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Päivystysuudistuslain mukaisesti sosiaalityön arviointi tulee olla saatavissa laajan 
terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä. Terveydenhuollon yhteydessä on järjestyttävä 
sosiaalityön arviointi sekä kiireellisesti että kiireettömästi. Lasten ja nuorten 
erikoissairaanhoidossa sosiaalityö on perinteisesti palvelut arkisin toimistoaikaan eikä sitä 
ole ollut saatavilla päivystysaikaan. Kuntien sosiaalipäivystys on palvelut viikonloppuisin, 
mutta kynnys sosiaalipäivystyksen mukaan pyytämiseen on ollut korkea ja apua on pyydetty 
pääosin vain silloin, kun on ollut syytä arvioida lapsen kiireellisen sijoituksen tarvetta. 
Tyypillistä oli, että maanantaisin lasten erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijän pöydällä 
odotti kasa lastensuojeluilmoituksia, kirjaamisia ja jatkoselvittämisiä varten, mutta itse 
potilas - lapsi, nuori ja perhe olivat jo poistuneet sairaalasta eivätkä olleet saaneet oikea-
aikaisesti sosiaalityön apua. Eteenpäin lähetty lastensuojeluilmoitus saattoi poikia perheelle 
yhteydenoton kunnasta ja mahdollisesti tapaamisen myöhemmin. Akuutti sosiaalityön 
selvittelyn tarve jäi kriisitilanteessa sosiaalityön osalta tekemättä, ellei tilanteessa ollut 
tarvetta sijoituksen arvioinnille. Samalla menetettiin myös mahdollisuus auttaa lasta ja 
perhettä kriisitilanteessa ja tarjota ennaltaehkäisevää tukea. 

 

Kahden vuoden ajalta (2016 ja 2017) HUS:in Lasten ja nuorten sairauksien sosiaalityössä 
kerätyt tilastotiedot lastensuojeluilmoituksista ja niiden syistä osoittivat, että Lastenklinikan 
päivystyksen yleisin ilmoituksen syy oli lapsen/nuoren oma päihteiden käyttö. Tilanteissa ei 
usein ollut välitöntä sijoituksen tai psykiatrisen hoidon tarvetta ja lääketieteellinen hoito oli 
varsin nopeaa. Nuoren päihdemyrkytysten osalta ohjaaminen päihdehoitoon ei sekään ollut 
tarpeellista, kyse oli usein siitä, että nuori toi terveyttään vaarantamalla esiin muuta omaa 
tai perheensä tuen tarvetta.  Tilanteiden tiedettiin vaativan koko perheen tilanteen selvittelyä 
ja kriisityötä, jotta se ei toistuisi ja lapsi/nuori perheineen löytäisi tarvittavan avun ja tuen. 

Näistä kehittämistarpeista käsin HUS: in Lasten ja nuorten sairauksien toimialan sosiaalityö 
toteutti pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän – hankkeen tuella 
päivystyskokeilun Helsingin Lastenklinikalla, kokeilun kesto oli noin puolivuotta (20.10.2017- 
31.3.2018). PKS Lapsen Paras on osa lapsiperhepalveluiden valtakunnallista 
kehittämisohjelmaa Lapea, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Kokeilun aikana Lasten 
ja nuorten sairauksien sosiaalityöntekijä työskenteli Lastenklinikan päivystyksessä 
perjantai- ja lauantai-iltaisin klo 16.00- 24.00. Tavoitteena oli tarjota sosiaalityön 
asiantuntemusta potilaiden, perheiden ja ammattilaisten käyttöön oikea-aikaisesti ja samalla 
selvittää tarvetta lasten ja nuorten sairauksien päivystyksen sosiaalityölle.  
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Kokeiluun osallistui neljä sosiaalityöntekijää, jotka muodostivat päivystysringin ja jakoivat 
päivystysvuorot, siten että sama sosiaalityöntekijä päivysti viikonlopun molemmat päivät. 
Lasten ja nuorten sairauksien toimialan sosiaalityöntekijöillä oli osaaminen 
terveydenhuollon sosiaalityöhön ja akuuttiin sosiaalityöhön. Suunnitteluapua toimintaan 
saatiin Helsingin sosiaalipäivystykseltä ja kaikkien kuntien sosiaalipäivystystoiminta oli 
päivystysaikaan yksin työskentelevän sosiaalityöntekijän tärkein yhteistyötaho ja 
konsultaatiotuki.  

Lastenklinikan päivystyksessä sosiaalityöntekijät tapasivat potilasta ja vanhempia 
kriisitilanteessa, arvioivat ja selvittivät perheen sosiaalista tilannetta. Sosiaalityöntekijän 
tapaamisten yleisimmät aiheet olivat lasten ja nuorten päihteiden käyttö, itsetuhoisuus, 
pahoinpitelyepäilyt ja vanhempien väsymys.  Lisäksi sosiaalityöntekijät konsultoivat ja 
tukivat päivystyksen henkilökuntaa sosiaalihuollon kysymyksissä, erityisesti 
lastensuojelullisissa tilanteissa. Sosiaalityöntekijät palvelivat Lapen tavoitteiden mukaisesti 
myös perustasoa eli lasten terveyskeskuspäivystyksen henkilökuntaa, joka toimi samoissa 
tiloissa. Myös lastenterveydenhuollon terveyskeskuspäivystyksellä oli tarve sosiaalityöhön, 
tarve korostui terveyskeskuspäivystyksen ”keikkalääkärien” osalta.  
 
Kokeilua arvioitiin Lapsen paras -hankkeen erityis- ja vaativantason 
kehittämiskokonaisuudesta käsin. Päivystävät sosiaalityöntekijät keräsivät tiedon 
tapaamistaan asiakkaista ja konsultoimistaan asioista, heiltä kerättiin kokemuksia 
päivystyksestä haastattelemalla.  Arviointikysely toteutettiin Lastenklinikan päivystyksen 
henkilökunnalle. Arviointikyselyyn vastasi 30 päivystyksen ammattihenkilöä. Henkilöstön 
arvion mukaan, kokeilu edisti sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaa ja oli hyödyllinen niin 
potilaalle kuin päivystyksen ammattityölle. Vastaajat kokivat, että sosiaalityöntekijän 
osallistuminen päivystykseen lisäsi lasten nuorten ja perheiden osallisuutta omassa 
asiassaan. 

 

Kokeilun tuloksena ja arviointien perusteella sosiaalityön tarve lasten ja nuorten 
sairauksien päivystyksessä on ilmeinen. Kokeilun ja arviointien perusteella Lasten ja 
nuorten sairauksien toimialalla päätettiin toiminnan jatkamisesta vakinaisena toimintana. 
Tavoitteena on laajentaa sosiaalityön saatavuus Lastenklinikan päivystyksessä 
ympärivuorokautiseksi (24/7).  Toistaiseksi toiminta on toteutettu vapaaehtoisesti 
päivystystyöhön haluavien sosiaalityöntekijöiden toimesta. Lasten ja nuorten sairauksien 
sosiaalityöntekijöiden päivystysrinki on kasvanut ja parhaillaan neuvotellaan 
nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijöiden liittymisestä rinkiin. Alustavasti on suunniteltu 
yhteistä koulutusta Helsingin sosiaalipäivystyksen kanssa.  
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