
Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys 
Helsingin sosiaalipäivystyksen sosiaali-
työntekijät ovat jo yli viiden vuosikym-
menen ajan tehneet yhteistyötä eri vi-
ranomaisten kanssa äkillisissä, akuuttia 
sosiaalihuollon tarpeen arviointia vaati-
vissa tilanteissa.  Kiireellisissä tilanteis-
sa palvelut on sosiaalihuoltolain mukai-
sesti järjestettävä viipymättä. Vuodesta 
2007 lähtien sosiaalipäivystysten on 
uudistetun lainsäädännön myötä edel-
lytetty toimivan ympäri-
vuorokautisesti. Keskeinen 
työkenttä on aina ollut las-
tensuojelulliset tehtävät. 
Sosiaalihuollolle leimallista 
on verkostomainen työote. 
Sosiaalipäivystystyössä sykli 
vain on huomattavasti lyhy-
empi kuin sosiaalihuollossa 
yleensä. 

Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyk-
sessä toimii omana yksikkönään myös 
kriisipäivystys, joka tarjoaa tukea krii-
sitilanteissa ja edesauttaa näin lasten 
ja perheiden hyvinvointia. Hoitamat-
tomana traumaattiset kriisitilanteet, 
kuten lähiomaisten kuolemat, onnet-
tomuudet sekä perhe- ja lähisuhde-
väkivaltatilanteet, alentavat ihmisen 
toimintakykyä. Näissäkin tilanteissa 
on tärkeää luoda yhteistä näkymää ja 

kehittää toimintatapoja moniammatil-
liseen työskentelyyn. 

Helsingin sosiaalipäivystykseen 
vuonna 2017 tulleista noin 18 000 yh-
teydenotoista yli kolmasosa tuli asiak-
kailta itseltään, 18 prosenttia poliisilta 
ja 13 prosenttia hätäkeskuksesta.  Me-
neillään olevaa päivystysuudistusta sil-
mällä pitäen on tärkeää seurata erityi-
sesti yhteydenottoja terveydenhuollon 
päivystyksistä, sekä määrällisesti että 

sisällöllisesti. Vuonna 2017 
noin kuusi prosenttia (1 144 
kpl) yhteydenotoista tuli 
terveydenhuollon päivystyk-
sistä. Yhteydenotot koski-
vat sekä lapsia että aikuisia. 
Lastensuojeluilmoituksia 
on terveydenhuollosta tehty 
keskimäärin kaksi vuorokau-

dessa eli kaikkiaan 728 kpl vuonna 2017 
(sairaala 625 kpl, psykiatrian avo-tai 
laitoshoito 24 kpl, muu terveystoimen 
edustaja 79 kpl).

Miten lasten kaltoinkohtelu, 
syrjäytyminen ja pahoinvointi 
näkyvät sosiaalipäivystyksessä?
Sosiaalipäivystyksessä vuoden 2018 ai-
kana käynnistetyssä LEAN-työskente-
lyssä tarkastelemme hätäkeskuksesta 
VIRVE-laitteeseen tulleita tehtäviä ja 
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Ne pienet kengät! 
Sosiaali- ja kriisipäivystystyö, sote ja 
lastensuojelullinen näkökulma

Lastensuojelun työskentelyn 
johtotähtenä toimii lapsen edun 
periaate. Kaikessa lasta koskevassa 
työskentelyssä, ratkaisuissa ja pää-
töksenteossa on otettava huomi-
oon lapsen etu. Sote-palvelujen in-
tegraatio päivystysuudistuksineen 
antaa meille hienon mahdollisuu-
den aiempaa tiiviimmin työsken-
nellä moniammatillisesti ja luoda 
uudenlaisia toimintatapoja lapsen 
edun toteuttamiseksi. Toimiva pal-
veluintegraatio tarkoittaa tulevas-
sa maakunnassa hyvin johdettua, 
tasapainoista kokonaisuutta, jossa 
sosiaalihuollon perus- ja päivystys-
palveluiden sekä muiden lapsen ja 
perheen kanssa työskentelevien 
ammattilaisten kesken on kehitet-

