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1 JOHDANTO

Osana Sosiaalialan Kehittämishanketta 2003–2007, Valtioneuvosto asetti

vuonna 2003 tavoitteeksi, että kiireellisten sosiaalipalvelujen päivystystoiminta

saataisiin järjestettyä kattavasti koko maahan 1.1.2007 mennessä (STM 2006,

9.) Kuntavelvoitteiden mukaisesti alkoi, 2.5.2006 Jyväskylässä ja koko maa-

kunnassa, Sosiaalipäivystyksen maakunnallinen järjestäminen Keski-

Suomessa -hanke, joka päättyi 31.12.2007. Hankkeeseen osallistuivat kaikki

Keski-Suomen maakunnan 28 kuntaa.

Asetetuista tavoitteista huolimatta on sosiaalipäivystyksen järjestäminen edel-

leen kesken 73 kunnassa (Sosiaalialan kehittämishanke 2003–2007, 4). Kun

keväällä 2007, Sosiaalipäivystyksen maakunnallinen järjestäminen Keski-

Suomessa – hankkeen projektikoordinaattori Tuija Hauvala tarjosi mahdolli-

suutta tehdä opinnäytetyö hankkeeseen liittyen, kiinnostuin siitä aiheena, kos-

ka sosiaalipäivystystyö on mielestäni ajankohtainen ja vielä vähän tutkittu ala.

Toimeksiannon tehtävänä oli kyselyn avulla arvioida, hankkeen ulkopuolisena,

Keski-Suomen alueelle järjestettyä sosiaalipäivystysmallia ja sosiaalipäivys-

tystyötä. Kyselyssä koottiin myös mielipiteitä virka-aikaisen sosiaalityön haas-

teista takapäivystäjien näkökulmasta. Toimeksiannon tavoitteena oli laaja-

alaisesti kerätä tietoa hankkeelle, alueellisen sosiaalipäivystystyön kehittämi-

seksi.

Kysymykset laadin yhteistyössä projektikoordinaattori Tuija Hauvalan ja opin-

näytetyön ohjaaja lehtori Eero Tapanisen kanssa. Kysymykset pohjautuivat

Sosiaalipäivystyksen järjestäminen Keski-Suomessa -hankkeen seurantalo-

makkeisiin. Kyselyyn koottiin aiheittain 40 kysymystä ja se lähettiin kuudelle-

toista takapäivystysvuorossa olleelle sosiaalityöntekijälle sähköpostitse. Kyse-

lyn palautti kymmenen henkilöä.

Vastauksissa saatiin taustatietojen lisäksi, mielipiteitä konkreettisesta taka-

päivystystyöstä, johon liittyen pyydettiin arvioimaan asiakaspalvelutyötä ja sen

laatua työnkehittämisen näkökulmasta. Vastauksissa arvioitiin sekä viran-

omaisyhteistyön, että etu- ja takapäivystystyön toimivuutta verkostoyhteistyön



5

näkökulmasta. Lopuksi arvioitiin hankkeen tavoitteiden toteutumista kokonai-

suudessaan.

Osana tätä toimeksiantoa, kyselyn toteuttamisen ja aineiston koonnin lisäksi,

esittelin tuloksia Länsi-Suomen Lääninhallituksen, Sosiaali- ja Terveysosaston

Jyväskylän yksikön ja Sosiaalipäivystyksen järjestäminen Keski-Suomessa -

hankkeen järjestämässä seminaarissa, Sosiaalipäivystys Keski-Suomessa,

Jyväskylässä 24.9.2007.

Tähän opinnäytteeseen valitsin tutkittavaksi ne aiheet, joihin omasta ammatil-

lisesta näkökulmasta voin parhaiten soveltaa sosionomin ja sosiokulttuurisen

työn syventävien opintojeni tietopohjaa, erityisesti syventävän sosiaalilainsää-

däntöjen opintoja. Tarkastelen lähemmin niitä vastauksia, jotka koskivat virka-

aikaista päivystystyötä tekevien kokemuksia ja mielipiteitä konkreettisesta ta-

kapäivystystyöstä, asiakaspalvelutyöstä ja päivystystyön kehittämistä.

2 SOSIAALIPÄIVYSTYS

2.1 Sosiaalipäivystyksen tarve Keski-Suomen maakunnassa

Arjen ongelmat ovat perheissä moninaiset ja sosiaalipalveluilla on keskeinen

rooli, tuettaessa arjessa selviytymistä. Tuen tulisi olla myös ehkäisevää, eikä

vain korjaavaa. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton hyvinvointianalyysissa,

joka tehtiin kyselytutkimuksella Keski-Suomen kuntalaisille, sanotaan Silta-

niemen & muiden (2007) mukaan, että hyvinvointi näyttää heikentyvän Keski-

Suomessa. Haasteena ovat ikääntyvien kasvava palvelujen tarve ja alle 25-

vuotiaiden työttömien nuorten syrjäytyminen kokonaan niin työelämästä, kuin

koulutuksestakin. (Mts. 212 - 213.)

Keski-Suomessa on terveyspalveluihin panostettu, enemmän kuin sosiaalipal-

veluihin ja tämä näkyy sosiaalipalvelujen kasvavina jonoina, laadun ja toimi-

vuuden puutteina. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää Siltaniemen & muiden

(2007) mukaan niihin palveluja tarvitseviin, joilla ei ole sosiaalista tukiverkkoa

ja, joiden kokemukset omista voimavaroistaan ja yhteiskunnan tuesta ovat

heikot. Vaikeinta on tutkimuksen mukaan saada apua talousongelmiin ja
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omaisten ja lasten hoitoon. Työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien osuus on

koko maahan verrattuna korkeampi. Keski-Suomessa onkin muuhun maahan

nähden myös enemmän pienituloisia köyhiä, joka kuudes kotitalous, ja näissä

perheissä asuu 14 prosenttia lapsista, mikä on myös enemmän kuin maas-

samme keskimäärin. (Mts. 220, 223–225.)

Maata suurempi osuus kotitalouksien tuloista koostui tulonsiirroista ja toi-

meentulotuen saajia on myös lapsiperheissä keskimääräistä enemmän. Tilas-

tojen valossa pienituloisuus on riski, kun siihen yhdistyy työttömyys, lapsiper-

heisyys, yksinhuoltajuus, opiskeluvaihe ja velkaisuutta. Toimeentulo-

ongelmaisissa perheissä on myös runsaalla neljänneksellä ongelmaksi koettu

alkoholin käyttö. Pitkittyneet ongelmat kuormittavat myös parisuhteita ja koko

perheen vuorovaikutusta. Erityyppiset hyvinvoinnin puutteet kasautuvat hel-

posti samoille ihmisryhmille. Alle 25-vuotiaille ongelmien kasautumiseen kyt-

keytyy muita useammin psyykkisiä ongelmia. (Mts.225–230)

Avun saannin kannalta on keskeistä Siltaniemen & muiden (2007) mukaan

oikea-aikainen ohjaus ja neuvonta tarpeellisen palvelun tai tuen piiriin. Ajoissa

tapahtuva, varhainen puuttuminen, on hyvää ennaltaehkäisevää työtä, mikä

vähentää syrjäytymisriskiä. (Mts. 231.)

Sosiaalipäivystyksen tarve pohjautuu perheiden konkreettiseen tuen puuttee-

seen. Jonot tukien piiriin ovat pitkät, sosiaalitoimen työntekijöistä on pulaa,

toisaalta kunnan sosiaalipalvelujen kasvattamiseksi, ei löydetä tai ei pidetä

ensisijaisena budjetoida riittävästi varoja. Erityisesti lapsiperheiden avopalve-

lua, kuten kotipalveluja ja perhetyötä on rajusti supistettu, Jyväskylä on tilas-

toissa alkoholinkulutuksen kärjessä, kuin myös työttömyysluvut ja toimeentulo-

ongelmat ovat muuta maata korkeammat. Kasaantuvat ongelmat näkyvät ti-

lastoissa kasvavina lasten sijoituksina ja avohuollon tukitoimina. Lastensuoje-

luasiat ovatkin sosiaalipäivystyksen suurin asiakaskäyntien syy.
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2.2 Lainsäädäntö sosiaalipäivystyksen taustalla

Sosiaalipäivystyksen taustalla ovat peruslailliset säädökset kansalaisten oi-

keudesta sosiaaliturvaan. Perustuslaissamme sanotaan, että jokaisella, joka

ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Julkisen vallan on turvattava

jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

(Suomen Perustuslaki. 11.6.1999/ 731, 19§.)

Tämän toteuttamiseksi on Sosiaalihuoltolaissa määritelty kuntien sosiaalihuol-

lon velvollisuuksia tarkemmin. Lain mukaan kunta on velvollinen järjestämään

sosiaalipalveluja asiakkailleen ja määrittelee myös sosiaalityöllä tarkoitettavan

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja

sosiaalisten ongelmien selvittämistä, sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja

edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen

toimivuutta. (Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982 / 710, 13§, 18§)

Tärkeää lisäys sosiaalihuoltolakiin, on vuonna 2006 tehty muutos, jossa sano-

taan, että kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava vii-

pymättä. (Sosiaalihuoltolaki 17.2.2006/125 40A). Tämä oikeuttaa ja samalla

velvoittaa kuntia järjestämään sosiaalipalveluja asukkailleen kiireellisissä ta-

pauksissa eli käytännössä velvoittaa toimimaan ja arvioimaan kiireellisten so-

siaalipalvelujen tarve antamaan kriisipalveluja myös ympärivuorokautisesti

sosiaalipäivystyksenä.

Sosiaalitoimistojen aukioloaikojen ulkopuolinen sosiaalipäivystystyö painottuu

Hauvalan (2007a) mukaan lastensuojelun välittömän tarpeen arviointiin ja las-

tensuojelulain mukaisiin kiireellisiin huostaanottoihin ja sijoituksiin. Sosiaali-

toimistojen aukioloaikoina kiireelliset sosiaaliset kriisi- ja hätätilanteet hoide-

taan oman alueen tai kunnan sosiaalitoimistossa. (Mts. 2007a)

Sosiaalipäivystystyö ei kuitenkaan rajoitu vain oman kunnan alueen asukkai-

siin vaan, sosiaalihuoltolain 15 § mukaan, on kiireellisissä tapauksissa, ja/tai

olosuhteiden vaatiessa, järjestettävä laitoshuolto ja muita sosiaalipalveluita
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muullekin kunnassa oleskelevalle henkilölle, kuin kunnan asukkaalle. (Sosiaa-

lihuoltolaki 1982, 15§)

2.3 Muu sosiaalipäivystyksen järjestämiseen vaikuttava lainsäädäntö ja
velvoitteet

Hätäkeskuslain tarkoituksena on turvata hätäkeskuspalvelujen tuottaminen,

saatavuus ja laatu tasapuolisesti maan eri osissa sekä tehostaa viranomaisten

yhteistoimintaa.  Tätä lakia sovelletaan pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja ter-

veystoimen hätäkeskustoiminnan järjestämiseen ja hätäkeskuksiin sekä hätä-

tilanteita koskeviin ilmoituksiin, jollei ilmoitusten käsittelystä muualla laissa

toisin säädetä. (Hätäkeskuslaki 157/2000 1§, 2§)

Hätäkeskuksen tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoituksia, välittömiä poliisin

toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia ja muita ihmisten, omaisuuden ja ympä-

ristön turvallisuuteen liittyviä välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia

sekä välittää ne edelleen niille yksiköille, joille tehtävä voimassa olevan lain-

säädännön mukaan kuuluu. Lisäksi hätäkeskus toimii pelastus-, poliisi- sekä

sosiaali- ja terveystoimen viestikeskuksena, tukee ja avustaa näiden viran-

omaisten tehtäviä hoitavia yksiköitä sekä hoitaa sille muussa laissa säädetyt

tehtävät. (Hätäkeskuslaki 157/2000 4§)

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta määrää alueen pelastustoimen teh-

tävistä ja muiden viranomaisten osallistumisesta pelastustoimeen ja virka-

avun antoon. Asetuksen mukaan kunnan ja kuntayhtymien eri toimialoista

vastaavat virastot ja laitokset vastaavat lääkinnällisestä pelastustoiminnasta ja

sairaankuljetuksesta, tehtävä alueensa, keskinäisen työnjakonsa ja kuntia

koskevan lainsäädännön mukaisesti. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimes-

ta 787/2003, 6§)

Lisäksi asetuksen mukaan kunnan ja kuntayhtymien eri toimialoista vastaavat

virastot ja laitokset huolehtivat yhteistoiminnassa muiden asiantuntijoiden

kanssa psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestämisestä niille, jotka uhrei-

na, uhrien omaisina tai pelastajina ovat joutuneet osallisiksi onnettomuuteen;

avustavat tarvittaessa pelastusviranomaisia pelastustoiminnassa ja väestön-

suojelussa antamalla pelastusviranomaisille toimialaansa soveltuvaa asian-
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tuntija-, kalusto- ja materiaaliapua sekä apua pelastushenkilöstön huoltami-

seksi (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003, 6§.)

2.4 Sosiaalipäivystyksen järjestämisen malleja

Vuoden 2007 alusta lähtien on sosiaalipäivystyspalveluja pitänyt olla saatava-

na, kattavasti koko maassa, sosiaalialan kehittämishankkeessa annettujen

tavoitteiden mukaisesti. Monilla suuremmilla paikkakunnilla sosiaalipäivystys-

toimintaa on ollut pitkään ja harvaan asutuilla seuduilla päivystystä on järjes-

tetty kuntien välisenä yhteistyönä. Mukana on myös muita toimijoita, kuten

järjestöjä. (Sosiaalialan kehittämishanke 2003–2007, 4.)

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan, sosiaalipäivystyksen jär-

jestäminen on kesken vielä 73 kunnassa (Sosiaalialan kehittämishanke 2003–

2007, 4). Suurimmat puutteet ovat Varsinais-Suomessa ja Itä-Suomen pirsta-

leisilla järvialueiden kunnilla, vaikkakin Sosiaali- ja terveysministeriön ylitar-

kastaja Hujalan (2007a) mukaan, esimerkiksi Kuopiossa on kuitenkin hyvin

toimiva sosiaalipäivystysmalli.

Varsinais-Suomessa taasen kuntien pienet koot, saaristoalueet ja kaksikieli-

syys hankaloittavat sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Hujala (2007a) mainit-

see myös, että osa kunnista odottaa kuntaliitoksia, joiden myötä ollaan liitty-

mässä kuntiin, joissa sosiaalipäivystys on järjestetty. (Talentia 2007, s 22)

2.4.1 Matalan kynnyksen sosiaalipäivystysmalli

Sosiaalipäivystyksen järjestämistä kuvataan usein termeillä ”korkean tai mata-

lan kynnyksen” sosiaalipäivystysmalli. Niin sanotussa ”matalan kynnyksen

mallissa” asiakkaan yhteydenotto tapahtuu suoraan sosiaalipäivystyksen so-

siaalityöntekijälle. Esimerkkinä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys, jossa on jo

kymmenen vuoden ajan, on yhteydenotto suoraan sosiaalipäivystäjälle, ollut

mahdollista ympärivuorokautisesti. (Hauvala 2007d.)

Sosiaalityöntekijöiden päivystys voi tapahtua aktiivityönä erillisessä sosiaali-

palveluihin kuuluvassa ympärivuorokautisia palveluita tuottavassa toimintapis-

teessä, kuten turvakodissa, lastensuojeluyksikössä tai kriisikeskuksen yhtey-

dessä. Sosiaalipäivystys voi myös olla osa poliisilaitoksella työskentelevän
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sosiaalityöntekijän tehtäviä. Päivystys voi tapahtua myös erillisessä sosiaali-

päivystysyksikössä tai sosiaalipäivystysosastolla. (STM 2006, 14.)

2.4.2 Korkean kynnyksen sosiaalipäivystysmalli

Korkean kynnyksen sosiaalipäivystysmallissa eri viranomaistahot; Hätäkes-

kus, Poliisi, terveydenhuolto ja pelastuslaitos voivat ottaa yhteyttä sosiaali-

päivystäjään, joka tarvittaessa soittaa asiakkaalle ja tilanteen vaatiessa me-

nee kotikäynnille. Tämä malli on käytössä esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan so-

siaalipäivystyksellä, jossa kuntien väliset päivystysvuorot jaetaan kuntien asu-

kasluvun mukaisessa suhteessa. Korkean kynnyksen sosiaalipäivystysmalli

on käytössä myös Porin ja Hämeenlinnan alueella, sekä Etelä-Savon sairaan-

hoitopiirin alueella (Hauvala 2007d.)

Tässä varallaoloon perustuvassa päivystyksessä päivystäjät ovat yleensä eri

kuntien sosiaalityöntekijöitä, jotka päivystävät usein pääsääntöisesti puheli-

men välityksellä. Päivystäjällä ei ole velvoitetta olla tavoitettavissa tietyssä

työpisteessä. Työ muuttuu aktiivityöksi, kun päivystäjä vastaa puhelimeen ja

ryhtyy asian edellyttämiin toimenpiteisiin. ( STM 2006, s. 14)

2.4.3 Etu- ja takapäivystysrinki

Sosiaalipäivystys voi toimia myös etu- ja takapäivystäjien yhteistyönä. Tässä

mallissa sosiaalipäivystys muodostuu ympärivuorokautisessa yksikössä työs-

kentelevän henkilökunnan ja toimivaltaisten sosiaaliviranomaisten välisestä

yhteistyöstä. Ympärivuorokautinen yksikkö voi olla sosiaalihuollon yksikkö,

jossa päivystystehtäviä tekee aktiivityönä niin sanotut etupäivystäjät, jotka ei-

vät ole toimivaltaisia sosiaaliviranomaisia. Etupäivystäjät voivat olla koulutuk-

seltaan esimerkiksi sosionomeja (AMK) tai psykiatrisia sairaanhoitajia. Etu-

päivystäjien rinnalla on järjestelmä toimivaltaisen sosiaaliviranomaisen tavoit-

tamiseksi. (STM 2006, 17)

Usein toimivaltaisista sosiaaliviranomaisista on koottu takapäivystäjien päivys-

tysrinki, johon etupäivystäjät tarvittaessa ottavat yhteyttä. Etupäivystäjät hoita-

vat itsenäisesti suurimman osan päivystystapauksista, mutta järjestelmä antaa

mahdollisuuden konsultoida takapäivystäjää ja tarvittaessa pystytään teke-

mään viranomaispäätökset. (STM 2006, 17)
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Vaikka kuntien sosiaalipäivystyksen järjestämistavat vaihtelevatkin, pyrkii so-

siaalialan kehittämishanke, Hujalan (2007b) mukaan, tukemaan kuntien sosi-

aalipäivystysmallien järjestämistä valmistamalla oppaita ja pitämällä työkoko-

uksia eri toimijoiden välillä. Sosiaalipäivystyksen järjestäminen koskee myös

lääninhallitusten tulossopimuksia ja käynnistämishankkeita rahoitetaan. Huja-

nen (2007b) toteaa, että poliisiyhteistyön ja valmiussuunnittelujen kehittämi-

nen toimivammaksi, ovat tulevaisuudessa kehittämistavoitteina.

3 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN SOSIAALIPÄIVYSTYSMALLI

3.1 Hankkeen taustaa

Keski-Suomen maakunnan alueella Sosiaalipäivystyksen maakunnallinen jär-

jestäminen Keski-Suomessa – hankkeen suunnittelu alkoi Keski-Suomen so-

siaalijohdon työkokouksessa keväällä 2005 ja Uuraisten kunta sitoutui tuolloin

hallinnoimaan hanketta. Uuraisten kunta ja Keski-Suomen Sosiaalialan osaa-

miskeskus tekivät yhteistyössä hankehakemuksen Länsi-Suomen Lääninhalli-

tukselle joulukuussa 2005 ja helmikuussa 2006, Lääninhallitus myönsi valtion-

avustuksen kehittämishankkeelle. Kehittämishankkeen aikana toteutettiin

maakunnallinen sosiaalipäivystyskokeilu, joka alkoi 1.1.2007 ja päättyi

31.12.2007 (Hauvala 2007b.)

