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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

Valtuusto 

Hallitus 

Kuntayhtymän hallinto 
Kuntayhtymän johtaja 

Risto Kortelainen 
Hallinto- ja tukipalvelut 

Kehittämisyksikkö 

Perhe- ja 
sosiaalipalvelut 

Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut 

 

Vanhus- ja 
vammaispalvelut 

Terveyspalvelut Kuntoutuspalvelut 
 

Läpileikaten: lääketiede, hoitotyö, sosiaalityö ja kuntoutus 

Paikallisvastuu 
Palveluohjaus 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

Tarkastuslautakunta 

Yksilöasiain jaosto 



Hirvensalmi 
Juva  
Kangasniemi 
Mikkeli 
Mäntyharju 
Pertunmaa 
Puumala 
Jäsenkuntia erikoissairaanhoidon osalta 

Joroinen  
Pieksämäki 
 
Jäsenkuntien yhteenlaskettu väestömäärä 104 000  
 
Sopimuskuntia sosiaali- ja kriisipäivystyksen osalta 

Pieksämäki  
Rantasalmi 
Sulkava 
 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut 
Essote jäsenkunnat  





Lähtötilanne ja tavoitteet kehittämistyöhön lähdettäessä 

Lähtötilanne 

• Asiakaskokemukset palvelukokonaisuudesta heikommat, yksittäinen palvelu hyvää, mutta ei vastaa 

palvelutarpeeseen riittävästi  

• Erilliset päivystyspalvelut ja –palveluajat. Sijaitsevat fyysisesti eri paikoissa. 

• Sosiaalipäivystys porrastettuna 

• Kriisityö hajanaista monen toimijan toteuttamaa, selkeä toimintamalli puuttuu 

• Väkivaltatyön koordinaatio puuttuu kuntataholta 

 

Tavoitteet 

• Asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen ja sujuvoittaminen 

• Yhteydenoton helpottaminen ja asiakaskohtaamisten lisääminen 

• Vahva moniammatillinen työparityöskentely ja yhteisvastuu palvelun tarjoamisesta  

• Päivystyspalveluiden yhteen sovittaminen ja yhdessä toteuttaminen 

• Yhtenäiset käytännöt alueelle 

• Kriisi- ja väkivaltatyön kiinnittäminen tiiviimmin päivystyksen yhteyteen 



Toimintamalli on koottu Esso-hankkeessa 2014-2016 

(Etelä-Savon uusi sote palvelukonsepti – perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integroitu 

toimintamalli)  

Asiakashaastattelut, asiakastilanteiden 

purku ja raportointi 

Akuuttipsykiatrian ja sosiaalipäivystyksen 

viikonlopputyön kokeilu ja arviointi  9/2015-12/2016 

Monitoimijainen työryhmä 8/15-5/16 

Esiselvitys ja monitoimipäivystyksen rakenteen suunnitelma 

Toimijoiden tapaamiset yksittäin ja yhdessä  

Asiakkaan palvelutarve 



 

Monitoimijainen 24/7 päivystysmalli  
- kohti palvelevaa ja yhteisvastuullista toimintatapaa 

 



Monitoimijapäivystys 

Opera-
tiivinen 

Konser-
vatiivinen 

Yleis-
lääkäri 

Sosiaali- ja 
kriisipäivys-

tys 

Mielen-
terveys ja 

päihde 

Lasten-
suojelu- 
päivystys 

Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut 
Mielenterveys-  

ja päihdepalvelut 

Kriisikeskus Viola ry 

Kriisityön tuki Väkivaltatyön tuki 



• Asiakas saa yhteyttä päivystykseen 24/7. Suora yhteydenotto eri toimijoille myös 
mahdollinen. 

• Asiakkaalle yhden pisteen kautta palvelukokonaisuus tarjolla 

• Henkilöstöresurssointi 

 Somatiikan päivystyksen henkilökunta kolmessa vuorossa 

 5 sosiaali- ja kriisipäivystäjää + väkivaltatyön maakunnallinen koordinointi  (24/7) 

 4 mielenterveys- ja päihdepäivystäjää (kahdessa vuorossa) 

 Lastensuojelun päivystys virka-aikana ( ls oma resurssi) 

• Suorat ajanvarausmahdollisuudet myös järjestötoimijalle (Kriisikeskus) 

• Sotetoimijat kirjaavat omiin järjestelmiin omat tehtävät. Monitoimijainen yhdessä 
työskentely (esim. kriisityö) kirjataan asiakkaan luvalla yhteiseen asiakirjaan. 

