
Satakunta 
Mahdollisuudet ja Haasteet 

eija.vaula@satshp.fi 

26.4.2017 

mailto:eija.vaula@satshp.fi


Satasote Päivystys 24 
SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN 

INTEGRAATIO 

LEVONEN MARI, PJ., AHONEN PETRA, SIHT. ESKELINEN TUIJA, 
LAURILA JENNI, MATTINEN ANU, NURMELA ANNA  

 OJANSUU TIINA, SIIRI-VALOVIRTA KATRI, VUORINEN HANNALEENA  



SOSIAALIPÄIVYSTYS SOSIAALIHUOLTOLAISSA 

 29 § (29.12.2016/1517) 

  Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti 
kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken 
ikäisille 

 Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada 
yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset 
sosiaalipalvelut voidaan antaa siten kuin tässä tai muussa 
laissa säädetään 

 Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja 
osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus 
toteutuvat 

 Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava 
yhteistyössä ensihoitopalvelun, terveydenhuollon 
päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen  
ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.  

 



29 a § (29.12.2016/1517) 

 

 Sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 
momentissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen 
päivystysyksikön yhteydessä ja 4 momentissa tarkoitetun 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen 
yhteydessä 

 Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä 
sairaanhoitopiirien kanssa ne kunnat, joiden alueella tässä 
momentissa tarkoitetut terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat  

 Sosiaalipäivystys osallistuu tarvittaessa psykososiaalisen tuen 
antamiseen kiireellisissä tilanteissa.  

 Jatkohoidon turvaamiseksi toteutetaan osana terveydenhuollon 
päivystystä ja sosiaalipäivystystä mielenterveys- ja päihdetyön 
päivystystä. 
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Alueen sosiaalipäivystyksen tehtävänä on yhteistyössä 
terveydenhuoltolain 46 §:ssä tarkoitetun ensihoitokeskuksen 

kanssa 

 sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat paikalliset 
ja alueelliset sosiaalitoimen hälytysohjeet ottaen huomioon 
terveystoimen hälytysohjeet; 

 osallistua alueellaan varautumis- ja valmiussuunnitelmien 
laatimiseen häiriötilanteiden ja suuronnettomuuksien varalle 
yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja 
erityisvastuualueiden kanssa siten, että suunnitelmat 
muodostavat kansallisen kokonaisuuden. 

Sosiaalipäivystysyksiköiden tehtävistä, sosiaalipäivystyksen 
järjestämisen tavoista, yhteistyöstä muiden toimijoiden kesken ja 
päivystysyksiköiden alueellisesta yhteistyöstä voidaan säätää 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö 
(terveydenhuoltolaki 50 a §) 

 Kiireellisen hoidon edellyttämän arvion yhteydessä terveydenhuollon 
ammattihenkilön on arvioitava sosiaalihuoltolain 35 §:ssä säädetyn 
mukaisesti, onko potilaalla ilmeinen sosiaalihuollon tarve 

 Jos tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava potilas hakemaan 
sosiaalipalveluja tai, jos tämä antaa siihen suostumuksensa, otettava 
yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, 
jotta sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi palvelutarpeen siten kuin 
sosiaalihuoltolain 36 §:ssä säädetään 

 Jos suostumusta ei voida saada ja potilas on ilmeisen kykenemätön 
vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai 
turvallisuudestaan tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 
terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä ilmoitus 
sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle lastensuojelun tai muun 
sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä 

 Myös muu henkilö voi tehdä ilmoituksen salassapitosäännösten 
estämättä.   

 



Kiireellisessä tilanteessa terveydenhuollon ammattihenkilön 
on otettava yhteyttä sosiaalipäivystykseen 

Edellä 50 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa laajoissa ympärivuorokautisissa 
päivystysyksiköissä ja 4 momentissa tarkoitetuissa perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksissä sosiaalipäivystystä on toteutettava 
terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä   
Sosiaalipäivystyksessä potilaalle on tarvittaessa annettava sosiaalihuoltolain 29 
§:ssä tarkoitettu kiireellinen ja välttämätön apu ja sosiaalipäivystyksen on 
tarvittaessa osallistuttava psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä 
tilanteissa.   
Jatkohoidon turvaamiseksi osana terveydenhuollon päivystystä ja 
sosiaalipäivystystä on järjestettävä mielenterveys- ja päihdetyön päivystys  
50 a §:n 3 momenttia on sovellettava viimeistään 1.1.2018 lukien.  
 
