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Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 11.11.2016 
Kuultavana johtaja Pirjo Marjamäki (pirjo.marjamaki@hus.fi)  

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca 

 

Asia:  

Hallituksen esitys HE 224/2016 vp eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutta-

misesta  

 

Keskityn lausunnossani arvioimaan hallituksen esitystä sosiaalipalvelujen näkökulmasta ja kommentoin en-

sisijaisesti sosiaalihuoltolakiin esitettyjä muutoksia.   Edustan sosiaalialan osaamiskeskus Soccaa, joka toimii 

nykyisin osana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää.  

 

Kiireellisen avun tarpeeseen vastaamaan on sosiaalihuollossa luotu sosiaalipäivystysjärjestelmä. Koko maan 

kattavaksi päivystys saatiin vuosituhannen alussa. Järjestelyt vaihtelevat edelleen kunnittain ja alueittain. 

Ympärivuorokautisen sosiaalipäivystyksen tarve on tullut esiin sen myötä, kun palveluja on alettu järjestää 

entistä kattavammin. Vuoden 2015 sosiaalihuoltolaki terävöitti järjestämisvelvollisuutta ja sosiaalipäivys-

tyksen määrittelyä.  Nyt esitetyt muutokset edelleen vahvistaisivat ja terävöittäisivät järjestämisvelvolli-

suutta, jota voikin palvelujen saatavuuden näkökulmasta pitää hyvänä.  Sosiaalipäivystyksen olisi esityk-

sen mukaan palveltava kaiken ikäisiä, yhteistyötä olisi tehtävä myös ensihoidon kanssa, käytössä olisi oltava 

riittävä osaaminen ja resurssit ja yhteistyötä terveyspäivystyksen kanssa olisi tiivistettävä.  Muutokset ovat 

sinänsä hyviä, mutta esitän joitakin kriittisiä kommentteja niiden toteuttamisesta jo nyt eli ennen sote- ja 

maakuntauudistusta. 

 

Nykyisin sosiaalipäivystys on järjestetty kaikissa kunnissa, mutta toimintamallit vaihtelevat. Useimmiten 

sosiaalipäivystys on järjestetty useamman kunnan yhteistyönä. Hyvin yleinen on malli, jossa jokainen kunta 

vastaa virka-aikana omasta päivystyksestään, mutta virka-ajan ulkopuolella toimitaan ylikunnallisilla järjes-

telyillä. Sosiaaliviranomaisen tavoittaminen virka-aikana onkin joissain tilanteissa vaikeaa, koska päivittäistä 

työtä ei ole järjestetty siten, että hälytys voitaisiin asianmukaisesti ottaa vastaan ja ryhtyä toimenpiteisiin. 

Ei siis ole sosiaalipäivystykseen varattua resurssia vaan päivystystehtävää hoidetaan muun työn lomassa. 

Pääkaupunkiseudulla sosiaalipäivystys toimii 24/7 ja yhteistyö myös terveyspäivystyksen kanssa on organi-

soitua. 

 

Koko maan näkökulmasta katsoa laajempi alueellinen yhteistyö parantaisi sosiaalipalvelun saatavuutta.  Jär-

jestämisvastuun keskittämistä maakunnalle tai maakuntien yhteistyöalueelle ja sosiaalipäivystyksen tuotta-

mista yhdessä terveyspäivystyksen ja ensihoidon kanssa voidaankin pitää asiakkaiden kannalta hyvänä. Pal-

velujen saavutettavuus todennäköisesti paranisi, mutta se edellyttäisi laajaa kehittämistyötä mm erilaisten 

liikkuvien palvelujen kehittämiseksi.  Nyt esitetyt lakimuutokset voisivatkin viedä kehitystä tähän suuntaan, 

jos uusien toimintamallien kehittämiseen ja kokeilemiseen panostettaisiin kunnolla. Jos näin ei tehdä, voi 

tätä ennen varsinaisen sote-uudistuksen voimaantuloa aloitettavaa mittavaa uudistusta pitää pikemminkin 

sekavuutta synnyttävänä välivaiheena.  Välivaiheessa sosiaalipäivystyksen järjestäjä olisi se kunta, jossa sai-

raala sijaitsee - Uudellamaalla siis Helsinki.   
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Sosiaalihuoltolakiin tulisi kokonaan uusi pykälä, jossa säädettäisiin sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon 

yhteistyöstä (29 a §). Vastaava pykälä olisi myös Terveydenhuoltolaissa (50 a §). Sosiaalipäivystystä olisi jär-

jestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yhteydessä (12 aluetta) sekä perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä.   Kiireellisen avun saaminen todennäköisesti helpot-

tuisi kun palvelu olisi kattavasti ja keskitetysti organisoitu.  Palvelutarpeen arviointi olisi moniammatillista. 

