomen sote-toimijat 

(palveluprosessien ja jatkohoidon kehittäminen; erityishuomio 
”saattaen vaihtamisessa” eli palvelujen saatavuuden turvaamises-
sa päivystyskäynnin jälkeen).  

 
Kustannukset:  1 – 1, 5 sosiaalityöntekijän palkkaaminen ilta- ja lisävuoroihin sekä 

pilotin toteuttamiseen liittyvät muut tehtävät (esim. palaverit, kir-
jaaminen, seurantalomakkeen laatiminen, ohjaus, toimistotehtä-
vät). Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen osuus kustannuksista 
enintään 28 000 e.      

 
 
Käytännön toteutus 
 
Paikka:   Keski-Suomen keskussairaala, yhteispäivystys ja päivystysosasto 
Toteutusaika:  21.9. – 20.12.2015. Prepilotti toteutettu 18 . – 24.5.2015.  
Työntekijät:  Sosiaalityöntekijät Tiina Tuominen, Juhani Luotola ja Henriikka 

Vilen 
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Sosiaalityöntekijä työskentelee päivystyksessä virka-ajan klo 8 – 16 lisäksi arki-iltaisin klo 
16 – 20 sekä viikonloppuisin klo 9 – 17.  
 
Kohderyhmänä asiakkaat, joiden ongelmien ratkaisu edellyttää sosiaalialan osaamis-
ta. 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) 
• 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 jalkaut-
taminen päivystyksessä  

• Selviämishoitoyksikön toiminnan suunnitteluun ja pilotointiin osallistuminen syksyllä 
2015 

• Yhteistyön tiivistäminen Kriisikeskus Mobileen, sosiaalipäivystyksiin ja muihin yhteis-
työtahoihin  

 
Työntekijät kirjaavat tiedot asiakastyöstä erilliselle webpropol seurantalomakkeelle (liite) 
salassapitosäännösten mukaisesti ja pitävät päiväkirjaa kokemuksistaan.  
 
  
Tiedotus ja viestintä  
 
Pilottiin osallistuvat sosiaalityöntekijät kertovat pilotista muille päivystystyöryhmän jäsenille 
arkipäivän tilanteissa ja ovat helposti tavoitettavissa työvuorojen aikana (esim. päivystävän 
sosiaalityöntekijän puhelin;  lääkärien, triage-hoitajan ja päivystysosaston vastuuhoitajan 
tapaaminen työvuoron alussa; työskentely samoissa tiloissa muun henkilökunnan kanssa; 
aktiivinen sosiaalinen kanssakäyminen muun työryhmän kanssa).  
 
Pilotista tiedotetaan päivystyksen ja päivystysosaston henkilökunnalle säännöllisesti työyh-
teisökokouksissa. Sairaalan muulle henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille tiedotetaan 
mahdollisuuksien mukaan sisäisten tiedotuskanavien kautta ja erilaisissa kokouksissa.  
 
 Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke tiedottaa pilotista uutiskirjeessään ym. kanavia pitkin.  
.  
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Seuranta ja tuki 
 
Pilottiin osallistuvat sosiaalityöntekijät kokoontuvat aluksi tarvittaessa 2 – 3 x viikossa. Työ-
ryhmä kokoontuu noin kerran viikossa lyhyeen seurantapalaveriin.  

 
Alustavasti sovitut ajankohdat työryhmän kokoontumiselle:  

Vko 39: Ma 21.9.2015 klo  
Vko 40: Ma 28.9.2015 klo 12 – 12.30, Ke 30.9.2015 klo 13 
Vko 41: Ke 7.10.2015 klo 12 – 13 
Vko 42: Ti 13.10. 2010 klo 12 
Vko 43 Ti 20.10.2015 klo 1 
Vko 44: Ma 26.10.2015 klo 12 
Vko 45: Ti 3.11.2015 klo 12 
Vko 46: Ti 10.11.2015 klo 12 
Vko 47: Ke 18.11.2015 klo 12 
Vko 48: Ke 25.11.2015 klo 12 
Vko 49: Ke 2.12.2015 klo 12 
Vko 50: Ke 9.12.2015 klo 12 
Vko 51: Ti 15.12.2015 klo 12  
Yhteenveto- ja palautekokous tammikuussa 2016.  

 
 
Arviointi 
 

 Pilottiin osallistuvat sosiaalityöntekijät ja työryhmä arvioivat pilotin toteutumista työ-
ryhmän kokouksissa ja muuttavat toimintamallia tarvittaessa. Pilotin toteutumiseen 
liittyviä huomioita voi kirjata myös työntekijöiden pitämään päiväkirjaan.  

 Päivystyksen ja päivystysosaston henkilökunnalla on mahdollisuus antaa palautetta 
uudesta toimintamallista esimerkiksi osastokokouksissa ja päivittäisessä vuorovaiku-
tuksessa sosiaalityöntekijöiden kanssa.  Myös asiakkailta pyydetään palautetta 
mahdollisuuksien mukaan pilotin kuluessa. Saatu palaute kirjataan ylös ja käsitellään 
työryhmän viikkopalaverissa.  

 Pilotin päätyttyä pyydetään suullista ja/tai kirjallista palautetta päivystyksen ja päivys-
tysosaston henkilökunnalta ja mahdollisuuksien mukaan myös asiakkailta.  

 Työryhmä arvioi pilotin toteutumista yhteisessä arviointikeskustelussa pilotin päätyt-
tyä.  

 Vastuutahot arvioivat omalta osaltaan pilotin toteutumista (saavutetut tavoitteet, kus-
tannukset) sekä jatkotoimenpiteitä saatujen kokemusten pohjalta.  

 
 
Raportointi 
 
Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke laatii raportin pilotista sopimuksen mukaisesti.  
 
Lisätietoja: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke 
 S-posti: paivi.koikkalainen(at)jkl.fi; Puh. 050 462 3643 
  

Sosiaalityön vastuuyksikön johtaja Helena Haapamäki, Keski-Suomen shp 
 S-posti: helena.haapamaki(at)ksshp.fi; Puh. 014 2691855 