 Sosiaalihuollon tarpeen arviointi (terveydenhuoltolaki 53 a §):  
Terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava, onko potilaalla ilmeinen 
sosiaalihuollon tarve myös tässä luvussa säädetyn kiireettömän hoidon tarpeen 
arvioinnin yhteydessä. Ohjaamisesta ja yhteyden ottamisesta sosiaalihuoltoon 
säädetään 50 a §:ssä. Henkilön oikeudesta saada palvelutarpeen arviointi 
säädetään sosiaalihuoltolain 36 §:ssä.  
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SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TEHTÄVÄ 

 Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on huolehtia kiireellisestä 
ja välttämättömästä avun antamisesta vuorokauden 
kaikkina aikoina, sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita 
toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan 
päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksiaMiden 
lastensuojelutilanteisiin, avohoitopainotteisuus on tuonut ikääntyneet asiakkaat  

       ESIM.  
 Lähisuhdeväkivaltatilanteet 
 Lapsi päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista 

hoitajaa 
 Alaikäinen rikoksentekijä tai alaikäinen päihtyneenä  
 Lasten ja vanhempien väliset ristiriidat 
 Luvattomasti lastensuojeluyksiköstä poistuneet nuoret 
 Äkilliset/odottamattomat kriisitilanteet ja psykososiaalisen tuen 

järjestäminen  
 Vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen  
 Akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11§) 
 Uutena asiakasryhmänä maahanmuuttajat 

 
 



VIRKA-AIKAINEN SOSIAALIPÄIVYSTYS 
SATAKUNNASSA 

 Virka-aikainen sosiaalipäivystys järjestetty kunnan omana toimintana, 
matalan kynnyksen palvelu 

– Pääsääntöisesti oman työn ohella, kiertävä päivystysvastuu, käytössä Virve-
päätelaite ja useita gsm-numeroita eri vastuualueille 

 Raumalla lastensuojelussa erillinen päivystystiimi, ottavat vastaan myös muut 
päivystykselliset ilmoitukset  

 Porin yhteistoiminta-alueella yhdistetty sosiaalipäivystys  

 Kriisityön saatavuus vaihtelee kunnittain, virka-aikana defusing- ja debriefing 
järjestettävissä osassa Satakuntaa 

– Järjestöjen toteuttama kriisityö ei kata koko Satakuntaa 

 Sosiaalipäivystykseen tulevien yhteydenottojen ja asiakasmäärien 
selvittäminen haasteellista erilaisten kirjaamiskäytäntöjen ja 
tietojärjestelmien vuoksi 

 Virve-päätelaitteella tulevien yhteydenottojen / ilmoitusten määrä vähäistä 
 

 



VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN SOSIAALIPÄIVYSTYS 
SATAKUNNASSA 

 Virka-ajan ulkopuolella Satakunnan sosiaalipäivystys, järjestämisvastuussa 
Porin perusturva 

– Iltaisin ja öisin Satakunnan sosiaalipäivystyksen tavoittaa hätäkeskuksen 
112 kautta, korkean kynnyksen palvelu 

 Porin pääpoliisiasemalla sekä Satakunnan keskussairaalan 
yhteispäivystyksessä työskentelee viranomaisvaltuudet omaava 
sosiaalityöntekijä 

– Viranomaiset ottavat yhteyttä viranomaisnumeron tai 
viranomaisradioverkon välityksellä 

 Kiireellinen sosiaalialan ammattilaisen antama apu on tarkoitettu toiminta-
alueen asukkaille tai alueella oleskeleville henkilöille 

 Kriisityön saatavuus virka-ajan ulkopuolella heikkoa, yhteispäivystyksessä klo 
22 saakka psykiatrinen sairaanhoitaja tavoitettavissa 
 

 



PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO 

 Sosiaalihuoltolain sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon 
yhteistyötä 29 § a 1 momenttia on sovellettava viimeistään 
1.1.2018  

 Porin tulisi järjestää sosiaalipäivystystä terveydenhuollon laajan 
ympärivuorokautisen päivystyksen yhteydessä yhteistyössä 
sairaanhoitopiirin kanssa 

– Lakimuutoksen perusteluissa lähdetään siitä, että pääosin on kyse 
olemassa olevien resurssien uudelleen organisoimisesta  