Sosiaalinen, psyykkinen että lääketieteellinen apu voitaisiin antaa samasta paikasta silloin kun potilaan ti-

lanne sitä vaatisi kuten hallituksen esityksessä hyvin kuvataan.  Sekä sosiaalipäivystyksessä että terveys-

päivystyksessä on jo nykyisin korkeatasoista omaa osaamista, mutta osaaminen yhteisten asiakkaiden aut-

tamisessa ei ole päässyt kehittymään yksittäisiä kokeiluja systemaattisemmin. Muun muassa lakiesityksessä 

edellytetty mielenterveys- ja päihdepäivystyksen järjestäminen olisi useimmilla alueilla uusi haaste.   

 

Sosiaalipäivystyksessä tehtävä työ on hyvin erilaista kuin sairaalan päivystyksessä tehtävä työ. Työ on valta-

osaltaan puhelintyötä ja kotikäyntejä. Ihmiset eivät tule paikalle sosiaalipäivystykseen kuten terveyden-

huollon päivystykseen, vaan avuntarve on kotona, onnettomuuspaikalla tai asiaa hoidetaan puhelimitse. 

Kaikkina vuorokaudenaikoina on oltava valmius tehdä tarvittavia viranomaispäätöksiä kuten päätös lapsen 

kiireellisestä sijoituksesta.  Jo nykyisin viranomaisten moniammatillinen yhteistyö muodostaa sosiaali-

päivystystyön ytimen. Sosiaalipäivystystyössä pääasialliset yhteistyökumppanit ovat poliisi, hätäkeskus, ter-

veydenhuolto ja muissa yksiköissä tehtävä sosiaalityö. Esimerkiksi sosiaalipäivystyksen läsnäolo poliisiase-

milla nähdään hyvin tärkeäksi toimintamuodoksi.  Myös ensihoidon kanssa on ollut tiivistä yhteistyötä 

mutta nyt tämä nostettaisiin myös laissa yhdeksi yhteistyökumppaniksi.  

 

Esimerkiksi HUS:ssa on jo aloitettu valmistautuminen lakiesityksen edellyttämiin ensihoitoa koskeviin muu-

toksiin (johtajaylilääri Markku Mäkijärven asettama työryhmä 1.9.2016).  Ensihoito voidaan tulevaisuudessa 

yhä vahvemmin nähdä myös sellaisena palveluna, joka voi vastata esimerkiksi kunnan kotihoidosta tai 

muista palveluyksiköistä tuleviin päivystyksellisiin avun- ja yhteydenottopyyntöihin. Kysymyksessä olisi uusi 

toimintamalli, josta Eksoten alueella on jo kokemusta ja joka hallituksen esityksessäkin nostetaan esiin. Hel-

singissä vastaavan kaltainen toimintamalli tunnetaan nimellä ”kiireetön ambulanssi”. Tehtävään erikseen 

koulutettu henkilöstä menee vanhuksen kotiin, arvioi palvelutarpeen ja tekee myös tarpeellisia sairaanhoi-

dollisia toimenpiteitä. Työpari voi muodostua terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattihenkilöistä. Tällai-

nen laajasti käyttöönotettava toimintamalli olisi kiistatta vaikuttava ja kustannuksia säästävä, mutta ei saisi 

uhata ensihoidon varsinaista ydintehtävää. Sosiaalipäivystyksen nykyinen henkilöstö tuskin voisi siirtyä näi-

hin tehtäviin, mm. siksi että heidän työn luonteensa on kokonaan toinen. Sosiaalipäivystyksissä ei nykyisin 

työskentele vanhustyöhön erikoistuneita geronomeja, gerontologisia sosiaalityöntekijöitä tai terveyssosiaa-

lityöntekijöitä.   