• Sosiaalipäivystäjien puhelinrinki ja VIRVE käytössä 

 

Monitoimijapäivystys käyttöön 1.1.2017 
alkaen 



• Huoli lapsesta tai perheen tilanteesta (yhdessä lastensuojelun kanssa) 

• Onnettomuus (kriisiapu ja sosiaalipuolen viranomaistyöskentely, yhdessä 
kriisikeskuksen kanssa, esim. tulipalo tai liikenneonnettomuus) 

• Läheisen kuolema tai vakava sairastuminen 

• Lähisuhdeväkivalta 

• Väkivallan kohteeksi joutuminen 

• Seksuaalinen väkivalta 

• Elämänhallinnan ongelmat, jotka vaativat kiireellistä apua  

• Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät asiat (yhdessä mipä-päivystäjän 
kanssa) 

 
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sisällöt 



• Alueen lastensuojeluilmoitukset ohjautuvat puhelimitse sosiaali- ja 
kriisipäivystykseen. Osa ilmoituksista menee suoraan lastensuojeluun 

• Arvioidaan asian kiireellisyys 

• Toimitaan akuuteissa tilanteissa aina (työpari lastensuojelusta) ja otetaan 
vastaan/kirjataan lastensuojeluilmoitus ei- kiireellisissä tilanteissa 

• Lähdetään ensihoidon/poliisin mukaan hälytyksiin 

 

 
Huoli lapsesta tai perheen tilanteesta 



• Liikenneonnettomuudet, vakavat työtapaturmat, tulipalot jne. 

• Akuutti kriisityöskentely (työpari kriisikeskukselta) alkuvaiheessa  ohjaus 
kriisikeskukselle. Varsinainen kriisityö tapahtuu kriiskeskuksessa 
tapahtuneen jälkeen. 

• Viranomaistyö, esim. evakuoinnit, ruokahuolto jne. 

• Valmiussuunnitelmat 

• Huomio myös lapsissa 

 
Onnettomuus 



• Asiakkaan saama diagnoosi (ensisijaisesti terveydenhuollon sosiaalityö, 
virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystys) 

• Yllättävät kuolemantapaukset 

• Itsemurhat 

• Jälleen ensisijainen työpari ja jatkotyöskentely kriisikeskus 

 
Läheisen kuolema tai vakava sairastuminen 



• Prosessivastuu akuutissa väkivaltatyössä sosiaali- ja kriisipäivystyksessä 

• Yhteistyö ESSOTE:n avainhenkilöiden kanssa 

• Yhteistyö Turvakodin kanssa 

• Työparius avainhenkilöiden ja Viola ry:n avotyön kanssa 

• Mukana MARAK-työryhmässä 

• ESSOTE:n lähisuhdeväkivaltatyön koordinointi ja kehittäminen 

 
Lähisuhdeväkivalta 



• Yhteistyö ja työparius kriisikeskuksen/RIKU:n kanssa 

• Vahva yhteistyö poliisin ja poliisin sosiaalityön kanssa 

• Kehitettävää: seksuaalisen väkivallan prosessi (sosiaalipalvelut) 

 

 

 
Väkivallan kohteeksi joutuminen 



• Vakavat ja akuutit toimeentulo-ongelmat (ruoka, lääkkeet, matkat, 
yöpyminen) vrt. terveydenhuollon sosiaalityö 

• Laittomasti maassa oleskelevat (vastuu maahanmuuttotoimistolla, 
ohjeistus laadittu) 

• Pärjäämättömät vanhukset ja huolenilmaisut 

 
Elämänhallinnan ongelmat 



• Asiakas saa paremman palvelun oikea-aikaisesti yhdestä paikasta 

• Moniammatillinen tuki työntekijöille 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio mahdollistuu 

• Kolmas sektori mukana aitona toimijana 

• Alueella yhtenäiset käytännöt ja palvelut kaikkien kuntien saatavilla 

 

• Päivystyksen kuormittuminen – somatiikan alueen haasteet 

• Resurssien saatavuus – pula sosiaalityöntekijöistä 

• Muutokset v. 2019 – maakuntauudistuksen vaikutukset? 

 

 

Mahdollisuuksia ja haasteita 



Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii 24/7 ja sosiaalityöntekijän saa aina kiinni 
numerosta 044 - 794 2394. 

  

Työvuorot 7-14.30 ja 14.15-21.30 

Yöllä etupäivystys Havurinteellä/Turvakodilla ja takapäivystäjä kotona. 

 
Sosiaali- ja kriisipäivystys 