Vuonna 2017 noin 
kuusi prosenttia 
sosiaalipäivystyksen 
yhteydenotoista tuli 
terveydenhuollon 
päivystyksistä. 
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sosiaalityöntekijöiden tekemää työtä 
tehtävän tultua. Tarkastelujakson (1kk) 
aikana eniten tehtäviä (62%) tuli koo-
dilla ”Lapsen/alaikäisen turvantarpeen 
arviointi”. Seuraavassa yhteenvetoa 
tehtävien sisällöistä (ks. Taulukko 1. 
Hätäkeskuksesta tulleet tehtävät).

Hätäkeskuksesta tulleita tehtäviä 
tarkasteltaessa huomaamme, että haas-
teet ovat kompleksisia ja vaativat eri 
toimijoiden välistä yhteistä pohdintaa 
ja työstämistä. Kyseessä on lähtötilan-
ne, joka täsmentyy vasta paikan päällä. 
Toki jo alkutilanteesta voi päätellä, että 
poliisilla, sosiaalipäivystyksellä ja ter-
veydenhuollon päivystävillä yksiköillä 
olisi kullakin rooli useassa tehtävässä. 

Maakunta- ja sote-uudistusta suun-
nitellaan ja valmistellaan parhaillaan, 
emmekä vielä osaa varmasti sanoa tu-
levista rakenteista ja niiden johtamises-
ta. Uudenmaan maakunnassa on tällä 
hetkellä kuusi sosiaali- ja kriisipäivys-
tystä.  Järjestämistavat ja -ajat vaihte-
levat maakunnan eri päivystyksissä: 
Espoon, Vantaan, Keski-Uudenmaan, 

Itä-Uudenmaan, ja Länsi-Uudenmaan 
sosiaalipäivystykset toimivat lähtökoh-
taisesti virka-ajan ulkopuolella (sekä 
aktiivityötä että varallaoloa). Helsingin 
sosiaali- ja kriisipäivystys toimii aktii-
vipäivystyksenä 24/7. Sosiaali- ja kriisi-
päivystystyössä vastataan myös akuutin 
kriisiavun antamisesta erityisesti trau-
maattisia kriisejä kohdanneille. 

Uudenmaan maakunnan alueella 
toimiva sosiaali- ja kriisipäivystys on 
kokonaisuus, jonka toimintaa tulisi tar-
kastella sekä suhteessa alueen päivystä-
viin terveydenhuollon yksiköihin, että 
suunnitteilla oleviin OT-keskuksiin, 
joista tarkemmin tuonnempana. On 
myös tärkeä muistaa, että päivystystyö 
on luonteeltaan lyhytaikaista. Erityis-
tä huomiota tuleekin kiinnittää virka-
aikaisten palvelujen, sekä päivystyk-
sellisten että kiireettömien, palvelujen 
toimivuuteen. 

Integraatiota ja yhteistyötä
Sosiaalihuoltolain muutosesitykses-
sä määritellään aiempaa tarkemmin 

sosiaalipäivystyksen järjestämisestä, 
osaamisesta ja yhteistyöstä eri toimi-
joiden kanssa. ”Sosiaalipäivystystä on 
järjestettävä terveydenhuoltolain 50§:n 3 
momentissa tarkoitetun laajan ympäri-
vuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä 
ja 4 momentissa tarkoitetun perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon yhtey-
dessä. Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 
vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiiri-
en kanssa ne kunnat, joiden alueella tässä 
momentissa tarkoitetut terveydenhuollon 
yksiköt sijaitsevat”. (Sosiaalihuoltolaki 
29§ sekä 29 a §) 

Yhteistyötä ei näin ollen ole tar-
koituksenmukaista kehittää erikseen, 
vaan integraatio tarkoittaa tässä tapa-
uksessa sosiaalihuollon kokonaistar-
kastelua suhteessa terveydenhuoltoon: 
sosiaalipäivystyksen, terveydenhuollon 
sosiaalityön sekä kunnan sosiaalityön 
työmuotojen kehittämistä ja päällekkäi-
syyksien ehkäisemistä. Palvelutarpeen 
moniammatillinen arviointi on tässä 
keskeistä. Alueellisia tarpeita ja henki-
lökunnan osaamista on tärkeä kartoit-