 

Tällaisten sosiaalipäivystyksen ja ensihoidon yhteisten moiilipalvelujen saaminen laajasti käyttöön olisi eri-

tyisesti päivystyksellistä apua tarvitsevien vanhusten etu. Kun palvelujen järjestäjänä olisi yliopistollinen 

maakunta ja toimintaa johtaisi ja koordinoisi ensihoitokeskus kattaisi palvelu koko alueen ja olisi tasa-arvoi-

sesti kaikkien satavilla. Henkilöstölle voitaisiin asettaa yhtenäiset toimenkuvat, sen mukaiset kelpoisuusvaa-

timukset, huolehtia täydennyskoulutuksesta ja toimintaohjeiden laatimisesta. Tämä onkin nostettu esiin 

HUS-alueella edm työryhmän työssä.  

 

Muutos tulee olemaan suuri, ja lienee tarpeellista että sosiaalipäivystysyksiköiden tehtävistä, sosiaalipäivys-

tyksen järjestämisen tavoista, yhteistyöstä muiden toimijoiden kesken ja päivystysyksiköiden alueellisesta 

yhteistyöstä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

 

 



 

 

Resurssit ja osaaminen 

 
Sosiaalipäivystyksen osalta lain toimeenpanon on arvioitu aiheuttavan vain minimaaliset lisäkustannukset.  

Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on todettu että ”kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi se, miten sai-

raalan sosiaalityötä voidaan käyttää hyödyksi”. Perusteluissa kyllä aivan oikein tunnistetaan, että terveys-

sosiaalityön laajempi hyödyntäminen päivystyksellisiin tehtäviin vaatisi sosiaalityöntekijöiden nykyisten 

työnkuvien muokkaamista. Taloudellisessa arvioinnissa todetaan myös, että sosiaalipäivystystä uudistetta-

essa ”on otettava huomioon koko sosiaalityön kokonaisuus eli kunnissa tehtävä perustyö, sosiaalipäivystys 

ja sairaaloissa tehtävä terveyssosiaalityö”. Näin laajasti ajatellen on ehkä mahdollista pitkällä tähtäyksellä 

ajatellakin, että sosiaalipäivystyksen laajentaminen olisi mahdollista ilman lisäkustannuksia.  Tämä kuiten-

kin havainnollistaa sitä, että aivan pienestä palvelujen kehittämistehtävästä ei ole kysymys vaan suorastaan 

sosiaalityön ja myös sosiaaliohjauksen laajasta uudelleenorganisoinnista.  

 

Vaikka koko harvaanasutun maamme näkökulmasta sosiaalipäivystyksen uudistaminen esitetyllä tavalla 

parantaisi palvelujen saatavuutta ja vastaisi toimintatavoiltaan nykyistä paremmin apua tarvitsevien ihmis-

ten tarpeisiin, liittyy siihen myös epärealistisia odotuksia.  Yhteiskuntamme on yhä vahvemmin 24/7 yhteis-

kunta ja myös sosiaalipäivystystä odotetaan olevan tarjolla aina. Todellisuudessa sosiaalipäivystyksen käy-

tössä ilta- tai yöaikaan on vain rajallisesti palveluja kuten kriisi- tai hätämajoitusta tai edes mahdollisuutta 

palveluselillä järjestää lapselle hoitoa, jos yksinhuoltajaäiti joutuu yöllä sairaalaan.  Sen sijaan että sosiaali-

päivystystä suuresti lisättäisiin, hyödyllisempää olisi ihmisten kunnollinen ja pitkäjänteinen moniammatilli-

nen auttaminen.  Esitykseen sisältyy nyt esimerkiksi kokonaan uutena tehtävänä mielenterveys- ja päihde-

työn päivystyksen toteuttamista osana terveydenhuollon päivystystä ja sosiaalipäivystystä.  Tässä ei pitäisi 

olla kysymys vain uusista päivystysjärjestelyistä vaan koko tämän asiakasryhmän hoidon ja palvelukokonai-

suuden uudelleen tarkastelusta.   

 

Joka tapauksessa henkilöstöltä vaadittaisiin sellaisia valmiuksia, joita ei tällä hetkellä ole. Kysymyksessä olisi 

myös koulutuksellinen haaste jo ehkä sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden peruskoulutuksesta lähtien.  

 

33 a § Sosiaalipalvelujen kokoaminen alueellisesti muiden palvelujen yhteyteen 

 

Miksi tämä pykälä on esillä päivystystä koskevien uudistusten yhteydessä?  Pykälällä ei liene mitään yh-

teyttä sosiaali- tai terveyspäivystyksen järjestämiseen. Perusteluissa esitetyt esimerkit vaativan erityistason 

integroitua palvelua tarvitsevista ihmisistä eivät ole tyypillisiä päivystysasiakkaita vaan täysin päinvastoin: 

pitkäaikaista, säännöllistä apua ja hoivaa tarvitsevia. Pykälässä ei myöskään oteta mitään kantaa siihen, oli-

siko näitä vaativia palveluja koottava 12 alueelle, viidelle alueelle vai ehkä 18 alueelle ja siksikin yhteys päi-

vystystä koskevaan säätelyyn ihmetyttää.  

