
Leena Männistö

Pilotin/kokeilun nimi: Perhesosiaalityön päivystyspilotti Lastenklinikalla

kokeiluun/pilotointiin osallistuvat kehittämisyksiköt: Lasten ja nuorten sairauksien sosiaalityö, HUS

Kokeilun ajanjakso: 10/2017-3/2018 (6kk)

Yhteyshenkilöt: HUS, Lape Erityis- ja vaativataso, Leena Männistö. Hus Lasten ja nuorten  (LANU) sosiaalityö Ulla Väisänen, joht.sostt. ja Minna Tikanoja, vast.sostt.

Lyhyt kuvaus pilotista/kokeilusta: Sosiaalityötä on saatavissa sekä kiireellisen että kiireettömän terveydenhuollon yhteydessä lasten päivystyksessä.

MITÄ?

Mitä kokeilulla halutaan muuttaa 

MIKSI?

Nykytila

MITEN 

TOTEUTETAAN?

Toimenpiteet

MITEN ARVIOIDAAN?

Arviointikysymykset

MITÄ SITTEN?

Juurruttaminen

Halutaan selvittää,

mikä/millainen on sosiaalityön 

tarve laajassa lasten 

terveydenhuollon päivystyksessä

(sis. esh:n ja 

terveyskeskuspäivystyksen)

Päivystysuudistuslain velvoite: 

Terveydenhuollon laajan 

päivystyksen yhteydessä on 

oltava saatavissa sosiaalityön

arviointi sekä kiireellisissä että 

kiireettömissä tilanteissa.

Lasten terveydenhuollon päivystyksessä ei ole 

ollut saatavissa sosiaalityötä v. 2018 voimaan

tulleen päivystysuudistuksen edellyttämällä

tavalla.

Lasten terveydenhuollon laajaan päivystykseen 

hakeutuneiden lasten ja perheiden tilanne ei aina 

vaadi lääketieteellistä hoitoa vaan tarpeena voi 

olla perheen sosiaalisen tilanteen selvittely tai/ja 

lääketieteellisen pulman lisäksi perheellä voi olla 

tarvetta  psykososiaaliselle tuelle ja akuutille 

avulle.

Lasten päivystyksen sosiaalityön asiat eivät ole 

edenneet päivystysaikaan. Esh:n

sosiaalityöntekijät ovat käsitelleet päivystysajan

ilmoitukset maanantaina (viive) ja sosiaalihuollon

yhteydenotto perheeseen kunnasta/tilanteesta 

riippuen toteutunut vaihdellen, joskus useiden

viikkojen viiveellä tai ei lainkaan.

Jos asia ei etene, tilanteen toistumisen riski on 

suuri ja kuormittaa päivystystä uudelleen. Oikea-

aikainen tuki ja nopea reagointi  helpottaa 

tilanteen selvittelyä ja ehkäisee ongelmien 

kasautumista.

Esh:n

perhesosiaali-

työntekijät 

muodostavat 

päivystysringin ja 

ovat paikalla 

Lastenklinikan 

päivystyksessä 

perjantai ja 

lauantai iltaisin 

klo 16-24

Kuntien 

sosiaalipäivystys 

toimii  

taustatukena 

(normaali 

sos.päivystys-

toiminta, esim. 

lastensuojelulliset 

sijoitustilanteet)

Selvitetään sosiaalityön tarvetta

päivystysaikaan laajassa lasten 

päivystyksessä:

• asiakastarve: 

asiakastapaamisten määrät ja 

niiden sisältö päivystyskokeilu 

aikoina sekä asiakkaiden 

kokemus tarpeesta/hyödystä

• konsultaation tarve:  

toteutuneiden konsultaatioiden 

määrä kokeilun aikana ja 

päivystyksessä työskentelevän 

henkilökunnan tarpeet  

konsultaatiolle (kysely)

• huomioidaan sekä 

erikoissairaanhoidon 

päivystyksen että 

terveyskeskuspäivystyksen 

asiakkaiden ja henkilökunnan 

tarpeet

Kun selviää, millainen lasten 

päivystyksen sosiaalityön 

tarve on (määrä ja laatu), 

pitää arvioida ja neuvotella 

kuntien ja erikoissairaan-

hoidon kesken, miten 

sosiaalityö järjestetään lasten 

laajaan päivystysyksikköön 

(Lastenklinikka) lain ja 

tarpeen edellyttämässä 

laajuudessa.