Taulukko 1. Hätäkeskuksesta tulleet tehtävät

Yhteistyötä ei ole 
tarkoituksenmukaista 
kehittää erikseen, 
vaan integraatio tar-
koittaa tässä tapauk-
sessa sosiaalihuollon 
kokonaistarkastelua 
suhteessa terveyden-
huoltoon
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taa ja vetää niistä yhdessä tarvittavat 
johtopäätökset uusien, sote-integraa-
tion mukaisten toimintatapojen löytä-
miseksi.

Sosiaalihuoltolakiin lisättiin uusi py-
kälä (33a§), jossa säädetään sosiaalipal-
velujen kokoamisesta alueellisesti mui-
den palvelujen yhteyteen. Näin voidaan 
tehdä, mikäli se on tarpeen erityisosaa-
misen ja siten asiakasturvallisuuden ja 
palvelujen laadun varmistamiseksi. LA-
PE-hankkeessa (Lapsi- ja perhepalve-
luiden muutosohjelma) suunnitellaan 
kaikkein vaativinta erityisosaamista ja 
erikoistumista edellyttävien lasten ja 
perheiden palveluiden kokoamista sote-
uudistuksen yhteydessä muodostuville 
viidelle yhteistyöalueelle perustetta-
viin osaamis- ja tukikeskuksiin (OT-
keskukset). OT-keskuksiin sijoittuisi 
tai verkottuisi esimerkiksi osa kaikkein 
vaativimmasta erikoissairaanhoidosta, 
vaativin lastensuojelu, lasten ja nuor-
ten oikeuspsykiatria, EVAT (erityisen 
vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatri-

nen tutkimus- ja hoitoyksikkö), koulu-
kodit, vaativimmat vammaispalvelut, 
vaativimmat maahanmuuttajalasten ja 
-nuorten palvelut, vaativinta osaamista 
edellyttävät ero- ja adoptio-
palvelut jne. OT-keskusten 
tehtävänä on myös tutki-
mus- ja kehittämistoiminta. 
(Diaesitys Malja & Kauko-
nen STM, 29.8.2017)

Pieniä ja isoja kenkiä
Sote- ja maakuntauudistus, uudistuva 
lainsäädäntö ja hallituksen kärkihank-
keet ovat muutoksen kannalta keskei-
siä. On vielä paljon, mitä emme tiedä 
yhteistyön muotoutumisesta. Se, mitä 
voimme varmasti sanoa on, että lapsi 
tarvitsee meidän kaikkien osaamista. Ei 
riitä, että hoidamme ja arvioimme pel-
kästään lapsen tilannetta, vaan on tär-
keää, että tarkastelemme lasta ja hänen 
kasvuympäristössään olevia henkilöitä 
kokonaisuutena. Samalla huolehtien 
lapsen ja perheen hyvinvoinnista ja 

kasvuolosuhteista. 
Poliiseille suunnatuissa koulutusti-

laisuuksissa pyrimme tuomaan esille, 
että aina kun he hälytystehtävää suo-

rittaessaan näkevät pieniä 
kenkiä, he muistaisivat 
päivystävien sosiaalityön-
tekijöiden olemassaolon ja 
arvioisivat, onko sosiaali-
päivystyksen ammattilai-
siin syytä olla viipymättä 

yhteydessä. Meille sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattilaisille on nyt tar-
jottu hieno mahdollisuus luoda yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa tarkoituk-
senmukainen, 24/7 toimiva palveluko-
konaisuus. Palvelukokokonaisuus, jossa 
eri toimijoiden kesken on sovittu, mi-
ten toimitaan, kun nähdään niitä pieniä 
kenkiä huomioiden samalla, että niihin 
liittyy aina myös isompia kenkiä.

Se, mitä voimme varmasti 
sanoa on, että lapsi 
tarvitsee meidän kaikkien 
osaamista. 
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