 

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla työskennellyt sosi-

aalihuollon erityispalvelujen turvaamista pohtineita työryhmiä ja toteutettu mm koko maan kattava valta-

kunnallinen kuusi vuotta kestänyt ”Verkostoituvat Erityispalvelut” -hanke.  On etsitty ratkaisua sosiaalihuol-

lon vaativan erityisosaamisen turvaamiselle ja sen alueelliselle ja valtakunnalliselle organisoinnille. Asia si-

nänsä onkin tärkeä ja ratkaisua vaille. Vaativan tason palveluissa tarvitaan useimmiten usean eri ammatti-

kunnan osaamista ja erityisosaaminen kertyy parhaiten moniammatillisessa asiakastyön ympäristössä. Si-

nänsä ajatus, jota pykälässä tavoitellaan, on asiakkaiden kannalta hyvä, mutta ehdotus ei kunnioita sosiaali-

huollon laajaa erityisosaamista vaan sosiaalipalveluja esitetään ikään kuin terveydenhuoltoa täydentäviksi 

palveluiksi. Sosiaalihuollossa pienten erityisryhmien palvelut ovat paljolti järjestöjen tuottamia, joilta kun-

nat hankkivat palveluja ja osaamista. Tämä sosiaalialan järjestöjen hallussa oleva osaaminen olisi voitava 



 

 

kytkeä maakunnan tarjoamaan palvelukokonaisuuteen. Vaativan tason sosiaalipalvelu on niin tärkeä koko-

naisuus, että sitä on voitava arvioida lähtökohtaisesti sosiaalipalvelujen omasta näkökulmasta vaikka yhteis-

työtä myös terveydenhuollon kanssa tarvitaan.  

 

Kun uusia maakunnallisia tai vielä laajempia yhteistyöalueittaisia palvelurakenteita valmistellaan, on tämä 

ns. porrastuskysymys yksi keskeisimmistä. Tuolloin on mahdollista koota yhteen monialaisia, integroituja 

vaativan tason palveluja osaksi maakunnan palvelulaitosta. Nyt herättääkin hämmennystä, että jo tässä vai-

heessa kiirehdittäisiin kokoamaan sosiaalipalveluja terveydenhuollon palveluiden – käytännössä sairaanhoi-

topiirien - yhteyteen. Palvelut kuitenkin säilyivät sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina ja asiakastyö kirjat-

taisiin Kantaan sosiaalihuollon palveluina. Vastaavasti samassa yksikössä työskentelevät terveydenhuollon 

ammattihenkilöt kirjaisivat palvelun terveydenhuollon palveluna.   Joka tapauksessa näyttäisi siltä, että tä-

män pykälän pohjalta valmistelut eivät lähtisi liikkeelle kuin mahdollisesti jotakin yksittäistä asiakasryhmää 

koskien satunnaisesti ja villisti jossakin maakunnassa. Arvioni on, että tarkempaa ohjausta mm asetuksen 

muodossa tarvitaan. Näkemykseni perustuu mm viimeaikaisiin kokemuksiin tiivistää yhteistyötä lasten ja 

nuorten vaativien erityispalvelujen yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien ja Hus:n psykiatrian toimialan 

kanssa. 

 

Esitän lopuksi muutamia yksityiskohtaisia kommentteja Terveydenhuoltolakiin tehtävistä muutoksista siltä 

osin kun ne koskettavat sosiaalihuoltoa. 

 

50 a § Terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö 

53 a§ Sosiaalihuollon tarpeen arviointi 

 

On hyvä asia, että lainsäädäntö tulee edellyttämään että sekä kiireellisen että kiireettömän hoidon yhtey-

dessä terveydenhuollon ammattihenkilön on huolehdittava, että myös potilaan sosiaalihuollon tarve arvioi-

daan. Näin ei nykyisin suinkaan aina tapahdu. Kommenttiini näihin pykäliin koskevat ainoastaan sanamuo-

toja. 