Kokonaisuudessaan Sosiaalipäivystyksen maakunnallinen järjestäminen Kes-

ki-Suomessa -hanke toimi ajalla 2.5.2006 - 31.12.2007. Hankkeeseen osallis-

tuivat Jyväskylä, Jyväskylän Maalaiskunta, Laukaa, Hankasalmi, Uurainen,

Petäjävesi, Muurame, Toivakka, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Multia, Korpi-

lahti, Keuruu, Konnevesi, Äänekoski, Suolahti, Sumiainen, Pihtipudas, Kinnu-

la, Viitasaari, Saarijärvi, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki ja Kuhmoinen. Koulu-

tus- ja työnohjausosioon osallistuivat Jämsä, Jämsänkoski ja Karstula sekä

Kannonkoski (Hauvala 2007c, 14).

Keski-Suomen maakuntien lisäksi toimijoina yhteistyössä ovat muun muassa

Kriisikeskus Mobile, Poliisi, Hätäkeskus, Keski-Suomen Pelastuslaitos, Keski-
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Suomen sairaanhoitopiiri, maakunnan terveyskeskukset ja Keski-Suomen So-

siaalialan osaamiskeskus ja Erillisverkot Oy (Hauvala, 2007a.)

Maakunnallisen sosiaalipäivystyshankkeen tavoitteena oli, virka-ajan ulkopuo-

lisen, kiireellisen sosiaalisen avun ja tuen saannin lisäksi, muun muassa tiivis-

tää kuntien sosiaalipalveluiden, Hätäkeskuksen ja muiden viranomaisten yh-

teistyötä ja luoda pelisäännöt sosiaalipäivystyksen käytölle. (Hauvala 2007c,

9.)

3.2. Sosiaalipäivystysseminaari

Sosiaalipäivystysjärjestelmän toimintaa, hankkeen etenemistä, päivystystyön

toteutumista ja kohdattuja haasteita arvioitiin koko hankeajan ohjausryhmän

ja eri yhteistyötahojen kokouksissa. Sosiaalipäivystystoiminnan arvioijina toi-

mivat päivystäjät, yhteistyökumppanit ja ohjausryhmän jäsenet, jotka olivat

mukana eri ammattirooleissa sosiaalipäivystyksen järjestämisprosessissa.

(Hauvala 2007c, 9.)

Näiden edellä mainittujen, eri tahojen arviointien tulokset esitettiin Jyväskyläs-

sä 24.9.2007, hankkeen järjestämässä Sosiaalipäivystys Keski-Suomessa -

loppuseminaarissa. Loppuseminaariin oli myös toivottu ulkopuolisen arvioijan

tekemää tutkimusta ja näkökulmaa. Toimeksiantoni, kyselyn toteuttaminen ja

myös tulosten esittely koskikin kokonaisuudessaan, sosiaalipäivystyshank-

keen toiminnan arviointia, verkostoyhteistyötä eri toimitahojen kesken ja virka-

aikaisen sosiaalityön haasteita takapäivystäjien näkökulmasta. Kyseltiin myös

kehitysehdotuksia edellä mainittuihin teemoihin.

Kyselyn tuloksista ja myös seminaariin osallistujien mielipiteistä tuli selvästi

esille se, että vaikka sosiaalipäivystyksen järjestäminen onnistui hyvin, on käy-

tänteiden ja verkostoyhteistyössä kehittämisen varaa. Hauvalan (2007c, 70)

mukaan maakunnassa olisi hyvä järjestää ainakin kerran vuodessa moniam-

matillinen sosiaalipäivystysseminaari, jossa sosiaalipäivystyksen maakunnalli-

nen tilanne kartoitettaisiin. Ensimmäiset valtakunnalliset sosiaalipäivystys –

päivät pidettiin Tampereella 22 - 23.11.2007 ja tätä käytäntöä päätettiin myös

jatkaa järjestämällä jatkossa joka toinen vuosi valtakunnalliset sosiaalipäivys-

tyspäivät. Sosiaalipäivystyspäivien järjestämisvastuu kiertää eri maakunnissa.
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(Hauvala 2008b)

3.3 Maakunnan sosiaalipäivystyksen toimintamalli

Keski-Suomen sosiaalipäivystysmalli perustuu etu- ja takapäivystysrenkaiden

yhteistyöhön. Tämä malli on muotoutunut Hauvalan (2007b) mukaan myöntei-

sistä sosiaalipäivystyksen järjestämiskokemuksista, joita maakunnan alueella

oli ollut useiden vuosien ajan, muun muassa pohjoisen Keski-Suomen, sekä

Jämsän kuntien alueella. Myös muiden kuntien alueella on ollut erinäisiä käy-

täntöjä esimerkiksi Kriisikeskus Mobilen toimintaan ja sosiaalijohtajien tavoitet-

tavuuteen perustuen (Hauvala 2007b, 11).

Hankkeen aikana luotiin maakunnallinen sosiaalipäivystyksen kokeilumalli,

jossa sosiaalityöntekijät yhdeksästä Mobile-kunnasta muodostivat sosiaali-

päivystäjien takapäivystysrenkaan vastaamaan Kriisikeskus Mobilen palvelui-

den piiriin kuuluvien viidentoista kunnan alueen takapäivystyksestä. Tämä

rengas toimi lisäksi seudullisille päivystysrenkaille takapäivystyksenä kahdek-

san kunnan alueella. (Hauvala 2007c, 1.)

KUVIO 1. Maakunnan sosiaalipäivystysjärjestelmä (Hauvala 2007c 20)
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Takapäivystysrenkaassa on varallaolovuorossa aina toimivaltainen sosiaali-

työntekijä, maakunnallisena takapäivystäjänä. Toimivaltaisella sosiaalityönte-

kijällä tulee olla lain 272/2005 3§ mukainen kelpoisuus. Takapäivystäjiä oli

mukana kokeilussa yhteensä 27, yhdeksästä eri kunnasta. (Hauvala 2007b).

Takapäivystäjinä on tällä hetkellä, toukokuussa 2008, 22 sosiaalityöntekijää,

joka on Hauvalan (2008a) mukaan, neljä vähemmän kuin vuoden alussa.

Maakunnan sosiaalipäivystysmallissa on vuonna 2008 uutena kuntana Mobi-

len palvelujen liittynyt Konnevesi. Mobile-kuntien sosiaalityöntekijät ovat vas-

tanneet vuoden 2008 alusta ainoastaan Mobile-kuntien sosiaalipäivystyksen

takapäivystyksestä. Viitaseudun ja Saarijärven seudun päivystysrenkaissa on

vuoroviikoin päivystysvuorossa kelpoisuusehdot täyttävä sosiaalityöntekijä,

joka toimii ko. alueella takapäivystäjänä. Jämsän seudulla järjestelmä on vuo-

den mallin mukainen.

Keski-Suomen maakunnan alueella sosiaalipäivystystoiminta jakautuu neljän

päivystysrenkaan kesken. Sosiaalipäivystysrenkaita ovat Kriisikeskus Mobilen

palvelukunnat, joita 15, Saarijärven seutu, Viitaseutu sekä Jämsän seutu. Ta-

kapäivystyksen toiminnan osalta toimintamallin periaatteena on, että taka-

päivystysrenkaan sosiaalityöntekijä päivystää matkapuhelimensa ääressä so-

siaalitoimistojen aukioloaikojen ulkopuolisena aikana, viikon kerrallaan, nor-

maalin päivätyönsä ohella. Maakunnallinen sosiaalipäivystäjä on viranomais-

tahojen ja muiden maakunnassa toimivien päivystysrenkaiden työntekijöiden

tavoitettavissa päivystysvuoronsa aikana.  (Hauvala 2007c, 1.)

Seudullisissa päivystysrenkaissa päivystäjien puhelinnumerot on tarkoitettu

vain viranomaiskäyttöön, poikkeuksena tästä on Konneveden sosiaalipäivys-

tys, jonka numero on myös kuntalaisten käytössä. Eri viranomaiset arvioivat

kuntalaisten yhteydenotoista kiireellisen sosiaalityön tarpeen ja ottavat ensin

yhteyden aina ensin seudulliseen päivystysrenkaan päivystäjään, joka tekee

tilannearvion ja siirtää tehtävän hoidon tarvittaessa maakunnalliselle taka-

päivystäjälle. (Hauvala 2007c, 2.)

Jotta malli toimisi käytännön tilanteissa joustavasti, se edellyttää kuntien välillä

neuvotteluita yhteisen määrittelyn muodostamiseksi kiireellisen sosiaalipalve-
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lun piirissä olevista asiakastilanteista sekä siitä, millaisia toimenpiteitä päivys-

tysaikana tehdään. (STM 2006, 17.)

4 SOSIAALIPÄIVYSTYSTYÖ

4.1 Työtä ohjaava lainsäädäntö

4.1.1. Lastensuojelulaki

Toimivaltaisella sosiaalityöntekijällä tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 §:n mukainen sosiaali-

työntekijän ammatillinen kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityönteki-

jän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on

suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosi-

aalityössä. ( Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-

muksista 272/2005, 3§)

Yleisimmin sosiaalipäivystykseen otetaan Hauvalan (2007c) mukaan yhteyttä

lastensuojelun tai muun huollon tarpeen selvittämiseksi. Esimerkkinä maini-

taan lapset, jotka jäävät huoltoa vaille vanhempien tai muun huoltajan päihtei-

den käytön, tapaturman tai mielenterveysongelmien vuoksi.

Muina syinä päivystyksen lastensuojelullisiin asiakaskäynteihin on saatu tieto

tai havainto, että perheessä on fyysistä väkivaltaa tai sen lapseen kohdistuvaa

uhkaa. Myös lapsen huolto- tai tapaamisriidat saattavat kärjistyä niin, että lap-

sen turvallisuus vaarantuu. Muutoin huolto- ja tapaamisasiat hoidetaan virka-

aikana. (Mts. 2007c.)

Nuoret, alle 18-vuotiaat, työllistävät myös sosiaalipäivystystä. Päivystystyötä

tarvitaan, kun lapsi jää kiinni muusta, kuin vähäisestä rikoksesta tai kun lapsi

käyttäytyy erittäin väkivaltaisesti tai itsetuhoisesti. Lapsi on esimerkiksi karan-

nut kotoa tai ei halua mennä kotiin tai on karannut lastensuojelulaitoksesta eli

ottanut ns. ”hatkat”. Lapsi saattaa olla erittäin päihtynyt eikä vanhempia tavoi-

teta tai vanhemmat eivät halua päihtynyttä lasta kotiin. Lisäksi sosiaalipäivys-
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tykseen ilmoitetaan, jos ilmenee, että lapsi käyttää huumeita ja on huonossa

kunnossa. (emt 2007c.)

Kuntien lastensuojelutyötä määrittelee Lastensuojelulaki 13.4.2007/417. Tämä

laki kumosi 5.8.1983/683 aiemman lastensuojelulain. Lastensuojelulain uudis-

tus astui voimaan tämän vuoden alussa 1.1.2008.  Uuden lastensuojelulain

mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lap-

si- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan

sellaiseksi, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsi- ja perhekohtaista

lastensuojelua on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa niinä vuorokauden

aikoina, joina sitä tarvitaan. (LS 11§.)

Muutosta aiempaan lastensuojelulakiin on muun muassa ilmoitusvelvollisuu-

den täsmentäminen ja laajentaminen. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat

nykyisin muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuoriso-

toimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan

palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalve-

lujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen jär-

jestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimin-

taa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palve-

luksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. (LS 25§)

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan

vastaava sosiaalityöntekijä ja lapsen asioilla vastaavalla sosiaalityöntekijällä

tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön sosiaalityöntekijän ammatil-

linen kelpoisuus. (LS 13§.)

Sosiaalityöntekijällä tai muulla lastensuojelun työntekijällä on oikeus tarvitta-

essa oikeus tavata lapsi, myös ilman huoltajan suostumusta, jos sen arvioi-

daan olevan lapsen ikä, kehitys tai olosuhteet muutoin huomioon ottaen lap-

sen edun mukaista. Lasta koskeviin asiakirjoihin on kirjattava syyt, jotka ovat

edellyttäneet lapsen tapaamista vastoin huoltajan suostumusta. Huoltajalle on

ilmoitettava tapaamisesta, jollei se ole selvästi vastoin lapsen etua. (LS 29§)

Lastensuojeluasian tulessa vireille on sosiaalityöntekijän tai muun lastensuoje-

lun työntekijän arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lasten-
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suojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arki-

päivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaista-

va, onko sen johdosta ryhdyttävä 27 §:ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen

selvityksen tekemiseen, vai onko ilmoitus selvästi luonteeltaan sellainen, ettei

se johda toimenpiteisiin. (LS 29§.)

Lastensuojelutarpeen selvittämiseksi on lapsen asioista vastaavan sosiaali-

työntekijän tehtävä selvitys lapsen tilanteesta. Selvityksessä arvioidaan lapsen

kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta täl-

löin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kas-

vatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Selvityksen tekemiseksi

sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa olla yhteydessä lapselle läheisiin henkilöihin

sekä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin, siten kuin sosiaalihuollon asiak-

kaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 16 ja 17 §:ssä säädetään. (LS

27§.)

Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeis-

tään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Lasten

suojelulain 38§ antaa luvan lapsen kiireelliseen sijoitukseen, jos 40 §:ssä mai-

nituista syistä lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituk-

sen ja sijaishuollon tarpeessa. (LS 38§.)

Lastensuojelulaki velvoittaa 40§ mukaan järjestämään huostaanottoon (sijoi-

tuksen) tai sijaishuollon järjestämiseen ja ottamaan sosiaalihuollosta vastaa-

van toimielimen huostaan jos, puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvu-

olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai

lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä,

tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rin-

nastettavalla käyttäytymisellään. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti perhehoi-

toon tai laitoshuoltoon taikka järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoi-

to ja huolto. (LS 40§.)

Kiireellisestä sijoituksesta päättää 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu sosiaali-

työntekijä. Kiireellisen sijoituksen aikana sosiaalihuollosta vastaavalla toimie-
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limellä on oikeus päättää lapsen asioista kiireellisen sijoituksen tarkoituksen

edellyttämässä laajuudessa. (LS 40§.)

Ennen päätöstä kiireellisestä sijoituksesta on selvitettävä lapsen, vanhemman,

huoltajan sekä muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan hen-

kilön mielipide ja käsitys asiasta. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos

selvittämisestä aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lap-

sen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle. (LS 42§.)

4.1.2 Muu työtä ohjaava lainsäädäntö

Aikuisten akuutit sosiaaliset hätätilanteet, joissa tarvitaan kiireellisiä sosiaali-

työn toimenpiteitä, käsitellään tarvittaessa tilannekohtaisen arvion pohjalta.

Poliisi, hätäkeskus, pelastuslaitos ja terveystoimi saattaa ottaa yhteyttä taka-

päivystäjään virka-apupyyntönä tai konsultaationa. Sosiaalipäivystyksen asia-

kasryhmiin ja päivystyspalveluihin kuuluvat myös päihdeongelmaiset, mielen-

terveys- ja vammaisasiakkaat.

Päihdehuoltoasetus 653/1986 1§ määrää, että kunnan on huolehdittava, että

palveluja on tarvittavassa laajuudessa saatavissa niinä vuorokauden aikoina,

joina niitä tarvitaan. Päihdehuoltoa järjestäessään kunnan on huolehdittava

siitä, että palveluja on tarvittavassa laajuudessa saatavissa niinä vuorokauden

aikoina, joina niitä tarvitaan. (Päihdehuoltoasetus 1§.) Päihdehuoltolain mu-

kaan on kunnan huolehdittava päihdehuollon järjestämisestä laajuudeltaan

sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää (Päihdehuoltolaki 3§ ).

Päihdehuoltolain 12§ oikeuttaa lyhytaikaiseen hoitoon väkivaltaisuuden perus-

teella. Sosiaalijohtaja tai sosiaalisihteeri voi määrätä henkilön tahdostaan riip-

pumatta hoitoon väkivaltaisuuden perusteella päihteiden käytön katkaisemi-

seksi enintään viideksi vuorokaudeksi. (Päihdehuoltolaki 12§.)

Päätös tehdään sosiaalilautakunnan alaisen sosiaalityöntekijän esityksestä

tai, jos esitystä ei voida tehdä, sosiaalityöntekijän suostuttua päätökseen hoi-

toon ryhtymisestä. Suostumuksen voi antaa sosiaalityöntekijä, joka toimii so-

siaalihuollon tehtäviä hoitavassa kuntainliitossa tai sosiaali- ja terveydenhuol-

lon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 3 koh-

dassa tarkoitettuja palveluja kunnalle tuottavassa toimintayksikössä. (Päihde-

huoltolaki 12§)
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Laki vammaisuuden perustella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista,

380/1987 määrää 3§, että kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tar-

koitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisi-

na kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. (Laki vammaisuuden perustella

järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3§.)

Mielenterveyspalvelujen järjestämiseksi, kunnan tulee huolehtia alueellaan,

tässä laissa tarkoitettujen mielenterveyspalvelujen järjestämisestä osana kan-

santerveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa säädetään ja osana sosiaali-

huoltoa siten kuin sosiaalihuoltolaissa säädetään. (Mielenterveyslaki

1990/1116 3§)

4.2 Asiakasprosessi

Sosiaalipäivystysjärjestelmässä, sosiaalipäivystäjä tekee tilannearvion, pyrkii

ratkaisemaan akuutin ongelman, poistamaan tai lievittämään koettua hätää,

sekä tarvittaessa ohjaamaan avun tarvitsijat jatkamaan asian käsittelyä nor-

maalipalvelujen piiriin. Varhainen puuttuminen ehkäisee ongelmien ja kriisien

syvenemistä – tavoitteena sosiaalisen tuen oikea-aikaisuus ja nopea reagointi.

(Hauvala 2007d.)

KUVIO 2.  Malli sosiaalipäivystyksen asiakasprosessista (STM 2006, 24)
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4.2.1 Asiakasprosessin vaiheet

Sosiaalipäivystyksen asiakasprosessi voidaan jakaa karkeasti kolmeen vai-

heeseen: asiakkaaksi tuloon, asiakkuuteen sosiaalipäivystyksessä ja siirtymi-

seen muihin palveluihin. Asiakkaaksi tulo voi tapahtua joko asiakkaan tai tä-

män omaisen tai läheisen ottaessa yhteyttä muihin viranomaistahoihin esi-

merkiksi poliisin tai suoraan sosiaalipäivystykseen. Usein asiakkaaksi tulo pe-

rustuu muiden viranomaisten tekemään ilmoitukseen asiakastilanteesta, joka

on havaittu esimerkiksi kotihälytyksen yhteydessä. (STM 2006, 23)

Asiakkuus sosiaalipäivystyksessä voi muodostua prosessiksi, johon osallistuu

ilmoittajatahon lisäksi useita eri viranomaistahoja sekä asiakkaan läheisiä.

Siirtyminen sosiaalipäivystyksestä voi suuntautua muun päivystysaikaisen

palvelun asiakkaaksi esimerkiksi terveyskeskuspäivystykseen, virka-aikana

tarjottavaan palveluun tai päivystyksestä avun saaneen asiakkaan kohdalla

vain tieto asioinnista siirtyy tietojärjestelmiin. (STM 2006, 23)

4.2.2 Lainsäädäntö asiakasprosessin tukena

Asiakkaan kotiin sosiaalipäivystäjä voi tulla, jos sosiaalihuollon ilmeisessä tar-

peessa olevan henkilön etu terveyden, kehityksen tai turvallisuuden vakavan

vaarantumisen vuoksi sitä välttämättä vaatii eikä sosiaalihuollon tarve muutoin

ole selvitettävissä, sosiaalityöntekijällä on oikeus 6 §:n 1 momentissa tarkoite-

tun toimielimen määräämän johtavan sosiaalihuollon viranhaltijan määräyk-

sestä huollon tarpeen selvittämiseksi päästä tällaisen henkilön asuntoon tai

muuhun olinpaikkaan. (Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta 1992/736 41§. )

Mikäli asuntoon tai olinpaikkaan pääseminen estetään, on sosiaaliviranomai-

sen pyydettävä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun

lain 22 §:ssä tarkoitettua virka-apua poliisiviranomaiselta (Laki sosiaalihuolto-

lain muuttamisesta 2006/125 41§).