 Päivystysuudistuksen valmistelussa on arvioitu, että uutta resurssia 
arvioidaan tarvittavan vain 0,5 sosiaalityöntekijää / päivystävä 
sairaala Lakiperusteluiden mukaan kustannukset jakautuvat 
alueellisesti järjestettyjen sosiaalipäivystyksen osalta siten kuin 
muutkin sosiaalipäivystystä koskevat kustannukset 
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Yhteenveto kustannusvaikutuksista kuntien järjestämisvastuulla 
oleviin palveluihin (STM): Vuonna 2020  
  
1. Terveydenhuollon päivystystoiminnan uudistus                  -35 milj. euroa   
2. Perustason kiireellinen viikonloppu- ja iltavastaanotto   +5 milj. euroa   
3. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon vähentyminen     -100 milj. euroa   
4. Hoitokäytäntöjen ja toimintaprosessien standardointi                                               
 sekä hoitojaksojen keston  lyheneminen                 -185 milj. euroa   
5. Ensihoidon uudistaminen                                                    -5 milj. euroa   
6. Sosiaalipäivystyksen uudistaminen                                     0 euroa (säästöt 
     ja lisäkustannukset yhtä suuret)   
7. Vanhentuneista menetelmistä luopuminen ja uuden teknologian hallittu  
 käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa  - 30 milj. euroa   
8. Vaikutukset matkakustannuksiin                                                       0 euroa (säästöt 
     ja lisäkustannukset yhtä suuret)   

Yhteensä                 - 350 milj. euroa 
  



PÄIVYSTYS 

 Yhteistyö 

– Sairaala ja sairaalan ulkopuolella 

 Satks pilotti: 3/17-2/18 Porin perusturvan kanssa:  

– Yhden virassa olevan sosiaalityöntekijän työpanos, 
viranomaisoikeudet  

 Mikä on riittävä resurssi 

 Miten hoidetaan kriisityö? 
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Päivystys on yhteisö erilaisia ammattilaisia ja 
palveluja 

 

 

 Potilas ensin 

 Tiimityö 

 Palvelujen resursointi kysynnän mukaan 

 



Päivystys – Yhden oven periaate (1) 

 

 Ensihoitopalvelu 

 Somaattinen  

 Psykiatrinen 

– Matala kynnys 

 Päihde 

 Sosiaali- ja kriisi 



Päivystys Satasairaalan laajan päivystyksen sairaalassa (2) 
Yhden oven periaate  

 

  

– Matalan kynnyksen psykiatrian ja päihdepäivystys 
somaattisen päivystyksen yhteydessä 

• Psykiatri tulee olla paikalla ja konsultoitavissa 24/7 

• Psykiatrinen hoitaja kykenee hoitamaan suuren 
osan ”matalan kynnyksen” psykiatrisista potilaista 

• Psykiatrian kansalaispuhelinneuvonta 

• 3. sektorin työpanos mukaan 

• Jalkautuva työ tarvittaessa 
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Päivystys Satasairaalan laajan päivystyksen sairaalassa (3) 
Yhden oven periaate  

 

– Sosiaali- ja kriisipäivystys 

• Nykyisin maakunnassa on yksi sosiaalipäivystäjä 

• Tulevaisuudessa sosiaali- ja kriisipäivystyksen 
resurssia tulee lisätä 

• Tulevaisuudessa on järkevää yhdistää sosiaali- ja 
kriisipäivystys sekä madaltaa nykyisen 
sosiaalipäivystyksen tehtäviä 

• Yhteistyö sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa 

• Tutuksi tuleminen päivystyksen henkilökunnan 
kanssa 

• Yhteistyö SPR kanssa 
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Maakunnan liikkuvien palveluiden koordinointi 
Satasairaasta 

 Liikkuvat palvelut: 

– Ensihoitopalvelu 

– Kotikeskuksen palvelut 

– Sosiaali- ja kriisipäivystys 

– Psykiatrian päivystysluonteiset liikkuvat palvelut 

 Miksi? 

– Yhteistyö paranee 

– Yhteisiä potilaita 

– Tieto kulkee 
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Somaattinen 
Päivystys 

Terveysasema  

tai  

Kiirevo 

Hammaspäivystys 

Ensihoito-
palvelu 

Varautu-
minen 

Siirtokulje-
tus 

Akuutti 
kotikeskus 

Päihdepalvelut 

Psykiatrian 
päivystys 

Sosiaali- 
ja kriisi-

päivystys 



KIITOS & KESKUSTELUA!  