 

 50 a §:n Ensimmäisessä momentissa sanotaan ”Kiireellisen hoidon edellyttämän arvion yhteydessä tervey-

denhuollon ammattihenkilön on arvioitava sosiaalihuoltolain 35 §:ssä säädetyn mukaisesti, onko potilaalla 

ilmeinen sosiaalihuollon tarve. Tällainen velvoite on asiakkaan edun mukainen ja kannatettava. Mutta ot-

taen huomioon ammattiryhmien herkkyyden keskinäisissä vastuissaan, voisi sanamuoto olla toisinkin. Pykä-

län tarkoitus on korostaa sitä, että terveydenhuollon ammattihenkilön on tunnistettava ilmeinen sosiaali-

palvelujen tarve ja huolehdittava että sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi potilaan palvelutarpeen siten 

kuin sosiaalihuoltolaki edellyttää.   Koska tarkoitus on, että terveydenhuollon ammattihenkilö ohjaa poti-

laan sosiaalihuollon ammattihenkilön luo palvelutarpeen arvioimiseksi olisi se ehkä hyvä myös sanoa näin. 

 

Vastaava ilmaisua käytetään Sosiaalihuollon tarpeen arviointia koskevassa 53 a §:ssä ” Terveydenhuollon 

ammattihenkilön on arvioitava, onko potilaalla ilmeinen sosiaalihuollon tarve myös tässä luvussa säädetyn 

kiireettömän hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä”. 

 

Yhteenveto lausunnon keskeisistä asioista   
 

- Sosiaalipäivystystä koskevat sosiaalihuoltolain muutokset ovat kiireellistä apua tarvitsevan ihmisen 

etu. Sosiaalipäivystyksen saatavuus paranisi ja palvelua olisi nykyistä yhdenvertaisemmin saatavissa 

koko maassa. Sosiaali- ja terveyspäivystystä olisi saatavissa samassa paikassa ja moniammatillisesta 

avusta hyötyisivät mm mielenterveys- ja päihdeasiakkaat. 



 

 

- On toisaalta perusteltua tehdä sosiaalipäivystystä koskevat muutokset samassa yhteydessä kun ter-

veydenhuoltolakia muutetaan kiireellisen hoidon osalta. Toisaalta sosiaalipäivystyksen näin laaja-

mittaisen uudistuksen aloittaminen ennen varsinaista sote- ja maakuntauudistusta vaikuttaa ou-

dolta. Vaikea myös ennakoida mitä merkitsee se, että tässä välivaiheessa sairaalan sijaintikunta olisi 

sosiaalipäivystyksen järjestämisvastuussa 

 

- Sosiaalipäivystyksessä tehdään jo nykyisin monissa maakunnissa paljon kehittämistyötä. Malleja 

hyvistä yhteistyökäytännöistä muun muuassa terveydenhuollon kanssa kyllä on. Ennen näiden uu-

sien toimintamallien laajamittaista käyttöönotto tarvitaan kuitenkin vielä monipuolista arviointia, 

kokeiluja, henkilöstön täydennyskouluttamista, tehtäväkuvien uudistamista ja myös hallinnollisia 

päätöksiä (virkavastuinen työ, kirjaamisvelvoite..). Odotukset muutosten etenemisestä ovat epä-

realistisia vaikkakin oikeansuuntaisia.  

 

- Terveydenhuoltolakiin tehtävät muutokset siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilön on ohjat-

tava potilas sosiaalihuollon ammattihenkilön luo sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi sekä kiireelli-

sessä että kiireettömässä hoidossa ovat tarpeellisia. Kommentit koskevat sanamuotoja. 

 

- 33 a § Sosiaalipalvelujen kokoaminen alueellisesti muiden palvelujen yhteyteen ei liity sosiaali-

päivystyksen uudelleen järjestelyihin. Sosiaalipalvelujen porrastus vaativan erityistason palveluihin 

ja peruspalveluihin on keskeinen asia ja uudet sote-alueet tulevat tarjoamaan siihen mahdollisuu-

den. On ennenaikaista ja jopa haitallista sosiaalipalvelujen kehittymiselle, jos tässä vaiheessa kiireh-

ditään lainsäädännöllä ohjaamaan vaativan tason sosiaalipalveluja tuotettaviksi muiden palvelujen 

yhteydessä tarkoittaen lähinnä erikoissairaanhoidon palveluja.  Hallituksen esityksen pääasiallisen 

sisällön kannalta pykälä on tarpeeton. 