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, koskee kaikkia sosi-

aalipäivystyksen asiakkaita ja toimenpiteitä. Asiakkaalla on oikeus saada so-

siaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua

ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan lou-

kata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaali-
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huoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipi-

de, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

(Asiakaslaki 2000/812 4§.)

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on 7§ mukaan, laadittava palvelu-, hoito-, kun-

toutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta

ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta.

(Asiakaslaki 2000/812 7§.)

Suostumus tietojen antamiseen, salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa

tietoja asiakaslain 16§ mukaan, asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai

niin kuin laissa erikseen säädetään. Milloin asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvi-

oida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen

edustajansa suostumuksella. ( Asiakaslaki 2000/812 16§.)

Jos 16 §:ssä tarkoitettua suostumusta ei voida saada taikka jos asiakas tai

hänen laillinen edustajansa nimenomaisesti kieltää tiedon luovuttamisen, so-

siaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa antaa asiakirjasta salassapitovelvolli-

suuden estämättä tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon, huollon

tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, hoidon, huollon tai koulutuksen järjes-

tämiseksi tai toteuttamiseksi taikka toimeentulon edellytysten turvaamiseksi.

(Asiakaslaki 2000/812 17§.)

4.3 Työehtoihin ja työsuojeluun liittyvät haasteet

Sosiaalipäivystyksen järjestämisen alkuvaiheessa, keskustelua herättivät kau-

punki- ja maaseutusosiaalityön toimintaympäristöjen erot, jolloin tuotiin esiin

eri näkökulmia, muun muassa työn organisoinnin ja työtapojen eroavaisuuk-

sista eri toimintaympäristöissä. Kritiikkiä kokeilumallia kohtaan nosti muun

muassa, virka-aikaisen työn kuormittavuus niukat henkilöresurssit ja taka-

päivystäjien jaksaminen. (Hauvala 2007 b, 12.)

Päivystystyön haasteena on myös parantaa työturvallisuutta ja ehkäistä mah-

dollinen väkivallan uhka päivystysasiakkaiden taholta. Työturvallisuuslain

2002/ 738 27§ mukaan työssä, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja

työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet
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ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tällöin työpaikalla on oltava

väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuus-

järjestelyt tai -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. (Työturvallisuus-

laki 2002/ 738 27§.)

Yksintyöskentelystä 29§ sanotaan työssä, jossa työntekijä työskentelee yksin

ja johon siitä syystä liittyy ilmeinen haitta tai vaara hänen turvallisuudelleen tai

terveydelleen, työnantajan on huolehdittava siitä, että haitta tai vaara yksin

työskenneltäessä vältetään tai se on mahdollisimman vähäinen. Työnantajan

on myös työn luonne huomioon ottaen järjestettävä mahdollisuus tarpeelliseen

yhteydenpitoon työntekijän ja työnantajan, työnantajan osoittaman edustajan

tai muiden työntekijöiden välillä. Työnantajan on myös varmistettava mahdolli-

suus avun hälyttämiseen. (Työturvallisuuslaki 2002/ 738)

Sosiaalipäivystyksen järjestämisen organisointia kritisoi, JUKO Ry:n pääluot-

tamusmies Jokinen (2006), jonka mielestä työntekijöiden näkökulma on unoh-

tunut. Jokinen (2006) ihmettelee, ettei sosiaalipäivystyksen toteuttamiseen ei

ole luotu valtakunnallista kattavaa ohjeistusta, jolla turvattaisiin tarkoituksen

mukainen sosiaalipäivystys ja työntekijöiden asema. Tämä on aiheuttanut sen,

että monilla eri paikkakunnilla on esimerkiksi erilaisia tapoja toteuttaa sosiaali-

työn päivystystä iltaisin ja viikonloppuisin (Jokinen 2006, 4.)

JUKO ry:n pääluottamusmies Jokinen (2006) jatkaa, että eniten kritiikkiä varal-

laoloon perustuvassa päivystysrenkaassa toimiminen työntekijöiden keskuu-

dessa on aiheuttanut se, että oman työn ohessa sitoutuminen päivystysvaral-

laoloon, joka muuttuu aktiivityöksi aina tarvittaessa, ei motivoi työolosuhteil-

taan varsinkaan kaupunkimaisissa olosuhteissa työskentelevää sosiaalityön-

tekijää. Kiistoja Jokisen (2006) mukaan aiheuttavat palvelussuhteiden ehdot ja

työnantajien määräyspolitiikka.

Samoilla linjoilla on myös luottamusmies Savolainen (2007), joka edustaa Kai-

nuun maakunnan alueen sosiaalityöntekijöitä. Hän sanoo, että eniten ”hiertää”

kysymys vapaaehtoisuudesta. Työnantaja on määräyslinjalla, työntekijöiden

mielestä sosiaalipäivystykseen osallistuminen perustuu viranhaltijoiden ja
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työntekijöiden sitä varten antamaan kirjalliseen varallaolosuostumukseen (Sa-

volainen 2007).

Mikä on työaikaa ja mikä on varallaoloaikaa, siitä on työnantaja ja työntekijä-

osapuolilla eri näkemys, kiteyttää Savolainen (2007). Jos sosiaalipäivystys

kuuluu työnantajan mielestä virkatehtäviin, ei sosiaalipäivystyksessä oleva työ

poikkea virka-aikaisesta työstä, eikä silloin lisää työn vaativuutta, ei esimerkik-

si peruspalkkojen korotuksiin ole syytä. Myös erittely mikä on varallaoloaikaa

ja mikä työ aikaa aiheuttaa kiistoja (emt. 16.)

Kainuun maakunnan alueen sosiaalityöntekijöiden mielestä muun muassa

kaikki puhelimessa tehtävä työ ja neuvonta, asiakkaan luokse ja takaisen

matkustaminen on osa työaikaa, ei varallaoloaikaa. Lisäksi haluttiin työsken-

nellä pareittain, siten että toisella työntekijällä on sosiaalityöntekijän kelpoi-

suus, ettei synny toimivaltaongelmia. Ojalehdon(2007) mukaan toimivaltaisen

sosiaalipäivystyksen puuttuessa pitää lainmukaisuus taata takapäivystysjär-

jestelmällä (Ojalehto 2007, 16).

Kainuussa on esitetty, että sosionomi (AMK) voisi tehdä kiireellisen huos-

taanoton, jotka sosiaalityöntekijä ”siunattaisi” virka-ajalla. Työnantajan mu-

kaan se on vasta alkutoimenpide tulevalla huostaanotolle. (Jaakola 2007, 16.)

Kejon (2007) mukaan esimiehen ei tule määrätä työntekijää sellaisiin tehtäviin,

joihin hänen toimivaltansa ei riitä, sillä lainsäädäntö määrää kelpoisuuslait,

vaan se saatetaan tulkita virkarikokseksi.

Sosiaalipäivystyksen järjestäminen Keski-Suomessa – hankkeen myötä on

saatu tietoa ja kokemuksia mm. virka-ajan ulkopuolisen sosiaalityön tarpeesta,

sosiaalipäivystystyötilanteiden määrästä ja sosiaalipäivystystyön kuormitta-

vuudesta. Haastekohdaksi mainitsee Hauvala (2007d) korvausten määrittelyn

päivystystyöstä. Vuoden 2007 aikana sosiaalipäivystyksen varallaolosta kor-

vattiin 30 prosenttia korottamattomasta tuntipalkasta KVTES:in mukaisesti.

Aktiivityöstä maksettiin palkka ilta-, yö- ja sunnuntaityölisineen. Päivystystyön

tekemistä aiheutuneet matkat korvattiin joko oman auton käytöstä tai taksista.

(Mts. 2007d)
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1 Tutkimusmenetelmää etsimässä

Tutkimusmenetelmältään tämä opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen eli

laadullinen. Aineistonkeruumenetelmäksi muotoutui puolistrukturoitu kysely,

jossa kysymykset jaettiin teemoihin. Tärkeänä pidettiin kysymyksiä laadittaes-

sa sitä, että takapäivystäjillä oli mahdollisuus vapaasti kertoa kokemuksiaan ja

ajatuksiaan. Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi. Tutki-

mus ei ole yleispätevä, vaan perustuu tutkijan omiin havaintoihin ja tulkintaan,

pohjautuen tutkijan omaan ammatilliseen näkökulmaan.

Laadulliselle tutkimusmenetelmälle on tyypillistä muun muassa se, että tutki-

mus on kokonaisvaltaista tiedonhankintaa; tieto jota kerätään, liittyy aina ihmi-

sen tuottamiin merkityksiin. Laadullisessa tutkimusmenetelmässä myös suosi-

taan aineistolähtöistä analyysiä, tiedonantajat ja tietolähteet valitaan tarkoituk-

senmukaisesti, tiedonantajien joukko on useimmiten pieni ja tulokset ovat ai-

nutlaatuisia, koskien vain tätä aineistoa eli ei haeta yleistettävyyttä. (Tuomi,

2007, 97.)

Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään tutkimusaineistosta luomaan teoreet-

tinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituk-

sen ja tehtäväksi asettelun mukaisesti. Analyysiyksiköt eivät välttämättä ole

etukäteen valittu vaan ne ”nousevat aineistosta”. Aikaisemmilla havainnoilla,

teorioilla tai tiedoilla ei pitäisi olla tekemistä analyysin toteuttamisen tai loppu-

tuloksen kanssa. (Mts. 2007, 129–130)

Aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä haetaan kaikki tutkimuksessa kiinnosta-

vat lausumat, lauseet tai sanat. Lausumat voidaan ryhmitellä yhteisiin ryhmiin,

jotka voidaan yhdistää eri luokiksi. Näin tulokset perustuvat aineistossa sanot-

tuun, ei tutkijan etukäteen lukemaan tai tietämään. Jokainen on kokenut omal-

la tavallaan, joka konkretisoidaan tarinoista analysoitujen laatujen avulla. (Mts.

2007, 130, 133).

Kysely oli puolistrukturoitu. Avointen kysymysten lisäksi pyydettiin valitse val-

miista kyllä tai ei – vaihtoehdoista toinen ja sen lisäksi pyydettiin vielä peruste-
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lemaan tämä valinta. Hirsjärvi ym. muiden (1997) mukaan avoimet kysymyk-

set sallivat vastaajien ilmasta itseään avoimesti ja eivät ehdota vastauksia.

Avoin kysymys osoittaa, mikä on keskeistä tai tärkeää vastaajien ajattelussa

ja osoittaa vastaajien asiaan liittyvien tunteiden voimakkuuden, antaen mah-

dollisuuden tunnistaa motivaatioon liittyviä seikkoja ja vastaajan viitekehyksiä.

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 197.)

5.2 Kyselyn laatiminen

Ensimmäinen tapaaminen opinnäytetyön merkeissä oli 23. maaliskuuta 2007,

jolloin Tuija Hauvalan kanssa alustavasti aloitettiin kyselyn laatiminen. Ennen

varsinaista kyselyn laadintaa osallistuin Sosiaalipäivystyksen maakunnallinen

järjestäminen Keski-Suomessa -hankkeen neljänsille kehittämispäiville 11.

huhtikuuta, jonka aiheena olivat sosiaalipäivystyksen asiakasprosessit. Paikal-

la oli muun muassa etu- ja takapäivystysrenkaiden edustajia ja eri yhteistyö-

kumppaneita. Tutustuin sosiaalipäivystystapauksiin eri alueilla ja asiakaspro-

sessien kulkuun ja ongelmiin sosiaalityöntekijöiden itsensä kuvailemina.

Osallistuin myös 5. kesäkuuta Maakunnallisen sosiaalipäivystyshankkeen

koulutus- ja kehittämispäiville, joka oli tarkoitettu maakunnan sosiaalipäivystä-

jille ja sosiaalipäivystyksen yhteistyökumppaneille sekä osallisille. Paikalla oli

kuntien sosiaalijohto, osallisia lastensuojelulaitoksista sekä edustajat poliisis-

ta, hätäkeskuksesta, terveydenhuollosta ja pelastustoimesta. Tavoitteena oli

tehdä verkostoyhteistyö tutuksi eri yhteistyötahoille.

Ohjaustapaamisia pidettiin kesäkuussa vielä Tuija Hauvalan ja opinnäytetyön

ohjaajan Eero Tapanisen kanssa 12. kesäkuuta ja 14. elokuuta. Tavoite oli

saada kysely valmiiksi ennen ohjaajien ja sosiaalipäivystäjien kesälomia.  Al-

kuperäissuunnitelman mukaan tulosten esittely olisi ollut marraskuussa, mutta

hankkeen päätöstilaisuus ilmoitettiin pidettäväksi jo syyskuun 24 päivä. Kyse-

lyn analysointiin ja esityksen tekoon jäi näin pari viikkoa ennen Sosiaalipäivys-

tys Keski-Suomessa -seminaaria. Kysymyksiä toivottiin palautettavaksi ennen

31. elokuuta, mutta aikaa jatkettiin kaksi kertaa ja muistutuksia lähettiin vielä

muutamaan otteeseen, jotta vastauksia saataisiin mahdollisimman kattavasti.
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Tutkimus toteutettiin siis sähköpostikyselyn avulla. Kysely suunnattiin pääasi-

assa sosiaalityöntekijöille, jotka olivat jo osallistuneet päivystykseen tai olivat

takapäivystysvuorossa. Kysely koski takapäivystäjien kokemuksia päivys-

tyshankekokeilun alusta tammikuusta 2007 lähtien elokuun loppuun 2007.

5.3 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset

Toimeksiannon tulosten esittely oli osa opinnäytetyötäni, mutta kaikkia kyse-

lyssä esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia, eri näkökulmineen, ei tässä opin-

näytetyöraportissa käsitellä. Kaiken kaikkiaan kysymyksiin saatiin lähes nel-

jäänsataan vastausta ja koska kaikkien näiden vastausten tulkinta vaatisi

enemmän aikaa, kuin opinnäytetyön raportointiin varatun 10,5 opintopistettä,

päätettiin tutkittavaa aineistoa rajata.

Tähän opinnäytteeseen valitsin tutkittavaksi ne aiheet joihin, omasta ammatil-

lisesta näkökulmasta voin parhaiten soveltaa sosionomin ja sosiokulttuurisen

työn syventävien opintojeni tietopohjaa, erityisesti syventävän sosiaalilainsää-

däntöjen opintoja. 40 kysymyksestä valitsin tarkasteltavaksi 25, teemojen pe-

rusteella, jotka koskivat virka-aikaista päivystystyötä tekevien kokemuksia ja

mielipiteitä konkreettisesta takapäivystystyöstä, asiakaspalvelutyön työnku-

vasta ja päivystystyön kehittämistä.

Sisällön analysoinnissa, ensisijaisesti näistä kolmesta pääteemasta, haettiin

eniten esille nousevia mielipiteitä ja niiden aiheita. Näistä vastauksista tarkas-

tellaan toissijaisesti, mitkä asiat koetaan tai nähdään myönteisinä, kielteisinä

tai ja haastavina päivystystyössä. Tutkimusongelmat voidaan tiivistää kysy-

myksiin:

Mitkä ovat virka-aikaisen takapäivystystyön myönteiset, kielteiset ja
haastavat kokemukset?

Mitä ovat takapäivystystyön asiakaspalvelun näkökulmasta myönteisiä,
kielteisiä ja haasteellisia asioita?
Mitkä ovat sosiaalipäivystystyön ammatillisen kehittämisen haasteet,
sekä myönteiset ja kielteiset puolet?
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5.4 Aineiston keruu ja analysointi

Kysely suunnattiin sosiaalityöntekijöille, jotka olivat jo osallistuneet päivystyk-

seen tai olivat takapäivystysvuorossa. Kyselyn kohdejoukkona oli 16 taka-

päivystäjää. Kymmenen takapäivystysvuorossa ollutta vastasi kyselyyn eli

vastausprosentiksi saatiin 71. Kyselyyn vastaajista kaksi oli Jyväskylän maa-

laiskunnasta ja kaksi Äänekosken kaupungilta, muut vastaukset saapuivat

Hankasalmelta, Keuruulta, Laukaasta, Jyväskylästä, Muuramesta ja Uuraisil-

ta.

Kysymykset laadittiin ja lähetettiin kesäkuussa ja vastaukset saapuivat elo-

syyskuun aikaan. Kyselyt lähettiin saatekirjelmän kanssa Word-tiedostoina,

sähköpostitse Tuija Hauvalan toimesta ja joten erillistä lupa ei tutkimuksen

tekoon tai suostumukseen tarvittu. Kysely perustui vapaaehtoisuuteen. Vasta-

uksista yhdeksän palautui sähköpostitse ja yksi kirjeitse. Analysointi aloitettiin

kokoamalla vastaukset yhteenvedoksi ja ne luettiin useaan otteeseen yleisku-

van saamiseksi. Sisällön analysointi aloitettiin taustatiedoista ja sitten siirryttiin

valittuihin teemoihin vastaus vastaukselta. Pyrin etsimään vastauksista yh-

denmukaisuuksia ja kokoamaan yhteenvedon asioista, jotka nousevat eniten

esille.

Suoria lainauksia on käytetty elävöittämään tulosten tarkastelua ja näistä lai-

nauksista tunnistettavuuden vuoksi jätetty pois henkilökohtaisia tietoja, jotka

voisivat vaikuttaa työn eettisyyteen. Eettisistä syistä henkilökohtaisten tausta-

tietojen järjestys ei ole paikkaansa pitävä liitteenä olevassa yhteenvedossa.

Järjestyksen muuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käytettävään analyysimene-

telmään ja saatuihin tutkimustuloksiin.

6 TUTKIMUSTULOKSET

6.1 Kyselyyn osallistujien taustatiedot

Suurin osa kyselyyn vastanneista sosiaalityöntekijöistä, kaikkiaan seitsemän,

oli yli 40-vuotiaita, kahden vastaajan ollessa alle 39-vuotiaita. Sosiaalityönteki-

jänä, nykyisessä työpaikassaan, vastaajista kolme oli ollut keskimäärin 15–20
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vuotta. Kahdella vastaajista työkokemusta oli kertynyt 10–15 vuoden ajalta ja

kahdella 20–25 vuoden. Ääripäinä olivat puolen vuoden ja 34 vuoden koke-

mukset.

Työhönohjausta takapäivystystyöhön oli kymmenestä vastaajasta saanut kah-

deksan ja kaksi ei. Takapäivystysvuorossa hankkeen aikana vastaajista neljä

oli ollut viikon, kaksi vastaajista oli ollut vuorossa pari viikkoa ja kolme vastaa-

jista kolme viikkoa.

Kaikki vastaajat, yhtä lukuun ottamatta, olivat tehneet asiakaskäyntejä tai

kohdanneet asiakkaan varallaoloaikana, kyselyyn mennessä yhteensä 31 ker-

taa. Kokemuksia sosiaalipäivystyksen asiakastapaamisista oli takapäivystäjillä

enimmillään kymmenen kertaa, mutta keskimäärin asiakaskäyntien määrä oli,

kuuden vastaajan mukaan, yhdestä kolmeen.

6.2 Kokemuksia konkreettisesta takapäivystystyöstä

6.2.1 Päivätyön tukeminen

Tutkimuksessa haluttiin koota tietoa konkreettisesta takapäivystystyöstä. So-

siaalityöntekijöiltä kysyttiin; miten osallistuminen päivystykseen, nimenomaan

takapäivystäjänä, vaikuttaa suhteessa; päivätyöhön, ammattitaitoon, työn si-

sältöön, päivätyön tehtäviin ja sen sisältöön ja yksityiselämään.

Kun kysyttiin, tukeeko takapäivystykseen osallistuminen päivystäjänä mieles-

täsi päivätyötä, oli kahdeksan kymmenestä myönteisesti sitä mieltä, että kyllä

tukee. Perusteluissa nähtiin takapäivystystyön etuna useimmiten se, että asiat

tulevat konkreettisesti esille ja ovat heti käsiteltävissä. Kielteisenä nähtiin se,

että päivystystyössä kohdataan uusi asiakas, ei ilman etukäteistietoja.

”Tilanteisiin voidaan puuttua niiden syntyessä ja toimimaan välit-
tömästi, sekä välittämään tieto edelleen päiväaikaiseen sosiaali-
työhön ammattilaisen näkökulmalla”

Kahdessa kielteisessä perustelussa todettiin muun muassa, se että

”Päivätyössä harvoin tulee päivystystyön kaltaisia tilanteita ihan
vieraille perheille, päivystystyössä ei taustatietoa ole yhtään.”
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”Harvoin osuu omien asiakkaiden asioiden hoitoa.”

6.2.2 Ammattitaidon lisääntyminen

Kysyttäessä, lisääkö takapäivystykseen osallistuminen mielestäsi ammattitai-

toa, oli kaikkien vastaus myönteinen. Ensisijaisesti mainittiin mahdollisuus pi-

tää yllä kriisityöntaitoja. Yksi vastaajista tosin totesi lisäksi, että pienellä paik-

kakunnalla, jossa tilanteita on vähän, on vaikea ylläpitää ammattitaitoa.

”Säilyy tuntuma arjen lastensuojelutyöhön ja lisää osaamista krii-
siluonteisissa tehtävissä.”

”Kyllä. Tulee monenlaisia tilanteita eikä tosiaan taustatietoa asi-
akkaista juuri ole.”

”Päivystystyö on yksi ikään kuin erikoistumisala, jonka tekeminen
laajentaa ammattitaitoa.”

6.2.3 Päivätyön sisällön erilaistuminen

Haluttiin selvittää päivätyö ja päivystystyön sisältöjen eroavaisuuksia ja kysyt-

tiin antaako takapäivystykseen osallistuminen mielestäsi erilaista sisältöä päi-

vystystyöhön. Kahdeksan vastaajaa sitä mieltä, että kyllä antaa. Kolme vas-

taajaa perusteli selkeästi seuraavasti:

”Kyllä, koska ls-asiat näkee konkreettisina ja karkeimmillaan”

”kyllä, kriisityön taito kasvaa”

”kyllä, perustelut: Pystyy tekemään sitä työtä mihin on saanut kou-
lutuksen”

Neljän vastaajan mielestä päivystystyö ei välttämättä anna uutta sisältöä, ai-

nakaan myönteisesti.

”Kyllä, mutta ei välttämättä sellaista sisältöä jolla positiivista vaiku-
tusta työnsisällön kokemisen kannalta”

”Saa tehdä sos.työtä yöllä??! ”

”-- mutta kun tekee samalla viikolla sekä päivätyön että päivystys-
työn voi käydä viikko tosi raskaaksi”

 ”kyllä lisää, ainakin kiirettä.”
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Kahden vastaajan mielestä päivystystyö ei anna uutta sisältöä virka-aikaiseen

työhön, vaan oli sitä mieltä, että virka-ajan ja päivystysajan työn sisältö on pit-

kälti samanlaista.

”Ei, samankaltaisia juttuja virka-aikanakin hoidetaan.”

”Kaupunkisosiaalityössä lastensuojelu sisällöt ovat melko pitkälle
samantapaisia myös virka-aikaisessa työssä.”

6.2.4 Päivätyön tehtävien lisääntyminen

Päivätyön työnmäärän muutoksien selvittämiseksi, tiedusteltiin lisääntyvätkö

päivätyöntehtävät takapäivystykseen osallistuminen aikana. Yhdeksän kym-

menestä vastaajasta oli sitä mieltä, että kyllä lisää. Erityisesti mainitaan, se

miten tietojen raportoinnit ja siirrot kuntiin vievät lähes kaikilta virka-aikaa päi-

vystysviikolla. Mainitaan muun muassa, että

”Päivystysviikon työpäivien aamupäivästä (kuluu) 1-4h riippuen
päivystystapahtumista lukumäärästä ja laadusta”

”Päivystysviikolla joutuu tekemään tapausten siirtotyötä oman
asiakastyön lisäksi”

”Lisää merkittävästi. Hankkeeseen liittyvät kokoukset ja raportoin-
ti, päätösten valmistelu, päivystyksen paperityö jää pitkälti virka-
ajalle, samoin yhteydenotot asiakkaiden kotikuntiin ja työn siirrot
niihin”

Yhden vastaajan mielestä päivystystyö ei lisää työtehtäviä.

”Nyt, kun päivystäjällä on Effican käyttömahdollisuus ja dokumen-
toinnin ym. voi tehdä päivystysaikaan, päivystys ei lisää päivätyön
tehtäviä”

6.2.5 Vaikutus päivätyön sisältöön

Päivätyön tehtävien määrän lisäksi haluttiin tietää; vaikuttaako takapäivystyk-

seen osallistuminen päivystäjänä päivätyön sisältöön. Yhdeksän kymmenestä

vastasi kyllä. Esille nousi ajankäytön suunnittelun hankaluus. Vain yhden vas-

taajan mielestä päivätyön sisältö ei ole huomattavasti muuttunut.

”Päivystysviikolla täytyy varata aikaa siirtää päivystystietoja kun-
tiin.”
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”Päivystysviikolla omat työt on rajattava päättymään klo 16”

”Kyllä, on yritettävä jaksaa 24t/7pv, niin päiviä väljennettävä.”

”Päivystysviikon päivätyö on suunniteltava siten, että aikaa jää
em. tehtäviin, muut hommat ruuhkautuvat.”

”kyllä, päivystysviikolla pitää pyrkiä järjestämään työt esim. niin,

ettei iltatöitä, myöhään venyviä neuvotteluja ym. tule”

Toisaalta nähtiin, että asioihin puuttuminen ja alkuvaiheen työt helpottuivat

alkuvalmistelujen osalta.

”Asioiden valmistelu on aloitettu alan ammattilaisen toimesta.”

”Ainakin periaatteessa päivystäjälle tulleet ”caset” pitäisi tulla las-
tensuojelu-ilmoituksina myös virka-aikaiseen työhön ilman päivys-
tystäkin, mutta päivystyksen myötä alkuvaiheen selvittely jää pois
virka-ajan työstä, paketti tulee ikään kuin pidemmälle purtuna”

”Helpottaa päivätyötä, koska joku on jo puuttunut tilanteeseen”

”Tuo viestiä ympärivuorokauden mahdollisista kriisitilanteista.
varmistaa tiedonkulun lastensuojeluun.”

6.2.6 Vaikutus yksityiselämään

Eniten kommentteja saatiin, kun kysyttiin miten takapäivystykseen osallistumi-

nen päivystäjänä mielestäsi vaikuttaa yksityiselämään. Kaikkien kymmenen

vastaajan mielestä kotona tapahtuva päivystystyö rajoittaa yksityiselämää ja

samalla todettiin sen vaikuttavan myös muihin perheen jäseniin

Mainittiin lasten ja puolison osallisuus, tahtomattaan, kotona tapahtuvaan ta-

kapäivystykseen.

”Koko perhe herää öisiin soittoihin.”

”--- [Lapset] seuraavat välillä kiinnostuneen, kauhistuneena puhe-
lujen teemoja”

”Päivystykseen liittyvistä asioista on keskustelut useasti. Ei toi-
saalta vaarallista, mutta on oma lisänsä päivystyksen ohessa. On
selvästi pohdituttanut lapsieni ajatuksissa.”
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Myös muutamia vastaajia mietityttivät asiakkaan oikeudet ja puhelujen salas-

sapidon ongelmat.

”Vaikka olen ohjeistanut lapsia pysymään toisessa huoneessa
puhelujen aikana, he kuulevat kuitenkin mitä suunnilleen tapah-
tuu, minne mahdollisesti lähden kotoa.”

”Päivystysviikko on järjesteltävä siten, että voi irtautua, työrauha
ja salassapito kotoa käsin mietittävä jne.”

Lastenhoidonongelmat asiakaskäyntien varalla oli paljon mainittu aihe. Taka-

päivystyksen asiakaskäyntien varalle oli perheellisen järjestettävä hoitaja va-

ralle.

” --- lapsen perheessä ainakin koko perheen toiminta sateisena
viikkona oli rajoitettua ja minulla piti olla oma ”takapäivystys” koko
ajan varalta.”

”On oltava varattu lasten varahoito, kun joutuu lähtemän asiakas-
käynneille.”

”Näin perheellisellä myös mies ”päivystää” eli täytyy olla valmiina
hoitamaan lapsia, jos täytyy lähteä päivystyskäynnille.”

Päivystystyön katsottiin rajoittavan harrastuksia ja iltamenoja, myös koko per-

heeltä.

”Päivystysviikolla ei saa olla iltamenoja”

”Rajoittaa koko perheen vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia!”

”Kyseisillä viikoilla ei voi lähteä edemmäs lomailemaan.”

”Kyllä vaikuttaa, päivystysviikko on aina erityinen, sinä aikana pi-
tää karsia pois kaikki ylimääräinen (jumpat, ystävien tapaamiset,
mökkiviikonloput, elokuvat…)

Päivystys työ koettiin myös fyysisesti raskaaksi. Yötyöstä ja päivystysviikosta

palautumisesta sanottiin, että

”Yöpuhelut eivät ole mieluisia tehtäviä, kun seuraavana aamuna
on kuitenkin lähdettävä töihin.”

”Viimeisestä päivystysviikosta toipumiseen meni lähes viikko en-
nen kuin perheessä oltiin normaalissa tasapainossa, pyykkien,
ruoan ja -väsymyksestä toipumisen suhteen.”
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”Viikon jälkeen on aika väsynyt ja myös viikolla.”

”Vaikuttaa päivystysviikon ajan, ei pidempää aikaa.”

”Omilla päivystysviikoilla väistämättä jonkin verran”

6.3 Takapäivystäjän työnkuva

6.3.1 Päivystystyö osana sosiaalitekijän työtä

Ammatillisen osaamisen ja päivystystyön suhdetta haluttiin selvittää ja ensiksi

tiedusteltiin; onko takapäivystykseen osallistuminen päivystäjänä osa sosiaali-

työntekijän työtä. Vastaajista kahdeksan vastasi kyllä ja heistä neljä oli sitä

mieltä, että päivystystyö on selvästi osa sosiaalityöntekijän työnkuvaa.

”Mielestäni on luontevaa, että päivystäjä on kokenut käytännön
sosiaalityöntekijä”

”Kyllä ja varmaankin tulevaisuudessa vielä enemmän”

”Kasvattaa ammattitaitoa ja on toiminnan onnistumisen vuoksi
välttämätöntä”

”kyllä, usein kyse perustyöstä, kriiseistä, ongelmista. hädästä.”

Myönteisistä vastauksista neljässä oli pääteltävissä pientä varautuneisuutta.

”Nyt kun sosiaalipäivystys on ”pakollista” on se osa sosiaalityön-
tekijän työtä”

”Kyllä, Vuoden 2007 alusta voimaan tullut laki sen näin määritte-
lee”

”Kyllä, mikäli kokee päivystystyön omakseen”

”Kyllä – mutta ei välttämättä tämän muotoisena”

Kaksi takapäivystäjää vastasi kieltävästi; päivystystyö ei välttämättä ole osa

sosiaalityöntekijän työtä. Vastauksissa pohdittiin päivystystyöhön osallistumi-

sen perusteita ja toivottiin sen perustuvan vapaaehtoisuuteen.

”Ei lähtökohtaisesti pakollisena, pitää neuvotella kunkin tilanteen
mukaan.”

”Pitäisi olla vapaaehtoista työtä sosiaalityöntekijälle”
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6.3.2 Puhelinpäivystys

Suuri osa takapäivystäjän työstä on puhelintyöskentelyä. Kysyttiinkin; millai-

sena koetaan puhelimitse tehtävän sosiaalipäivystystyö. Vastaajista neljä koki

puhelinpäivystystyön myönteisesti. Kielteistä oli kahden vastaajan mielestä se,

että puhelinpäivystystä tehdään kotona ja kotioloissa on monenlaisia häiriöte-

kijöitä, jolloin työhön keskittyminen on vaikeaa.

”Asiat hoituvat tiettyyn pisteeseen asti hyvin puhelimitse, eihän
päivätyössäkään aina mennä asiakkaan luokse heti.

”Monet asiat hoituvat puhelimitse, olennainen osa työtä ja myös
mahdollistaa työskentelyn laajalla alueella.”

”On ollut useimmissa tapauksissa riittävää, vaatii työntekijältä
osaamista, että voi jättää asian hoidon puhelimitse tapahtuvaksi”

Haasteellisena puhelintyön koki neljä vastaajaa.

”Yllättävän haastavaa yrittää tehdä arviota puhelimeen perustuen,
epävarmuutta luova.”

”Toisaalta puhelimessa voi hoitaa monia asioita, mutta pelkkien
puhelintietojen perusteella työn tekeminen vaikeampaa, kun ei
edes näe asiakasta.”

”Aika haastavaa, koskaan ei tiedä mitä seuraa, kun puhelin soi.”

”Monet asiat hoituvat puhelimessa. Yöaikaan sattuu helposti, että
unohtaa kysyä jotakin olennaista ja jää itse jälkeenpäin kelaa-
maan asiaa.”

6.3.3 Päivystyksen asiakaskäynnit

Puhelimitse tehtävän päivystyksen lisäksi, kyseltiin miten asiakaskäynnit koet-

tiin. Kaikki vastanneet pitivät asiakaskäyntejä myönteisenä asiana. Kahden

vastaajan mielestä työ ei poikkea juurikaan virka-aikaisista asiakaskäynneistä.

Yksi vastaaja oli tässä asiassa eri mieltä ja sanoi virka-aikaiset asiakaskäyn-

tien olevan suunnitellumpia. Kahden vastaajan mielestä käynnit ovat selvästi

tarpeellisia. Myös kahden takapäivystäjän mielestä, kotikäynneissä Mobilen

työntekijä on hyvä pari. Haasteellisuutta lisäävänä nähtiin työn intensiivisyys,

vaativuus ja runsaat yhteydenotot viranomaisverkkoon.
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”Asiakkaan kohtaaminen akuutissa tilanteessa on aina haastavaa
ja hyvin intensiivistä.”

”Vaativaa työtä ja edellyttää paljon soittelua viranomaisverkostos-
sa.”

”On hyvä mennä paikalle silloin, kun ongelma on akuutti. Usein
myös asiakas kokee silloin saavansa apua.”

”Normaalina kotikäyntinä, jossa selvitellään perheen ongelmati-
lanteita. Hyvänä asiana on Mobilen työntekijän kanssa tehtävä
parityö.

”Lukuun ottamatta työskentelyajankohtaa ei juuri poikkea virka-
aikaisesta työstä.”

”Jonkin verran eroaa virka-aikaisesta, jolloin pääosin käynnit en-
nalta suunniteltuja.

6.3.4 Asiakastietojen saatavuus

Takapäivystäjän on akuutissa päivystystilanteessa usein toimittava ilman taus-

tatietoja, varsinkin kun toimitaan toisen kunnan alueella ja päivystysasiakkaat

ovat vieraita. Kysyttiinkin onko asiakastietojen saatavuus riittävää päivystysai-

kaa?

Yhdeksällä takapäivystäjällä kymmenestä ei ollut mahdollisuutta saada asia-

kastietoja tarvittaessa. Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan osalta oli yh-

dellä sosiaalityöntekijällä pääsy asiakastiedostoihin. Takapäivystäjä saa asi-

akkaan henkilötiedot etupäivystykseltä, esimerkiksi Hälytyskeskuksesta tai

Kriisikeskus Mobilesta. Mobilessa on tarvittaessa pääsy tunnuksin asiakastie-

tojärjestelmiin. Asiassa nähtiin kaksi puolta; toisaalta se helpottaisi päivystys-

työtä, mutta toisaalta nähtiin sen muuttavan sosiaalipäivystyksessä tehtävän

kriisityön akuuttia luonnetta vain ympärivuorokautiseksi sosiaalityöksi.

”Työtä helpottaisi mahdollisuus päästä asiakastiedostoihin, mutta
toisaalta kriisityön lähtökohdaksi on otettava olemassa oleva ti-
lanne : onko päivystystyötä, jos työtapana kokonaisvaltainen tilan-
teen selvittely vai onko silloin kyse ympärivuorokautisesta sosiaa-
lityöstä yleisemmällä tasolla.”

”Sosiaalityön asiakastietoja ei ole käytettävissä, tieto perustuu
asiakkaan ja Mobilen antamiin tietoihin. Tulevaisuudessa olisi
syytä päästä näkemään myös asiakastietoja ainakin oman
päivystysalueen osalta.”.
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6.3.5 Asiakkaiden oikeuksien toteutuminen

Vaikka asiakastietojen ollessa saatavana, sosiaalisen hätätilanteen olleessa

kyseessä, sosiaalipäivystäjä joutuu arvioimaan tilanteen ja tekemään ratkaisut

toimenpiteistä sen hetkisen tilanteen mukaan, oman ammattitaidon ja arvioin-

tikyvyn perusteella. Kysyttiin arviota siihen, toteutuvatko asiakkaiden oikeudet

kiireellisissä päätöksissä? Kuuden vastaajan mielestä vastaus oli kyllä, vaikka

mainittiinkin toimitavan lainsäädännön rajoissa. Kolmen takapäivystäjän mie-

lestä asiakkaan oikeuksien toteutuminen selvästi mietityttää.

”Tätä olen miettinyt monta kertaa, kun mitään papereita ei tehdä.
Toistaiseksi ratkaisut ovat syntyneet yhteisymmärryksessä kes-
kustelun jälkeen.”

”Ei niin huolellisesti kuin virka-aikana, ehkä. Kuulemisia ei voi jää-
dä odottelemaan.”

”Voi olla, että ei aina toteudu. Kiireessä ja ehkä puutteellisin tie-
doin voi tulla väärä päätös.”

6.3.6 Palkkauksen kehittäminen

Korvausasiat päivystystyöstä ovat puhuttaneet paljon päivystystyöntekijöitä,

että työnantajapuolta. Erimielisyyksiä on ollut muun muassa, siitä mikä on pal-

kanlisä päivystysajalta, sekä mikä on työaikaa ja mikä varallaoloaikaa. Kysyt-

tiin ehdotuksia miten palkkausta tulisi kehittää. Erilaisia ehdotuksia tuli kaikilta

vastaajilta. Seitsemän vastaajaa toivoi lisäkorvausta päivystystyöstä ja heistä

kolmen mielestä, kunnasta riippumatta, takapäivystäjien tulisi saada tasapuo-

linen, oikeuden- ja yhdenmukainen (ja erillis-) korvaus kaikille seutukunnan

päivystäjille. Kaksi vastaajista oli tyytyväisiä nykyisen korvauksen tasoon.

”Korvaus on mielestäni riittämätön, kun työtä tekee 24 t/vrk. Tulisi
näkyä myös peruspakassa ja tulisi ola tasapuolinen kaikilla päi-
syvtäjillä kunnasta riippumatta.”

”Vaativasta ja ympärivuorokauden tapahtuvasta työstä virka-
aikaisen työn ohella tulisi todellakin maksaa kunnollista palkkaa.
Palkkaus motivoisi ja myös kannustaisi ehkä useampia sosiaali-
työntekijöitä päivystystyöhön.”

” Erilliskorvaukset eri kuntien välillä yhdenmukaisiksi.”

”Tehtäväkohtainen lisä joka pohjautuu työn vaativuuteen -
oikeudenmukaisuus lähtökohtana.”
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6.3.7 Kehitysehdotuksia sosiaalipäivystystyöhön liittyen

Lopuksi kysyttiin kehitysehdotuksia konkreettisen sosiaalipäivystystyöhön te-

kemiseen liittyen. Ehdotuksia tuli useita. Eniten esitettiin toivetta erillisen päi-

vystysyksikön perustamista.

”Erillinen päivystysyksikkö esim. jonkin lastensuojelulaitoksen yh-
teyteen.”

”Toiveena olisi takapäivystysmallin muuttaminen varsinaiseksi
päivystysyksiköksi, jossa sosiaalityöntekijä (ei Mobilen päivystäjä)
voisi arvioida, milloin hänen työtään tarvitaan”

Toivottiin lisää resursseja viikonloppupäivystykseen tai vaihtoehtoisesti ”sel-

keästi ei varallaoloa” vaan päivystystyötä, esimerkiksi Mobilen tiloissa perjan-

tai- ja lauantai-iltaisin. Mobilea esitettiin myös arki-iltaisin, (klo 16-24), tapah-

tuvan päivystyksen aktiivityöpisteeksi.

”Myös viikonloppujen osalta aktiivityön ajoituksesta en osaa vielä
sanoa, mutta milloin eniten yhteydenottoja niin ne ajat aktiivityök-
si. Vähentäisi siten varallaolopäivystystä, josta tulisi sitten oikeasti
harvoin työllistävä takapäivystys, mikä kai oli alkuajatuksia päivys-
tystyöhön motivoitaessa.”

Toivottiin myös viranomaisyhteistyön ”hiomista” ja ”suoraa päivystystyötä”,

myös yhteistyötahojen, kuten poliisin kanssa. Muuten toivottiin edelleen kor-

vausasioiden järjestymistä ja ratkaisuja suuren maakunnan välimatkaongel-

miin.

”Kuntakohtaiset päivystyksen erilliskorvaukset yhdenmukaisiksi!

”Välimatkaongelmien ratkaisuvaihtoehdot?”

”Esim. kuulusteluihin lähteminen Jyväskylään ei maakunnan päi-
vystäjällä ole järkevää.”

6.4 Takapäivystystyö asiakaspalvelun näkökulmasta

6.4.1 Pääasialliset asiakaskäyntien syyt

Suorien asiakaskäyntien syitä tiedusteltiin ja kahdeksan vastasi kysymykseen;
(.) Mikä on ollut pääasiallisin syy takapäivystysvuorosi asiakaskäynneissä?

Yhtä vastausta lukuun ottamatta, kaikissa vastauksissa käyntien syyt olivat

lastensuojelulliset. Neljä mainitsi käynnin perusteiksi vanhempien päihteiden
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käytön ja kyvyttömyyden huolehtia lapsesta tai nuoresta. Lapsi saattoi olla

myös ilman hoitoa tai heitteillejätön uhan alla.

 ”Huoli siitä, pystyvätkö vanhemmat huolehtimaan lapsista.”

”Lasten heitteillejätön uhka”

”Vanhemman päihteidenkäyttö, nuoren päihtymys ja putkareissu.”

”Lasten olosuhteiden selvittäminen (vanhempien päihdekäyttö)”

6.4.2 Asiakasryhmät

Työstä asiakasryhmien kanssa tiedusteltiin takapäivystäjiltä, jäikö heidän mie-

lestään takapäivystystyön ulkopuolelle joku tai jotkut asiakasryhmät ja keskit-

tyykö takapäivystystyö liiaksi tiettyihin asiakasryhmiin? Vastauksia saatiin yh-

teensä viistoista.

Kun kysyttiin ulkopuolelle jäävistä asiakasryhmistä, ikääntyneet yksin asuvat

mainittiin ainoana omana ryhmänään. Yksi vastaaja arveli ulkopuolelle jäävän

muut kuin lastensuojelutapaukset. Eräs vastaajista esitti mielipiteenänsä, että

”Kotihoidossa olevien pitkäaikaissairaiden, vanhusten ja mielen-

terveysongelmaisten hätään pitää olla muut systeemit!”.

Kahden vastaajan mielestä resurssipula pakottaa rajauksiin jo nyt ja erään

vastaajan mielestä tulevaisuudessakin, kun arvelee asiakasmäärien lisäänty-

vän(,) nyt, kun sosiaalipäivystys tulee tunnetummaksi.

Keskittyykö takapäivystystyö sitten päivystäjien mielestä liiaksi tiettyihin asia-

kasryhmiin? Viiden vastaajan mielestä ei keskity, näistä kolmen vastaajan

mielestä akuutti lastensuojelu on olennainen ja oikeutetusti perusteltu paino-

piste. Yksi vastaajista puolestaan näki päivystystyön keskittyvän liiaksi lapsi-

perheisiin ja arvelee ettei työ silloin kata kaikkia. Kritiikkiäkin esiintyi, yksi vas-

taajista mietti, että

”Etupäivystys määrittelee sen, mitä asiakasryhmiä takapäivystys
palvelee. Lastensuojeluasiat sinänsä hyvä rajaus, joskaan ei ehkä
ihan lain mukainen.”
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Edelliseen liittyen yksi vastaajista arveli, että, ne jotka eivät uskalla soittaa,

jäävät varmaankin ilman apua.

6.4.3 Asiakkaiden pääsy palveluihin

Miten päivystystyö palvelee kuntalaisia? Kysyttiin; parantaako takapäivystys-

työ asiakkaiden palveluihin pääsyä? Kuuden vastaajan mielestä kyllä paran-

taa, erityisesti virka-ajan ulkopuolella tapahtuvien tilanteiden esiintuloa. Perus-

teluissa mainittiin muun muassa, että

”Mielestäni kyllä. Ilmoitus päivystäjältä saattaa asiakkaan virka-
työn piiriin ja ehkä myös madaltaa kynnystä.”

”Virka-ajan ulkopuolella kyllä, muutoin ehkä ei, ls.tarpeen  esille
tulo nopeutuu.”

”Tilanneselvitys pystytään antamaan kotikunnan sosiaalityöhön.”

”Kyllä parantaa virka-ajan ulkopuolisten kriisien selvittelyssä.”

6.4.4 Päivystystyön merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä

Minkä merkityksen päivystystyölleen vastaajat antoivat suhteessa syrjäytymi-

seen? Kysyttiin; onko sosiaalipäivystystyöllä merkitystä asiakkaiden tai yleen-

sä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kyllä -vastauksia tuli neljä ja niissä perus-

teltiin asiaa muun muassa siten, että tieto kulkee paremmin hätäkeskuksesta

kuntiin, kokonaiskuva ongelmista tulee paremmin esille ja päivystystyön var-

haisen puuttumisen näkökulmasta, ehkäisee myös syrjäytymistä.

”Varmaankin tulee paremmin ihmisten tilanteet esille, kun tieto
kulkee päivystäjän kautta kuntaan. Aiemmin hätäkeskuksella
esim. on ollut varmaan paljon tietoa, joka ei ole tullut kuntiin asti.”

”On erityinen merkitys myös sitä kautta, että antaa hyvin kuvaa
kunnan kokonaishyvinvoinnista ja keskeisistä ongelmista, päihde-
ongelmat framille koko kurjuudessaan.”

”On. Tilanteisiin päästää tarttumaan varhaisemmassa vaiheessa
ja perusteellisemmin tiedoin.”

Vastakkaisia mielipiteitä tuli muutama ja nähtiin, ettei päivystystyöllä ole paljon

mahdollisuuksia vaikuttaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
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”Takapäivystäjällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa syrjäytymistä
tuottaviin rakenteisiin, vaikka kertakohtaaminenkin voi olla asiak-
kaalle muuten merkityksellinen.”

”Ei, se työ jää virka-aikaisesti hoidettavaksi.”

6.4.5 Kehitysehdotuksia asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön

Kehitysehdotuksia asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön tuli vähän; vain

kaksi ehdotusta.

”Työn laatua parantaisi erillinen päivystysyksikkö. Se voisi huoleh-
tia asiasta siihen saakka, kun virkatyö pystyy ottamaan asian vas-
taan. Onko kuulustelut pakko hoitaa aina viikonloppuisin? Jos,
niin päivystäjällä voisi olla huone poliisilaitoksella matkarasituksen
vähentämiseksi.”

”nyk. päivystysmalli ei välttämättä toimi pitkälle tulevaisuuteen, jos
asiakasmäärät kasvavat, viranomaisyhteistyön työtapojen kehit-
täminen tarpeen”

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

7.1 Yhteenveto kyselyn tuloksista

7.1.1 Kokemukset konkreettisesta takapäivystystyöstä

Takapäivystystyön nähtiin tukevan päivätyötä, koska asiakastapahtumat konk-

retisoituvat ja ovat heti käsiteltävissä. Päivystystyön myös koettiin lisäävän

ammattitaitoa, erityisesti kriisityötaitoja, mikäli sen ylläpito onnistuu, mikä on

hankaluutena pienillä paikkakunnilla. Päivystystyön sanottiin tuovan uutta si-

sältöä päivätyöhön, enimmäkseen myönteistä, kielteisenä koettiin yötyö ja

päivystystyön rasittavuus.

Käytännön myötä on huomattu, että päivystystyö lisää päivätyön tehtäviä, eri-

tyisesti tietojen raportoinnit ja tietojen siirrot kuntiin vievät virka-aikaa päivä-

asiakkailta. Tästä johtuen päivystystyö vaikuttaa selvästi päivätyön sisältöön

ja sosiaalityöntekijä joutuu järjestämään ajankäyttönsä päivystystyön tehtävien

suorittamiseksi ja jotta jaksaisi suorittaa myös päivystystyönsä päivätyön jäl-

keen. Osa koki saaneensa päivystystyöstä apua; tietous kriisitilanteista pysyy
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ajan tasalla ja alkuvaiheen selvittelyt usein valmisteltuina, kun asiakas siirtyy

sosiaalitoimen palveluihin.

Eniten päivystystyö vaikuttaa kotioloihin ja yksityiselämään. Kotona tehtävä

päivystystyö koettiin selvästi yksityiselämää rajoittavana ja raskaaksikin, ei

vain itsestä, vaan myös mahdollisen puolison ja lasten puolesta. Lasten osalli-

suus huoletti eniten; miten yölliset soitot tai miten tietoisuus muiden hädästä ja

kriisitilanteista vaikuttavat lasten maailmankuvaan. Takapäivystäjiä huolestut-

tivat asiakkaiden tietojen salassa pysyminen; kodista on vaikea löytää häiriö-

töntä paikkaa.

Myös kodin arjen käytännön järjestelyt rasittivat. Asiakaskäyntien varalta oli

henkilökohtaiset harrastukset ja muut menot jätettävä, myös perheellisellä

puolison oli sopeuduttava järjestelyihin. Esimerkiksi puolison tuli olla varautu-

nut lasten hoitajaksi tai muutoin täytyi olla sovittu hoitaja varalla. Viikon kestä-

vä takapäivystysvuoro koettiin fyysisestikin raskaaksi ja palautumistakaan ei

koettu helpoksi. Aikaa mainitaan kuluvan pitkään, toipumiseen ja myös kodin

arjen uudelleen järjestelyihin, mikä osaltaan hidasti päivystystyöstä palautu-

mista.

7.1.2 Ammatillisen työn kehittäminen

Sosiaalipäivystys nähtiin johdonmukaisena osana sosiaalityöntekijän työtä;

siihen on alankoulutus ja ihmisen avun tarpeen kohtaaminen ja päivystystyön

katsottiin kasvattavan ammattitaitoa. Kritiikkiä sai päivystystyöhön osallistumi-

sen perusteet. Päivystystyön toivottiin perustuvan vapaaehtoisuuteen, ei työn-

johdon määräyksiin. Päivystystyö puhelimessa koettiin osittain myönteisenä,

joskin haastavana. Kielteisenä se nähtiin silloin, kun puhelut vastaanotetaan

kotona, jossa on paljon häiriötekijöitä.

Asiakaskäynteihin suhtauduttiin selvästi myönteisesti ja ne nähtiin selvästi

tarpeellisina. Mobilen työntekijä työparina, asiakaskäyntien tukena, koettiin

hyväksi asiaksi. Haasteellista akuuteissa asiakaskäyneissä oli niiden suunnit-

telemattomuus, intensiivisyys ja vaativuus. Vaativuutta lisäsi se, ettei suurim-

malla osalla takapäivystäjiä ollut kyselyajan kohtana pääsyä asiakastiedostoi-

hin.
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Päivystystyön akuutista luonteesta johtuen, ammattitaito joutuu koetukselle ja

pientä osaa takapäivystäjiä mietitytti; toteutuvatko asiakkaan oikeudet päivys-

tystilanteessa. Työn vaativuutta haluttiin arvostettava ja suurin osa toivoikin

lisäkorvausta tai sen tulisi näkyä palkkauksessa.  Samalla vaadittiin tasapuo-

lista, oikeuden- ja yhdenmukaista tai mahdollista erilliskorvaus kaikille seutu-

kunnan päivystäjille.

Sosiaalipäivystystyön kehittämiseksi ehdotettiin selvästi eniten takapäivystys-

mallin muuttamista ja erillisen päivystysyksikön perustamista esim. Mobilen tai

jonkun lastensuojelulaitoksen yhteyteen. Lisäresursseja toivottiin erityisesti

viikonloppuihin. Toivottiin myös ratkaisua suuren maakunnan välimatkaon-

gelmiin; esimerkiksi yöpymistiloja tai korvausta matkarasituksista muun muas-

sa kuulusteluihin osallistuttaessa. Suoraa yhteistyötä, eri viranomaistahojen,

erityisesti poliisin kanssa, haluttiin lisättävän.

7.1.3 Asiakaspalvelun näkökulma

Suurin syy päivystyksen asiakaskäynteihin ovat lastensuojelulliset; vanhempi-

en päihteiden käyttö ja lastenhuollon laiminlyöminen oli yleisin syy. Vaikka

päivystystyö kohdistuukin pääosin lapsiin ja nuoriin, koettiin sen kuitenkin ole-

van erittäin perusteltua. Lastensuojelullisen painottumisen vuoksi ja resurssien

rajausten takia, arveltiin kuitenkin, ettei päivystystyö kata kaikkia asiakasryh-

miä. Pohdittiin; toteutuvatko asiakkaiden subjektiiviset oikeudet, muun muassa

ikääntyvien yksin asuvien arveltiin jäävän vähemmälle huomiolle. Ehdotettiin,

että kotihoidossa olevien pitkäaikaissairaiden, vanhusten ja mielenterveyson-

gelmaisten hätään pitäisi löytyä ”systeemit” muualta. Kenties ratkaisu löytyy

terveydenhuollon piiristä?

Päivystystyön arveltiin tulevaisuudessa lisääntyvän ja rajausten; taloudellisten

ja kenties päivystyksessäkin hoidettavien asioiden rajausten, edelleen kasva-

van, jos resurssipulaan ei tule ratkaisua. Asiakasmäärien arveltiin lisääntyvän,

jolloin myös viranomaisyhteistyö joutuu edelleen kehittämään työtapojaan.

Suurin osa arveli kuitenkin päivystystyön parantavan asiakkaiden pääsyä pal-

veluiden piiriin, erityisesti virka-ajan ulkopuolella. Epäiltiin kuitenkin, etteivät

kaikki osaa tai uskalla ottaa yhteyttä päivystyspalveluihin, uhkana syrjäytymi-

nen.
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Päivystystyö nähtiin merkityksellisenä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Tätä

perusteltiin muun muassa siten, että tieto kulkee paremmin hätäkeskuksesta

kuntiin, kokonaiskuva ongelmista tulee paremmin esille ja varhaisen puuttumi-

nen estää myös syrjäytymistä. Päivystystyön merkityksellisyyttä syrjäytymisen

ehkäisemisessä myös kritisoitiin; takapäivystäjillä ei ole mahdollista vaikuttaa

syrjäyttämistä synnyttäviin rakenteisiin ja syrjäytymistä ei pystystä ratkaise-

maan sosiaalipäivystyksen keinoin. Sosiaalipäivystystyössä saa kuitenkin hy-

vän kuvan kunnan hyvinvoinnista ja keskeisistä ongelmista. Asiakastyön kehit-

tämiseksi ja sen laadun parantamiseksi, nousi uudestaan esille toive erillisestä

päivystysyksiköstä.

7.2 Tulosten ajankohtaisuus ja relevanttius

Päällimmäisenä tuloksista nousee esille kuntien resurssipula ja siitä aiheutu-

vat supistamiset, josta seuraa työkiireet, uupumus ja asiakkaiden ”valikointi”.

Näyttää siltä, että perheet ongelmineen saadaan sosiaalitoimen palvelujenpii-

riin vasta silloin, kun sosiaalipäivystäjä koputtaa jo ovella. Mielestäni asiakas

ei näissä tapauksissa ole ”luuseri”, vaan kunnan sosiaalitoimi ja -politiikka on

silloin epäonnistunut palveluissaan; tuen tarve on riittämätön sosiaalisten on-

gelmien hallitsemiseksi ja asiakkaan auttamisessa. Tuki ei kohtaa asiakasta

normaalin päivätyön puitteissa.

Tuen tarve ja palvelujen tarve on suuri, mutta toisin toimitaan. Opinnäytetyön

valmistumisen aikaan oli sanomalehti Keskisuomalaisessa artikkeli Mobilen

toiminnan supistamisesta.  Mobile on toistaiseksi suljettu öiseen aikaan kello

22–08, koska toiminnan ylläpitämiseksi tulisi palkata seitsemän työntekijää

vakinaisesti. Kokonaan kriisikeskus on suljettuna kaksi viikkoa heinä-elokuun

vaihteessa. (Paananen 2008).

Työn kasaantumisesta resurssipulan vuoksi, kertoo myös uutinen Keskisuo-

malaisessa, jossa todetaan lastensuojelun asiakkaiden määrän noususta.

Tämä johtuu artikkelin mukaan osittain uuden lasten suojelulain noudattami-

sesta ja maakunnan alueella lisääntyneestä alkoholin kulutuksen kasvusta,

joka lisää työn määrää. (Roikonen 2008)
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Näiden tietojen perusteella voin olettaa, että odotettavissa on sosiaalipäivys-

tyksen työn määrän edelleen lisääntyvän ja paineet sosiaalitoimen resurssien

lisäämiseksi kasvavat. Tämä tulee ilmi, myös takapäivystäjiltä saaduissa mie-

lipiteissä. Maakunnallisen sosiaalipäivystyshankkeen loppuraportissa Hauvala

(2007c) toteaa, että lyhyessä ajassa hanke saavutti paljon tehokkaan organi-

soinnin ja jo toimivien osastensa ansiosta, mutta kuten kaikki uudet hankkeet,

tulee ajan kulua, että työ- ja toimintatavat löytävät paikkansa ja muotoutuvat.

(Hauvala 2007, 70.)

Jatkotutkimuksena voisi kyselyn tehdä asiakkaiden subjektiivisista kokemuk-

sista päivystysasiakkuudesta. Tutkimusta voisi tulkita uudestaan kriisipalvelu-

jen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan mielestäni hyödyntää

sosiaalipäivystystyön kehittämisessä, työnohjauksessa ja monipuolisesti eri

sosiaalialan koulutuksiin ohjaajille ja kouluttajille.

7.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Luotettavuus huomioitiin opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa, valittu menetel-

mä oli mielestäni sopiva. Vastausprosentti oli hyvä; 71, joten aineisto oli laa-

juudeltaan riittävä ja vastaajien ”kirjo” oli hyvä; vastaajien iät ja kokemukset

olivat monipuoliset ja kaikki vastaajat olivat tehneet päivystystyötä, sitä mitä

tutkittiinkin. Tutkimus ei ole luonteeltaan yleispätevä, mutta toistettavissa. To-

teutin kyselyn hankkeen ulkopuolisena tutkijana objektiivisesti.

Kokeilukyselyllä olisi ollut mahdollista parantaa kyselyn epäkohtia. Koekyselyä

ei kuitenkaan ennätetty tehdä aikataulun muutoksen vuoksi. Tietoja olisi voinut

täydentää kyselyn edetessä haastattelun avulla, mutta kiireellisen aikataulun

ja samaan aikaan olevien kesälomien vuoksi ei yhtään sosiaalityöntekijää en-

nätetty saada kokeilemaan kyselyä. Joihinkin kysymyksiin jätettiin vastaamat-

ta, mikä on saattanut johtua siitä, että kysymyksen asettelu oli ollut huono.

Tämä saattaa heikentää tulosten luotettavuutta.

Laadullisella kyselytutkimuksella on siis myös heikkouksia. Tulosten tulkinta

voi osoittautua ongelmalliseksi. Tavallisimmin kyselyjen aineistoa pidetään

pinnallisina ja teoreettisesti vaatimattomina. Muina haittoina pidetään myös

sitä, että ei ole mahdollista varmistua miten vakavasti vastaajat ovat suhtautu-
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neet kysymyksiin: ovatko he pyrkineet vastaamaan rehellisesti ja huolellisesti.

Ei ole myöskään selvää, miten onnistuneita kysymykset ovat olleet vastaajien

näkökulmasta; väärin ymmärrykset ovat mahdollisia. (Hirsjärvi, Remes, & Sa-

javaara 1997, 191.)

Eettisiä haasteita ei ongelman asettelussa ja kyselyn toteuttamisessa mieles-

täni sanottavasti ollut, koska tutkimus perustui vapaaehtoisuuteen. Vastaukset

saapuivat suoraan minulle ja eivät ole olleet missään vaiheessa ulkopuolisten

käsissä. Sähköpostitse saapuneet kyselyt ja sähköpostiosoitteet eivät ole tal-

letettuina, eivätkä siten enää yhdistettävissä lähettäjiin. Tutkimuksen aikana ja

vastauksia kirjatessa pidin kuitenkin tärkeänä sitä, etteivät tutkittavien henkilö-

tiedot selviä tai muuten tule vastauksissa esille ja vastaukset olisivat siten yh-

distettävissä tiettyyn työntekijään. Liitetietojen vastausyhteenvedoista tausta-

tiedot on sekoitettu nimiä, ikiä ja muita vastauksissa esille tulleita henkilökoh-

taisia tietoja on jätetty kirjoittamatta.

7.4 Opinnäytetyön prosessi ja oma ammatillinen kasvu

Tuija Hauvalan kokemus kyselyä laadittaessa ja apu kyselyn eteenpäin toimit-

tamisessa oli suurena apuna tätä opinnäytetyön tutkimusta tehdessä. Myös

osallistumiset sosiaalipäivystystilaisuuksiin olivat antoisia ja tärkeitä opinnäy-

tetyön kokonaisuuden hahmottamisen kannalta, koska minulle ei ole ollut

mahdollisuutta mm. opintojen työharjoittelun puitteissa osallistua sosiaalityön-

tekijöiden kenttätyöhön tai muutoin tutustua ja olla mukana sosiaalipäivystys-

työssä.

Nämä tilaisuudet olivat hyviä taustatietojen lähteenä ja samoin olivat keskus-

telujen aiheet ja mielipiteidenvaihdot sosiaalityöntekijöiden kanssa. Teoriatie-

tojen kokoaminen oli aluksi hankalaa, koska lähdeaineistoa sosiaalipäivystyk-

sestä ei ollut paljoakaan saatavana. Julkaisut ja verkkolähteet olivat ajankoh-

taisimpia lähteitä. Tietopohjaan kuuluivat oleellisesti Tuija Hauvalan koor-

dinoimaan sosiaalipäivystyshankkeeseen liittyvät monet kyselyt, artikkelit, esi-

telmät ja raportit.
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Kokonaisuutena työn kannalta, otin mielestäni ison” palan haukattavaksi” ja

nyt jälkikäteen mietittynä työ olisi ollut tarpeeksi haastava parityönäkin tehtä-

väksi. Kysely oli valtavan laaja ja pelkästään tulosten kirjaaminen vei paljon

aikaa. Sisällön analysointi ja tulkinta oli myös todella haastavaa; esimerkiksi

yksi vastaaja saattoi antaa yksittäiseen kysymykseen useita eri näkökulmia,

joista ”oikean” esiin nostaminen vaati paljon harkintaa. Mietinkin millaisen tu-

loksen saisin, jos esimerkiksi tekisin koko prosessin uudestaan samoilla vas-

tauksilla?

Sain ammatillisesti paljon uutta tietoa. Sosiaalialantyön toimenkuva ja työken-

tän laaja toimiala, konkretisoitui opinnäytetyön prosessin aikana. Käytännössä

sain uusia kokemuksia kentältä, kuten esimerkiksi osallistumiset kokouksiin,

koulutuksiin ja seminaareihin olivat uutta. Suurena antina oli myös tutustua

verkostoyhteistyöhön maakunnan alueella. Erityisesti oli positiivista kokemus

siitä, miten kaikista eri kuntien hallinnonosasista ja eri ammattialojen edusta-

jista voi saada hyvin toimivan kokonaisuuden, kun ammattitaito ja yhteistyöha-

lu kohtaavat.

Kyselyn osittain negatiivista tuloksista huolimatta, tämän opinnäytetyön pro-

sessin aikana vahvistuivat mielikuvani siitä, että olen oikealla ammattialalla.

Työn sarkaahan sosiaalialalla on, kuten tutkimuksestakin huomattiin. Kaiken

kaikkiaan, näen tulevaisuuteni myönteisenä, koska mielestäni sosionomin

koulutus antoi hyvän pohjan toimiakseni sosiaalialalla ja kehittyäkseni valitse-

massani työssä ammatillisesti.
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LIITTEET

Liite 1. Kutsu Kehittämispäiville

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN MAAKUNNAL-
LINEN JÄRJESTÄMINEN KESKI-
SUOMESSA
– HANKKEEN 4. KEHITTÄMISPÄIVÄ

TERVETULOA!

  Päivän teema: ”Sosiaalipäivystyksen asiakasprosessit”

Kouluttajina Kai Alhanen ja Olli-Pekka Ahtiainen (Aretai Oy)

 Ohjelma ke 11.4.2007

10.00 Sosiaalipäivystyksen ajankohtainen tilanne

Sosiaalipäivystystapaukset eri alueilla

12.00–13.00 Lounastauko

13.00 Asiakasprosessin tutkimista sosiaalipäivystystapausten
valossa

14.15- 14.45 Kahvitauko

14.45 Asiakasprosessin tutkimista sosiaalipäivystystapausten
valossa

16.00 Koulutus päättyy

Lounasruokailu (omakustanteinen) mahdollista mm. kirjaston tiloissa si-
jaitsevassa Kahvila Novellissa lounas 6.70 eur (keittolounas 5.20 eur).
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Liite 2. Kutsu Koulutuspäiville

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN MAAKUNNALLINEN
JÄRJESTÄMINEN KESKI-SUOMESSA

– HANKKEEN KOULUTUSPÄIVÄ

Teemana KRIISITYÖ

Aika: ti 5.6.2007 klo 9.00–16.00

Tila: Jyväskylän kaupungin kirjasto (MINNANSALI), Vapaudenkatu 39-41,
JKL

Kouluttaja: Psykologi, psykoterapeutti Soili Poijula, Oy Synolon Ltd

Kohderyhmä: Maakunnan sosiaalipäivystäjät sekä sosiaalipäivystyksen yhteis-
työkumppanit

OHJELMA:

9.00 ASIAKKAAN KOHTAAMINEN AKUUTISSA KRIISISSÄ

11.30–12.30 Lounastauko

12.30 ASIAKKAAN KOHTAAMINEN AKUUTISSA KRIISISSÄ

14.15–14.45 Kahvitauko

14.45 ASIAKKAAN KOHTAAMINEN AKUUTISSA KRIISISSÄ

16.00 Koulutus päättyy

TERVETULOA!

Koulutustilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan pe 25.5.2007 mennessä
osoitteeseen tuija.hauvala@uurainen.fi

Lounasruokailu (omakustanteinen) mahdollista kirjaston tiloissa sijaitse-
vassa Kahvila Novellissa lounas 6.70 eur (keittolounas 5.20 eur).

mailto:tuija.hauvala@uurainen.fi
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Liite 3. Kutsu ja ohjelma Sosiaalipäivystysseminaariin 1(3)

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS 52 (74)

Sosiaali- ja terveysosasto

6.8.2007

Länsi-Suomen Lääninhallituksen, sosiaali- ja terveysosaston Jyväskylän
yksikkö ja Sosiaalipäivystyksen järjestäminen Keski-Suomessa – hanke
järjestävät seminaarin

SOSIAALIPÄIVYSTYS KESKI-SUOMESSA
24.9.2007 klo 9.00–15.45

Jyväskylässä Vanhan Ortopedian Volmari-salissa, os. Vaasankatu 2, Jy-
väskylä.

Tavoite: Seminaarin tavoitteena on sosiaalipäivystyskokeilun pohjalta yh-
dessä pohtia ja

suunnitella, miten sosiaalipäivystys järjestetään ja koordinoidaan
hankkeen päätyttyä.

Kohderyhmä
Seminaari on tarkoitettu sosiaalipäivystyksestä päättäville, sosiaa-
lipäivystyksessä toimiville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Ohjelma:
Aamupäivän puheenjohtajana toimii sosiaalijohtaja
Jouko Nykänen ja
iltapäivän puheenjohtajana lääninsosiaalitarkastaja

Aimo Hirsiaho

9.00 - 9.15 Tilaisuuden avaus
Sosiaalineuvos Marketta Korhonen, Länsi-Suomen

lääninhallitus

9.15 – 10.00  Sosiaalipäivystyksen järjestäminen kunnissa
Ylitarkastaja Anne Hujala, Sosiaali- ja terveysministe-

riö

10.00 - 10.15 Kahvi- ja virkistystauko

10.15 - 11.00 Maakunnallinen sosiaalipäivystys
Projektikoordinaattori Tuija Hauvala, Sosiaalipäivys-
tyksen järjestäminen Keski-Suomessa hanke

11.00 - 12.00 Seudulliset sosiaalipäivystyskuulumiset
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LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS 2 (74)

Sosiaali- ja terveysosasto

6.8.2007

Saarijärven seutu - Johtava sosiaalityöntekijä Tiina
Mankonen,

 Saarijärven kaupunki

Viitasaaren seutu - varmistamatta

Jämsän seutu - Sosiaalisihteeri Sirkka Muu-
riaisniemi

               Jämsän kaupunki

12.00 - 12.15 Yhteinen keskustelu aamupäivän pohjalta

12.15 - 13.00 Lounastauko

13.00 - 13.45 Yhteistyökumppanit sosiaalisen hätätilanteen
tunnistajina sekä toimijoina
Kriisikeskus Mobile Johtaja Marja-Leena Kupila

Poliisi Rikosylikomisario Raimo Pel-
tovuori, Jyväskylän poliisilai-
tos

Hätäkeskus Toimiala-asiantuntija Tuomo
Hämäläinen, Keski-Suomen
Hätäkeskus

13.45 - 14.15 ”Sosiaalipäivystystyö sosiaalityöntekijän silmin”
–opinnäytetyö
Sosionomi-opiskelija (AMK) Heli Palmros

14.15 - 14.35 Kahvitauko

14.35 - 15.00 Keski-Suomen sosiaalityön ajankohtainen tilanne
Lääninsosiaalitarkastaja Aino Arponen, Länsi-
Suomen lääninhallitus

15.00 - 15.25 Sosiaalityön tilanne sosiaaliasiamiehen näkökul-
masta
Sosiaaliasiamies Eija Hiekka, Keski-Suomen osaa-
miskeskus

15.25 - 15.45 Keski-Suomen sosiaalipäivystys vuonna 2008
- yhteenveto ja päätössanat
Sosiaalijohtaja Jouko Nykänen
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LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS 3 (74)

Sosiaali- ja terveysosasto

6.8.2007

Maksullisuus Seminaari on maksuton. Osallistujat maksavat itse
ruokailunsa ja kahvinsa. Lääninhallituksen henkilöstö-
ravintola Kuvernöörissä on mahdollisuus ruokailla.

Ilmoittautuminen Seminaariin tulee ilmoittautua 14.9.2007 mennessä
oheisella

lomakkeella, joka tulee lähettää os. Länsi-Suomen
lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto, Jyväskylän
palveluyksikkö, Auli Holm, PL 41, 40101 Jyväskylä tai
sähköpostitse auli.holm@lslh.intermin.fi.

Lisätietoja antavat Projektikoordinaattori Tuija Hauvala, p. 04552 5892
184, lääninsosiaalitarkastajat Aimo Hirsiaho, p.
0205174244 ja Aino Arponen, p. 0205174244.

Sosiaalineuvos Marketta Korhonen

Lääninsosiaalitarkastaja Aino Arponen

Jakelu Keski-Suomen kuntien sosiaalilautakunnat, sosiaali-
ja terveyslautakunnat, perusturvalautakunnat, terve-
yslautakunnat
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keski-Suomen Hätäkeskus
Poliisilaitokset
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Kriisikeskus Mobile
Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset
Tiedotusvälineet

Luennoitsijat

mailto:auli.holm@lslh.intermin.fi
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Liite 4. Kyselyn saatekirje

Hyvä kyselyyn osallistuja,

Olen sosionomiopiskelija Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta, Sosiaali- ja Terveys-

alan koulutusohjelmasta. Teen opinnäytetyötä Sosiaalipäivystyksen Maakunnallinen

Järjestäminen Keski-Suomessa - hankkeelle ja ohjaajanani hankkeen puolesta toimii

projektikoordinaattori Tuija Hauvala.

Tutkimus toteutetaan sähköpostikyselyn avulla ja sen tarkoituksena on selvittää sosi-

aalipäivystyksessä toimivien sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä päivystystyöstään.

Kysely on tarkoitettu sosiaalityöntekijöille, jotka ovat jo osallistuneet sosiaalipäivys-

tykseen tai ovat nyt takapäivystysvuorossa. Kyselyn tavoitteena on mm. saada tietoa

hankkeelle ns. takapäivystystyöstä, sosiaalipäivystystyön työkuvasta sekä sen kehit-

tämisestä.  Sähköpostikysely lähetetään Mobile-kuntien n. 16 päivystävälle sosiaali-

työntekijälle elokuun aikana Tuija Hauvalan toimesta.

Mielipiteesi ovat aidosti tärkeitä minulle ja hankkeelle, ruusuineen ja piikkeineen, ja

toivonkin, että löytäisit aikaa syventyä ja vastata kysymyksiini. Vastauksesi käsitel-

lään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Pyytäisin ystävällisesti lähettämään vasta-

ukset 31.8.2007 mennessä.

Mielipiteesi voit kirjoittaa kysymysten perään. Talleta ja lähetä S-postitse osoitteella

C5568@jamk.fi

Kiitos!

Yhteistyöterveisin,

Sosionomiopiskelija

Heli Palmros

SSO4SS- ryhmä

mailto:C5568@jamk.fi
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Liite 5. Kyselylomake 1(3)

1(3)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja Terveysala
Syksy 2007
Opinnäytetyön kyselylomake

KYSELY TAKAPÄIVYSTYSTYÖSTÄ

Voit kirjoittaa mielipiteesi suoraan kysymysten perään.

Kyllä/ei - kysymyksiin kirjoita ensin jompikumpi vaihtoehdoista ja perustele.

Talleta ja lähetä S-postitse osoitteella C5568@jamk.fi

TAUSTAA

1. Ikäsi?

2. Työnantajakuntasi?

3. Kuinka kauan olet tehnyt työtä sosiaalityöntekijänä nykyisessä työpaikas-
sasi?

4. Kuinka usein olet ollut takapäivystysvuorossa hankkeen aikana?

5. Kuinka monta kertaa olet tehnyt asiakaskäyntejä takapäivystysvuoron
aikana tähän mennessä?

6. Oletko saanut työhönohjausta takapäivystystyöhön?

MIELIPITEITÄ TAKAPÄIVYSTYSTYÖSTÄ

7. Takapäivystykseen osallistuminen päivystäjänä mielestäsi…

            a. tukee päivätyötä.
                 kyllä/ei, perustelut:

b. lisää ammattitaitoa.
kyllä/ei, perustelut:

c. antaa erilaista sisältöä työhön.
kyllä/ei, perustelut:

d. lisää päivätyön tehtäviä.
kyllä/ei, perustelut:

2 (3)

mailto:C5568@jamk.fi
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e. vaikuttaa päivätyön sisältöön .
kyllä/ei, perustelut:

f. on osa sosiaalityöntekijän työtä.
kyllä/ei, perustelut:

g. vaikuttaa yksityiselämään.
kyllä/ei, perustelut:

8. Mitkä ovat olleet keskeiset yhteydenottojen syyt varallaolovuorosi aika-
na?

9. Millaisena koet puhelimitse tehtävän sosiaalipäivystystyön?

10. Mikä on ollut pääasiallisin syy takapäivystysvuorosi asiakaskäynneissä?

11. Millaisiksi koet päivystyksen asiakaskäynnit?

12. Jääkö mielestäsi takapäivystystyön ulkopuolelle joku/jotkut asiakasryh-
mät? Mitkä?

13. Keskittyykö takapäivystystyö mielestäsi liiaksi tiettyihin asiakasryhmiin?

14. Parantaako takapäivystystyö mielestäsi asiakkaiden palveluihin pääsyä?

15. Onko takapäivystystyöllä mielestäsi merkitystä asiakkaiden syrjäytymi-
sen ehkäisemisessä?

16. Kehitysehdotuksesi eri asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön liitty-
en…

17. Oletko tehnyt päivystysvuorossasi kiireellisiä päätöksiä tai ratkaisuja?
Kyllä/ei perustelut:

18. Onko asiakastietojen saatavuus riittävää päivystysaikana?

19. Toteutuvatko mielestäsi asiakkaiden oikeudet kiireellisissä päätöksissä?

20. Kehitysehdotuksiasi konkreettisen sosiaalipäivystystyöhön tekemiseen liit-
tyen…

21. Onko takapäivystystyö mielestäsi toimiva osa alueesi perussosiaalityötä?
Kyllä/ei, perustelut:

22. Miten takapäivystystyön palkkausta tulisi kehittää?

23. Onko asenteesi takapäivystystyötä kohtaan muuttunut hankkeen aikana?

24. Haluatko jatkaa tulevaisuudessa takapäivystystyössä?
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3 (3)

      VERKOSTOYHTEISTYÖ

25. Miten viranomaisyhteistyö mielestäsi toimii?

26. Tukevatko eri viranomaiset toistensa työtä?

27. Oletko huomannut eroja eri kuntien päivystyskäytännöissä?
Kyllä/ei, perustelut:

28. Oletko osallistunut hankkeen aikana järjestettyihin koulutuksiin ym. ti-
laisuuksiin? Jos et, miksi?

29. Mikäli olet osallistunut yhteisiin tilaisuuksiin, keskityttiinkö niissä mieles-
täsi tärkeisiin kohtiin?

30. Edistävätkö etu- ja takapäivystäjien sekä eri viranomaisten yhteiset ko-
koukset mielestäsi työssäsi kehittymistä? Jos niin, miten?

31. Toiveesi ensi vuoden 2008 tilaisuuksiin?

32. Tunnetko voivasi vaikuttaa sosiaalipäivystyksen kehittämiseen?

33. Kehitysehdotuksiasi verkostoyhteistyöhön liittyen…

34. Miten kuntasi oma sosiaalijohto on mielestäsi sitoutunut kehittämään so-
siaalipäivystyksen vakiinnuttamista?

35. Miten sitoutumista voisi mielestäsi edelleen kunnittain kehittää?

36. Ehdotuksia, miten sosiaalipäivystys tulisi maakunnassa organisoida tule-
vaisuudessa?

HANKKEEN ARVIONTIA

37. Mitkä asiat ovat mielestäsi edistäneet hankkeen toimintaa ja tavoitteiden
toteuttamista?

38. Onko ollut asioita, jotka ovat olleet mielestäsi esteinä tai hankaloittaneet
hankkeen onnistumista ja tavoitteiden toteuttamista?

39. Mitä tuloksia on mielestäsi saavutettu hankeen aikana?

40. Mitä tuloksia vielä odotat?

SANA ON VAPAA  __________ !

KIITOS VASTAUKSISTASI!

LÄHETÄ: C5568@jamk.fi

mailto:C5568@jamk.fi
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Liite 6. Kyselyaineisto 1 (16)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 1(16)
Sosiaali- ja Terveysala
Syksy 2007

KYSELY TAKAPÄIVYSTYSTYÖSTÄ

Kolmen ensimmäisen kysymyksen vastausjärjestys on muutettu.

TAUSTAA
1. Ikäsi?
60 v., 54, 41, –, 27 vuotta, 50, 46 v., 44-v, 38, 46 v.

2. Työnantajakuntasi?
Jkl mlk, Laukaa, Äänekosken kaupunki, Uurainen, Äänekoski, Hankasalmi, Keuruu, Jkl, Muu-
rame, Jyväskylän Maalaiskunta

3. Kuinka kauan olet tehnyt työtä sosiaalityöntekijänä nykyisessä työpaikassasi?
- 18v.
- 5 vuotta
- 20 vuotta
- 1½vuotta
- 1.8.2001 alkaen /Suolahti 1.1.2007 alkaen Uusi äänekoski
- -
- 34v.
- lähes 20-v
- 1.1.2007 alkaen ja sitä ennen nyt yhdistyneitten kuntien työssä vuodes-

ta 83 sosiaalityön eri tehtävissä (sosiaalityöntekijä, johtava sosiaali-
työntekijä, sosiaalijohtaja, sosiaalityön johtaja )

- Nykyisessä työpaikassa 4 ½ kuukautta, edellisessä työpaikassa 17v

4. Kuinka usein olet ollut takapäivystysvuorossa hankkeen aikana?

1. Kahtena viikkona
2. kerran
3. 1 viikon
4. 4 viikkoa v 2007; näistä 3 on jo tehty
5. 3 kertaa
6. 3 kertaa
7. 1 vk
8. kerran
9. 3vkoa
10. 2 krt

5. Kuinka monta kertaa olet tehnyt asiakaskäyntejä takapäivystysvuoron aikana
tähän mennessä?

1. Muistaakseni 3 kertaa
2. kerran
3. en kertaakaan
4. 10
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5. Oletan, että asiakaskäynnillä tarkoitetaan asiakkaan suoraa kohtaamista (ei
puhelimitse), silloin luku noin 5.
6. kerran kotikäynti, kerran kuulustelussa, useita kertoja poliisilaitoksella vir-
ka-apuasioissa
7. 2 krt
8. kerran
9. 6krt
10. 2 krt

6. Oletko saanut työhönohjausta takapäivystystyöhön?
1. Kyllä olen. Sitä on ollut tarjolla
2. kyllä
3. en
4. Kyllä; osallistun hankkeen järjestämään työnohjaukseen.
5. En katso saaneeni
6. kyllä
7. Kyllä, osallistuin yhden kerran
8. kyllä, hankkeen järjestämä työnohjaus
9. Kyllä
10. Kyllä, hankkeen järjestämään työnohjaukseen olen osallistunut

MIELIPITEITÄ TAKAPÄIVYSTYSTYÖSTÄ

7. Takapäivystykseen osallistuminen päivystäjänä mielestäsi…

a. tukee päivätyötä.
kyllä/ei, perustelut:

1. Kyllä, koska ls-asiat tulevat esiin akuutteina
2. kyllä, pääsee heti tilanteisiin käsiksi
3. Ei. Päivätyö tukee kyllä päivystystyötä. Tilanteet ovat kyllä samankaltai-
sia kuin päivälläkin, on myös tilanteita, joita päivällä ei tule. Päivätyössä
harvoin tulee päivystystyön kaltaisia tilanteita ihan vieraille perheille, päi-
vystystyössä ei taustatietoa ole yhtään.
4. kyllä tavallaan; pitää ”vireessä”, päivystystä ei voi vetää rutiinilla, kos-
ka ei tunne eikä tiedä…
5. Kyllä, Akuuttiin kriisiin puuttuminen välittömästi voi mahdollistua päi-
vystystyön kautta. Päivätyön tukeminen edellyttää sitä, että päivätyökin tu-
kee päivystystyötä, eli esimerkiksi dokumentointi on ajan tasalla.
6. kyllä ja ei, harvoin osuu omien asiakkaiden asioiden hoitoa. Toisaalta
kriisitilanne voi aukaista jonkin asiakkaan tilanteen uuteen näkökulmaan.
7. Kyllä. Kehittää tilannearvointikykyä ja moniammatillista yhteistyötä.
8. kyllä, säilyy tuntuma arjen lastensuojelutyöhön ja lisää osaamista kriisi-
luonteisissa tehtävissä
9. kyllä, perustelut: Tilanteisiin voidaan puuttua niiden syntyessä ja toimi-
maan välittömästi, sekä välittämään tieto edelleen päiväaikaiseen sosiaali-
työhön ammattilaisen näkökulmalla.
10. Kyllä tukee, virka-ajan ulkopuolella esiin tulevat ongelmat tulevat nä-
kyviin. Konkreettista, oikea-aikaista tietoa voi saada tällä tavalla

b. lisää ammattitaitoa.
kyllä/ei, perustelut:
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1. Ei ainakaan heikennä
2. kyllä, kriisityön taito kasvaa
3. Kyllä. Tulee monenlaisia tilanteita eikä tosiaan taustatietoa asiakkaista
juuri ole.
4. kyllä; parantaa kriisityön valmiuksia
5. Kyllä, Päivystystyö on yksi ikään kuin erikoistumisala, jonka tekeminen
laajentaa ammattitaitoa.
6. kyllä – kriisityövalmiuksien hiomista
7. Kyllä, kts. ed. (Kehittää tilannearvointikykyä ja moniammatillista yhteis-
työtä.)
8. kyllä, kts. edellinen kohta (säilyy tuntuma arjen lastensuojelutyöhön ja
lisää osaamista kriisiluonteisissa tehtävissä )
9. kyllä, perustelut: Tilanteita pienessä kunnassa tulee niin vähän, että
ammattitaitoa on vaikeata pitää yllä.
10. kyllä lisää, joutuu päivittämään ammattitaitoa

c. antaa erilaista sisältöä työhön.
kyllä/ei, perustelut:

1. Kyllä, koska ls-asiat näkee konkreettisina ja karkeimmillaan
2. kyllä, kriisityön taito kasvaa
3. Kyllä. Mutta kun tekee samalla viikolla sekä päivätyön että päivystyön
voi käydä viikko tosi raskaaksi
4. kyllä, on ihan eri asia työskennellä ajanvarauksella alueellaan asuvien
ihmisten kanssa –päivystyksessä ei koskaan tiedä, mitä tulee vastaan.
5. Ei, Kaupunkisosiaalityössä lastensuojelu sisällöt ovat melko pitkälle
saman tapaisia myös virka-aikaisessa työssä.
6. kyllä, saa tehdä sos.työtä yöllä??!
7. Ei, samankaltaisia juttuja virka-aikanakin hoidetaan.
8. kyllä, mutta ei välttämättä sellaista sisältöä jolla positiivista vaikutusta
työnsisällön kokemisen kannalta
9. kyllä, perustelut: Pystyy tekemään sitä työtä mihin on saanut koulutuk-
sen
10. kyllä lisää, ainakin kiirettä. Olen tutustunut muihin työntekijöihin eri
kunnista ja kuullut heidän kokemuksistaan

d. lisää päivätyön tehtäviä.
kyllä/ei, perustelut:
1. Kyllä- ls-ilmoitukset, kirjaamisia mm.
2. päivystysaikana kyllä, muuten ei
3. Kyllä. On siirrettävä tiedot kuntiin.
4. kyllä siinä mielessä, että raportointi kuntiin tapahtuu seuraavana aamu-
na  virka-aikaan.
5. Ei, Nyt, kun päivystäjällä on Effican käyttömahdollisuus ja dokumen-
toinnin ym. voi tehdä päivystysaikaan, päivystys ei lisää päivätyön tehtä-
viä.
6. kyllä. Päivystysviikon työpäivien aamupäivästä 1-4h riippuen päivystys-
tapahtumista lukumäärästä ja laadusta
7. Kyllä, vie virka-aikaa siirtää asioita kuntiin.
8. - kyllä lisää merkittävästi. Hankkeeseen liittyvät kokoukset ja raportoin-
ti, päätösten valmistelu, päivystyksen paperityö jää pitkälti virka-ajalle,
samoin yhteydenotot asiakkaiden kotikuntiin ja työn siirrot niihin
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9. kyllä, perustelut: Päivystysviikolla joutuu tekemään tapausten siirtotyötä
oman asiakastyön lisäksi
10. Kyllä lisää, päivystysviikon jälkeen joutuu olemaan yhteydessä muihin
työntekijöihin

e. vaikuttaa päivätyön sisältöön .
kyllä/ei, perustelut:
1. Ei oikeastaan
2. kyllä, helpottaa päivätyötä, koska joku on jo puuttunut tilanteeseen.
3. Kyllä. Päivystysviikolla täytyy varata aikaa siirtää päivystystietoja kun-

tiin.
4. kyllä, ks. yllä ja päivystysviikolla omat työt on rajattava päättymään klo

16
5. Kyllä, Ainakin periaatteessa päivystäjälle tulleet caset pitäisi tulla las-
tensuojeluilmoituksina myös virka-aikaiseen työhön ilman päivystystäkin,
mutta päivystyksen myötä alkuvaiheen selvittely jää pois virka-ajan työstä,
paketti tulee ikään kuin pidemmälle purtuna.
6. kyllä – tuo viestiä ympärivuorokauden mahdollisista kriisitilanteista.
varmistaa tiedonkulun lastensuojeluun
7. Kyllä, on yritettävä jaksaa 24t/7pv, niin päiviä väljennettävä.
8. kyllä, - päivystysviikon päivätyö on suunniteltava siten, että aikaa jää
em tehtäviin, muut hommat ruuhkautuvat
9. kyllä, perustelut: Asioiden valmistelu on aloitettu alan ammattilaisen
toimesta
10. kyllä, päivystysviikolla pitää pyrkiä järjestämään työt esim. niin, ettei
iltatöitä, myöhään venyviä neuvotteluja ym. tule

f. on osa sosiaalityöntekijän työtä.
kyllä/ei, perustelut:
1. Pitäisi olla vapaaehtoista työtä sosiaalityöntekijälle
2. kyllä, mikäli kokee päivystystyön omakseen
3. Kyllä. Nyt kun sosiaalipäivystys on ”pakollista” on se osa sosiaalityön-
tekijän työtä
4. kyllä, mielestäni on luontevaa, että päivystäjä on kokenut käytännön so-
siaalityöntekijä
5. Kyllä, Vuoden 2007 alusta voimaan tullut laki sen näin määrittelee.
6. kyllä – mutta ei välttämättä tämän muotoisena
7. Ei lähtökohtaisesti pakollisena, pitää neuvotella kunkin tilanteen mu-
kaan.
8. kyllä ja varmaankin tulevaisuudessa vielä enemmän
9. kyllä, perustelut: Kasvattaa ammattitaitoa ja on toiminnan onnistumisen
vuoksi välttämätöntä
10. kyllä, usein kyse perustyöstä, kriiseistä, ongelmista. hädästä

g. vaikuttaa yksityiselämään.
kyllä/ei, perustelut:
1. Päivystyksen ajaksi omat harrastukset, vierailut mm saavat unohtua
2. kyllä vaikuttaa päivystysviikon ajan, ei pidempää aikaa.
3. Kyllä. Näin perheellisellä myös mies ”päivystää” eli täytyy olla valmii-
na hoitamaan lapsia jos täytyy lähteä päivystyskäynnille. Koko perhe he-
rää öisiin soittoihin. Viikon jälkeen on aika väsynyt ja myös viikolla. Täy-
tyy minne voi mennä ja samoin mies, että pääsee äkkiä kotiin takaisin.
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4. kyllä, päivystysviikolla ei saa olla iltamenoja
5. Kyllä, Omilla päivystysviikoilla väistämättä jonkin verran.
6. kyllä. .Lapset --- sekä mieheni ---. seuraavat välillä kiinnostuneen, kau-
histuneena puhelujen teemoja. Vaikka olen ohjeistanut lapsia pysymään
toisessa huoneessa puhelujen aikana, he kuulevat kuitenkin mitä suunnil-
leen tapahtuu, minne mahdollisesti lähden kotoa.
On selvästi pohdituttanut lapsieni ajatuksissa. Päivystykseen liittyvistä asi-
oista on keskustelut useasti. Ei toisaalta vaarallista, mutta on oma lisänsä
päivystyksen ohessa.
Yöpuhelut eivät ole mieluisia tehtäviä, kun seuraavana aamuna on kuiten-
kin lähdettävä töihin.
Viimeisestä päivystysviikosta toipumiseen meni lähes viikko ennen kuin
perheessä oltiin normaalissa tasapainossa, pyykkien, ruoan ja äidin väsy-
myksestä toipumisen suhteen.
7. KYLLÄ! --- lapsen perheessä ainakin koko perheen toiminta sateisena
viikkona oli rajoitettua ja minulla piti olla oma ”takapäivystys” koko ajan
varulta. Rajoitta koko perheen vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia!
8. päivystysviikko on järjesteltävä siten, että voi irtautua, työrauha ja sa-
lassapito kotoa käsin mietittävä jne
9. kyllä, perustelut: On oltava varattu lasten varahoito kun joutuu lähte-
män asiakaskäynneille. Kyseisillä viikoilla ei voi lähteä edemmäs lomaile-
maan.
10. kyllä vaikuttaa, päivystysviikko on aina erityinen, sinä aikana pitää
karsia pois kaikki ylimääräinen (jumpat, ystävien tapaamiset, mökkiviikon-
loput, elokuvat…)

8. Mitkä ovat olleet keskeiset yhteydenottojen syyt varallaolovuorosi aika-
na?
1. Vaikeudet vanhemmuudessa, päihdekäyttö
2. nuorten epäsosiaalinen käytös, vanhempien neuvottomuus
3. Nuoren tai vanhemman alkoholikäyttö ja siihen liittyvät ilmiöt. Nuorten on-
gelmat.
4. Karkailevat nuoret, perheväkivalta tai sen uhka, huoli lapsista (pystyykö
vanhempi huolehtimaan, vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveyson-
gelmat), nuorten rikokset
5. (Tämä kysymys varmasti helpoin selvittää suoraan Tuijalla olevista tilas-
toista, siksihän niitä on kerätty.)
6. kiireelliset huostaanotot ja virka-apuasiat
7. Kasvatusongelmat nuorten kanssa, hatkat, vanhmpien päihteidenkäyttö tai
Mt-ongelmat, tapaamiskiista
8. -nuorten hatkat ls.yksiköstä

-perheväkivalta tai sen uhka
-huoli vanhempien päihteiden käytöstä

9. Lasten hyvinvointiin liittyvät tarkistukset. (vanhempien päihteiden käyttö,
lapsen karkaaminen, huoltoriidat.)
10. Nuorten karkaamiset laitoksista tai kotoa

9. Millaisena koet puhelimitse tehtävän sosiaalipäivystystyön?
1. Hyvänä asiana
2. Asiat hoituvat tiettyyn pisteeseen asti hyvin puhelimitse, eihän päivätyössä-
kään aina mennä asiakkaan luokse heti.
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3. Toisaalta puhelimessa voi  hoitaa monia asioita, mutta pelkkien puhelintie-
tojen perusteella työn tekeminen vaikempaa, kun ei edes näe asiakasta.
4. Monet asiat hoituvat puhelimessa. Yöaikaan sattuu helposti, että unohtaa
kysyä jotakin olennaista ja jää itse jälkeenpäin kelaamaan asiaa. Kotona päi-
vystäessä on myös monenlaisia häiriötekijöitä eikä aina voi kunnolla keskittyä
puhumaan puhelimessa.
5. (En ymmärrä kysymystä)
6. puhelimessa ei mitään vikaa vaan siinä, että vastaan siihen kotioloissa
7. Yllättävän haastavaa yrittää tehdä arviota puhelimeen perustuen, epävar-
muutta luova.
8. monet asiat hoituvat puhelimitse, olennainen osa työtä ja myös mahdollistaa
työskentelyn laajalla alueella
9. On ollut useimmissa tapauksissa riittävää, vaatii työntekijältä osaamista, et-
tä voi jättää asian hoidon puhelimitse tapahtuvaksi.
10. Aika haastavaa, koskaan ei tiedä mitä seuraa, kun puhelin soi.

10. Mikä on ollut pääasiallisin syy takapäivystysvuorosi asiakaskäynneissä?
1. Lapsen yksinolo
2. tilanteen selkiyttäminen ja jatkosuunnitelmasta sopiminen.
3. –
4. Huoli siitä, pystyvätkö vanhemmat huolehtimaan lapsista.
5. (ks. Tilastot)
6. lasten heitteillejätön uhka
7. Vanhemman päihteidenkäyttö, nuoren päihtymys ja putkareissu.
8. –vanhempien päihteiden käyttö
9. Lasten olosuhteiden selvittäminen (vanhempien päihdekäyttö)
10. Lastensuojeluasiat

11. Millaisiksi koet päivystyksen asiakaskäynnit?
1. Normaalina kotikäyntinä, jossa selvitellään perheen ongelmatilanteita. Hy-
vänä asiana on Mobilen työntekijän kanssa tehtävä parityö.
2. hyviltä!
3. –
4. On hyvä mennä paikalle silloin, kun ongelma on akuutti. Usein myös asia-
kas kokee silloin saavansa apua.
5. Asiakkaan kohtaaminen akuutissa tilanteessa on aina haastavaa ja hyvin in-
tensiivistä.
6. ok
7. Jonkin verran eroaa virka-aikaisesta, jolloin pääosin käynnit ennalta suun-
niteltuja. Lukuun ottamatta työskentelyajankohtaa ei juuri poikkea virka-
aikaisesta työstä.
8. - vaativaa työtä ja edellyttää paljon soittelua viranomaisverkostossa
9. Käynnit ovat olleet tarpeellisia ja Mobilen työntekijä on ollut hyvä työpari.
10. Toistaiseksi ne ovat menneet hyvin

12. Jääkö mielestäsi takapäivystystyön ulkopuolelle joku/jotkut asiakasryh-
mät? Mitkä?
1. Ikääntyneet yksin asuvat.
2. en osaa sanoa.
3. Ei
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4. Kotihoidossa olevien pitkäaikaissairaiden, vanhusten ja mielenterveyson-
gelmaisten hätään pitää olla muut systeemit!
5. En osaa sanoa.
6. –
7. –
8. - jää varmaankin ja on näillä resursseilla rajattavakin
9. Muut kuin lastensuojelutapaukset.
10. Mitkä? Empä tiedä, luulen että kun asia tulee enemmän tunnetuksi, asiak-
kaita tulee lisää ja mahdollisesti rajaamisongelmiakin

13. Keskittyykö takapäivystystyö mielestäsi liiaksi tiettyihin asiakasryhmiin?
1. Keskittyy siis lapsiperheisiin eikä työ silloin kata kaikkia.
2. ei.
3. Varmaankin ne saavat apua, jotka uskaltavat soittaa eteenpäin. Kaikki eivät
uskalla.
4. Kuulustelut vievät välistä paljon aikaa. Niistä luopuisin, jos jostakin pitää.
5.  En osaa sanoa. Etupäivystys määrittelee sen, mitä asiakasryhmiä taka-
päivystys palvelee. Lastensuojeluasiat sinänsä hyvä rajaus, joskaan ei ehkä
ihan lain mukainen.
6. –
7. Akuutti lastensuojelu on perusteltu painopiste.
8.- olennaiset asiakasryhmät työn kohteena, lastensuojelu tärkein alue
9. Rajaus on ollut pakko tehdä lastensuojelutapauksiin.
10. Ei, tämähän on ensisijassa tarkoitettu ls-tilanteisiin ja niin on ymmärtääk-
seni ollutkin

14. Parantaako takapäivystystyö mielestäsi asiakkaiden palveluihin pääsyä?
1. Kyllä parantaa
2. kyllä.
3. Niiden, jotka ottavat virka-ajan ulkopuolella yhteyttä.
4. Mielestäni kyllä. Ilmoitus päivystäjältä saattaa asiakkaan virkatyön piiriin
ja ehkä myös madaltaa kynnystä.
5. Ei
6. –
7. Palvelee akuutteja kriisitilanteita.
8. - virka-ajan ulkopuolella kyllä, muutoin ehkä ei, ls.tarpeen  esille tulo no-
peutuu
9. Kyllä. Tilanneselvitys pystytään antamaan kotikunnan sosiaalityöhön.
10. Kyllä parantaa virka-ajan ulkopuolisten kriisien selvittelyysä

15. Onko takapäivystystyöllä mielestäsi merkitystä asiakkaiden syrjäytymi-
sen ehkäisemisessä?
1. Kyllä on varhaisen puuttumisen perusteella
2. en osaa sanoa.
3. Varmaankin tulee paremmin ihmisten tilanteet esille, kun tieto kulkee päi-
vystäjän kautta kuntaan. Aiemmin hätäkeskuksella esim. on ollut varmaan pal-
jon tietoa, joka ei ole tullut kuntiin asti.
4. Takapäivystäjällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa syrjäytymistä tuottaviin
rakenteisiin, vaikka kertakohtaaminenkin voi olla asiakkaalle muuten merki-
tyksellinen.
5. Ei.
6. –
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7.  Ei, se työ jää virka-aikaisesti hoidettavaksi.
8. - on erityinen merkitys myös sitä kautta, että antaa hyvin kuvaa kunnnan ko-
konaishyvinvoinnista ja keskeisistä ongelmista, päihdeongelmat framille koko
kurjuudessaan
9. On. Tilanteisiin päästää tarttumaan varhaisemmassa vaiheessa ja perusteel-
lisemmin tiedoin.
10. En osaa sanoa

16. Kehitysehdotuksesi eri asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön liitty-
en…
1. –
2. ei tule mieleen.
3. –
4. Työn laatua parantaisi erillinen päivystysyksikkö. Se voisi huolehtia asiasta
siihen saakka, kun virkatyö pystyy ottamaan asian vastaan. Onko kuulustelut
pakko hoitaa aina viikonloppuisin? Jos, niin päivystäjällä voisi olla huone po-
liisilaitoksella matkarasituksen vähentämiseksi.
5. –
6. –
7.-
8. - nyk. päivystysmalli ei välttämättä toimi pitkälle tulevaisuuteen, jos asia-
kasmäärät kasvavat, viranomaisyhteistyön työtapojen kehittäminen tarpeen
9. –
10. -

17. Oletko tehnyt päivystysvuorossasi kiireellisiä päätöksiä tai ratkaisuja?
Kyllä/ei perustelut:
1.Kyllä, =lapsen sijoitus nuorisokotiin sijaisperheestä
2. en tehnyt, ei tarvinnut tehdä
3. Kyllä. Joka puhelussa täytyy tehdä ratkaisu miten asian hoitaa, lähdenkö
selvittämään asiaa paikan pälle. Miten asiaa eteenpäin hoidan. Ja ratkaisu
täytyy tehdä nopesti ja loppujenlopuksi tietoa on aika vähä .
4. Kyllä. Olen järjestänyt sijoituspaikan kolmelle lapselle, kaikki vanhempien
suostumuksella avohuollollisesti ja tilanteissa, joissa ei muuta vaihtoehtoa ol-
lut.
5. Kyllä, Päätöksiä tai ratkaisuja?? Taas ks. tilastot, itsellä muistaakseni 2 tai
3  kiireellistä huostaanottoa.
6. Kyllä, kiireellinen huostaanotto, virka-apupyyntöjen toimittaminen, kussakin
on omat perustelunsa lastensuojelulakiin liittyen.
7. Kyllä, Yhden kiireellisen huostaanototn ja yhden lapsen turvaan hakemisen.
perusteena lapsen kasvun ja kehitysksen vaarantuminen, toisessa vanhemman
päihteiden käytlön vuoksi ja toisessa nuoren oman päihteiden käytön vuoksi.
Tietysti tilanteeseen liittyi muitakin tekijöitä.
8. Ei kiireellisiä huostaanottoja.
9. Kyllä perustelut: kaksi kiireellistä huostaanottoa, muutama virka-
apupyyntö. muutama lapsen sijoitus.
10. Kyllä.Kiireellisiä huostaanottoja olen joutunut tekemään

18. Onko asiakastietojen saatavuus riittävää päivystysaikana?
1. Eipä ole
2. ei, valitettavasti.
3. Ei ole, asiakstietojan ei saa. Vain henkilätiedot häkestä.
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4. Ei ole, minulla ei toistaiseksi ole pääsyä kaupungin ja mlk:n asiakastietoi-
hin. Tähän mennessä olisin tosin tarvinnut tietoja vain kahdessa tapauksessa.
5.  Nykyään on Jyväskylän ja maalaiskunnan osalta, muiden kuntien osalta ei
ollenkaan.
6. Ei. Tässä vaiheessa en saa sähköisesti auki asiakastietojärjestelmiä. Asiaan
on tulossa korjaus tulevaisuudessa.
7. Taustatiedot jää hataraksi.
8. - työtä helpottaisi mahdollisuus päästä asiakastiedostoihin, mutta toisaalta
kriisityön lähtökohdaksi on otettava olemassa oleva tilanne : onko päivystys-
työtä, jos työtapana kokonaisvaltainen tilanteen selvittely vai onko silloin kyse
ympärivuorokautisesta sosiaalityöstä yleisemmällä tasolla
9. Sosiaalityön asiakastietoja ei ole käytettävissä, tieto perustuu asiakkaan ja
Mobilen antamiin tietoihin. Tulevaisuudessa olisi syytä päästä näkemään myös
asiakastietoja ainakin oman päivystysalueen osalta.
10. Silloin ei ollut, nyt pitäisi tilanteen olla toinen kun Mobilessa on kone ja
tunnukset.

19. Toteutuvatko mielestäsi asiakkaiden oikeudet kiireellisissä päätöksissä?
1. Riittävästi
2. kyllä.
3. Se on huomioitava päätöksiä tehdessä.
4. Tätä olen miettinyt monta kertaa, kun mitään papereita ei tehdä. Toistaisek-
si ratkaisut ovat syntyneet yhteisymmärryksessä keskustelun jälkeen.
5.  Se on varmasti kaikkien päivystystyötä tekevien pyrkimys.
6. –
7. Ei niin huolellisesti kuin virka-aikana, ehkä. Kuulemisia ei voi jäädä odotte-
lemaan.
8. - kyllä toteutuu, toimitaan lainsäädännön rajoissa
9. Kyllä
10. Voi olla, että ei aina toteudu. Kiireessä ja ehkä puutteellisin tiedoin voi tul-
la väärä päätös.

20. Kehitysehdotuksiasi konkreettisen sosiaalipäivystystyöhön tekemiseen liit-
tyen…
1.-
2. ei tule mieleen.
3. Esim. kuulusteluihin lähteminen Jyväskylään ei maakunnan päivystäjällä
ole järkevää.
4. erillinen päivystysyksikkö esim. jonkin lastensuojelulaitoksen yhteyteen.
5. Toiveena olisi takapäivystysmallin muuttaminen varsinaiseksi päivystysyksi-
köksi, jossa sosiaalityöntekijä (ei Mobilen päivystäjä) voisi arvioida, milloin
hänen työtään tarvitaan ja päivystys työ olisi kunnolla resurssoitua ja suoraa
myös yhteistyötahojen, kuten poliisin, kanssa.
6. Arki-illan päivystyksen klo 16-24 voisi mielestäni tehdä aktiivityönä esim.
Mobilesta käsin. Viikonloppujen osalta aktiivityön ajoituksesta en osaa vielä
sanoa, mutta milloin eniten yhteydenottoja niin ne ajat aktiviityöksi. Vähen-
täsisi siten varallaolopäivystystä, josta tulisi sitten oikeasti harvoin työllistävä
takapäivystys, mikä kai oli alkuajatuksia päivystystyöhön motivoitaessa.
Kuntakohtaiset päivystyksen erilliskorvaukset yhdenmukaisiksi!
7. –
8. -viikonloppuihin enemmän resurssointia tai selkeästi ei varallaoloa vaan

päivystystyötä esim. Mobilen tiloissa pe ilta ja la ilta
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-välimatkaongelmien ratkaisuvaihtoehdot?
-viranomaisyhteistyön hiominen

9. –
10.-

21. Onko takapäivystystyö mielestäsi toimiva osa alueesi perussosiaalityötä?
Kyllä/ei, perustelut:
1. On todella hyvä apua perussosiaalityölle
2. kyllä, muuten tekisimme sitä palkatta joka viikko
3. Kyllä. Iltaisin ja viikonloppuisin tulevat kriisit tulee hoidettua ja tieto meille
kuntaan.
4.  Ei, oma aluetyö on hyvä pohja päivystäjälle. Muuten päivystys sopii erittäin
huonosti muutenkin kuormittavan työn jatkeeksi
5. Ei, Päivystyksen käytännöissä vielä hiottavaa. Tänä vuonna toiminut kui-
tenkin kohtuullisesti pitkälle hankkeen ja Tuijan ansiosta, jatko hirvittää.
6. ei – ei varsinaisesti koulukuraattorityöhön vielä ainakaan yhtymäkohtia
7.-
8. –Kehittymässä toimivaksi osaksi
9. Kyllä, Yhteistyö on sujunut hyvin.
10. Kyllä on, varsinkin ls-tilanteissa voi saada sellaista tietoa, jota muuten ei
saisi.

22. Miten takapäivystystyön palkkausta tulisi kehittää?
1. Päivystysviikoista aina ylimääräinen korvaus
2. Mielestäni korvaus asiallinen.
3. Korvaus on mielestäni riittämätön , kun työtä tekee 24 t/vrk. Tulisi näkyä
myös peruspakassa ja tulisi ola tasapuolinen kaikilla päisyvtäjillä kunnasta
riippumatta.
4. Yhdenmukainen korvaus koko seutukunnan päivystäjille.
5. Vaativasta ja ympärivuorokauden tapahtuvasta työstä virka-aikaisen työn
ohella tulisi todellakin maksaa kunnollista palkkaa. Palkkaus motivoisi ja
myös kannustaisi ehkä useampia sosiaalityöntekijöitä päivystystyöhön.
6. Erilliskorvaukset eri kuntien välillä yhdenmukaisiksi.
7. –
8. - tehtäväkohtainen lisä joka pohjautuu työn vaativuuteen

-oikeudenmukaisuus lähtökohtana
9. Ohjaustyöryhmän tekemä esitys on hyvä.
10. Nyt on tehty hyvä esitys, toivottavasti se toteutuu.

23. Onko asenteesi takapäivystystyötä kohtaan muuttunut hankkeen aikana?
1. Kaiken aikaa on asenteeni ollut myönteinen
2. ei
3. Ei oikeastaan.
4. Ei ole, päivystys kiinnostaa edelleen, korvauskäytäntöjen erot harmittavat.
5. Ei
6. Ei mielestäni. Tosin yllättävää on tapahtumien runsaus.
7. Työn vaativuuden käsitys lisää sitä tekevien kunnioitusta. Varallaolo on yl-
lättävän stressaavaa ja rasittavaa.
8. realistinen kuva työn luonteesta
9. On alkanut arvostamaan sitä enemmän.
10. Ei oikeastaan.
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24. Haluatko jatkaa tulevaisuudessa takapäivystystyössä?
1. Kyllä
2. kyllä.
3. Kyllä. Mutta toisalta koen, että lasteni tulisi olla kouluiässä, jolloin päivys-
täjä olo ei häiritsisi niin paljon perhettäni.
4. Jatkan, jos korvauksista päästään yksimielisyyteen.
5. En tiedä, riippuu siitä, millaisella mallilla/ehdoilla työtä tulisi jatkaa.
6. Kyllä mikäli kuntani korjaa erilliskorvausasian.
7. En viikkoa kerrallaan.
8. –todennäköisesti kyllä
9. Kyllä
10. Olen lupautunut jatkamaan…

VERKOSTOYHTEISTYÖ

25. Miten viranomaisyhteistyö mielestäsi toimii?
1. Hyvin
2. toisten kanssa paremmin kuin toisten, riippuu viranomaisesta, kenen kanssa
asioi.
3. Aika hyvin. Toisaalta tulisi tietää enemmän toisten käytännöistä.
4. Minun kohdallani toiminut varsin hyvin. Poliisi ei riittävästi muista päivys-
tyksen olemassaoloa, mikä johtunee siitä, että käytäntö on vielä tuore.
5. Suurimmaksi osaksi ok, paljon on vielä tietämättömyyttä siitä, miten ja millä
perustein toinen viranomainen toimii.
6. Kohtuullisen hyvin, siinä on kuitenkin vielä opettelemista.
7. Hyvin
8. kohtuullisesti, hiottavaa kyllä on sim. virka-apupyyntöjen käytännöt, tiedon
siirto kotikuntiin takkuaa joskus, kun ei tavoita ls:n päivätyön tekijöitä
9. Projekti auttanut ja toimii nyt pääosin hyvin.
10. No, se vielä hapuilee

26. Tukevatko eri viranomaiset toistensa työtä?
1. Kyllä
2. yleensä kyllä.
3. Kyllä, mutta myös vaaditaan
4. uskoisin näin.
5. Parhaimmillaan kyllä, aina yhteistyö ei ole saumatonta ja optimaalista.
6. Periaatteessa kyllä. Päivystyksen myötä on kuitenkin tullut puutteita polii-
sissa (virka-apuasia) kuin hätäkeskuksen toiminnassa (yhteistyö yhteystietojen
antamisessa).
7. Kyllä.
8. – kyllä aiempaa paremmin
9. Kyllä, useita yhteisiä kotikäyntejä poliisin kanssa.
10. En osaa sanoa, toivottavasti.

27. Oletko huomannut eroja eri kuntien päivystyskäytännöissä?
Kyllä/ei, perustelut:
1. En ole
2. Kyllä, puuttumisen kynnys on toisilla päivystäjillä erilainen.
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3. Kyllä. Pienemillä ringeillä päivystäjä tekee sellaista, mitä tämä suurempi ei
tee.
4. Kyllä, monet kunnat hoitavat asiat mieluiten itse ja omasta kunnasta löytyy
esim. kriisisijoituspaikka. Toisissa niitä ei ole koko seutukunnalla.
5. Kyllä, Tietysti eri päivystysrenkaissa on erilaisia käytäntöjä, mutta myös
esim. pakkaus ja muut ehdot vaihtelevat.
6. –
7. Matkat ja etäisyydet vaikuttavat startteihin.
8. en laajempi kuntakohtaisia eroja, ehkä enemmän työntekijöitten välisiä
9. Ei, Käytännöt ovat koko ajan yhdenmukaistumassa yhteistyön kasvaessa.
10. En ole huomannut erityisiä eroja, päivystystä on ollut toistaiseksi vähän.

28. Oletko osallistunut hankkeen aikana järjestettyihin koulutuksiin ym. ti-
laisuuksiin? Jos et, miksi?
1. En ole osallistunut lähinnä työnohauksiin päällekkäisten ja sovittujen koko-
usten vuoksi
2. Kyllä.
3. Olen
4. Olen osallistunut.
5. Olen osallistunut joihinkin. Aretai Oy:n koulutuksia olen jättänyt väliin, sil-
lä en koe niistä olevan mitään antia.
6. kyllä
7. Liian vähän, koska virka-aikainen työ ei sille anna tilaa
8. Kyllä
9. Kyllä
10. Kyllä olen

29. Mikäli olet osallistunut yhteisiin tilaisuuksiin, keskityttiinkö niissä mieles-
täsi tärkeisiin kohtiin?
1. Kyllä
2. Kyllä.
3. Kyllä, mutta on asioita, joista olisi voinut puhua kokreettisemmin.
4. Kyllä. Koulutukset ovat olleet hyvin suunniteltuja ja vedettyjä ja niissä on
ollut riittävästi mahdollisuuksia keskusteluun.
5. Asiat sinänsä voisivat ollakin tärkeitä, mutta tapa niitä käsitellä sekä päivi-
en keskinäinen samankaltaisuus ja keskustelun paikallaan junnaaminen ovat
turhauttaneet. Valitettavasti kouluttajilla ei ole minkäänlaista substanssin tun-
temusta asiasta, josta yrittävät kouluttaa. Tämä koskee siis Aretai Oy:tä, ei
esim. kriisityön koulutusta kesäkuussa 2007.
6. Kyllä. Yleiset keskustelupäivät ovat kuitenkin jokseenkin turhauttavia vaikka
ilmeisen tarpeellisia – muutamat keskustelee ja suurin osa hiljaa, toisaalta
ryhmätyöt ovat olleet vaihtelevan aktiviisia.
7. –
8. haqnkkeen tilaisuudet ovat palvelleet asiaa kohtuullisen hyvin
9. Pääosin kyllä. Välillä keskustelu ollut harhapoluillakin.
10. Osittain. Esim. on hyvä kuulla poliisin käytännöistä ja toimintatavoista.
Ylipäätään tarkka ajankohtainen tieto niistä tilanteista, joita saattaa tulla
esiin, on hyvä. Soile Pajusen kriisikoulutus oli myös hyvä.

30. Edistävätkö etu- ja takapäivystäjien sekä eri viranomaisten yhteiset ko-
koukset mielestäsi työssäsi kehittymistä? Jos niin, miten?
1. EOS
2. Kyllä, yhdessä tekemällä, pohtimalla oppii ja ennakkoluulot vähenee.
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3. Kyllä. Tietoa tulee käytännöistä ja oppii tuntemaan toisia.
4. Antavat tietoa myös omaan päivätyöhön soveltuvista työkäytännöistä.
5. Eivät nykyisellään. Kokoukset liian suuria, asioiden käsittelyyn käytännön
tasolla ei päästä, kun eri viranomaisten edustajat vain laukovat yleisen tason
totuuksia omista näkökulmistaan.
6. –
7. kokemusten vaihtaminen ja tilanteiden läpikäyminen on parasta antia ja te-
kee myös toimijoita tutuksi, mikä helpottaa yhteistyötä.
8. alkuvaiheessa kyllä, jatkossa ehkä parempi pureutua yksittäisiin asioihin si-
ten, että mukana ne joihin asia konkreettisesti liittyy
9. Kyllä. Tuttuus lisääntyy ja voidaan sopia yhteisistä pelisäännöistä ja käydä
mahdolliset parantamistarpeet yhdessä lävitse.
10. Työkäytäntöjä voi sopia, saada tietoa, tutustua ihmisiin.

31. Toiveesi ensi vuoden 2008 tilaisuuksiin?
1. EOS
2. en osaa toivoa mitään erityistä.
3. Koulutusta ja keskustelua yhteisistä käytännöistä ihan kokreettisesti.
4. Tärkeintä on antaa mahdollisuus keskustella yhteisesti käytännön tilanteissa
esiin nousseista ongelmista (viranomaisyhteistyö, salassapito, menettelytavat
kriisitilanteissa mm.)
5. Järjestäjiltä odotan paneutumista työskentelytapoihin ja siihen, miten asioi-
ta käsitellään. Tilaisuuksien suunnittelijoiksi ja vetäjiksi niitä ihmisiä, jotka
tietävät, mitä on sosiaalityö ja ovat käytännön virka-aikaisesta ja päivystys-
työstä perillä, ei vain ”pyöritelleet malleja jo monissa maakunnissa”.
6. Teeman mukaisia, asiantuntijakoulutuksia
7. Työnohjausta ja koulutusta esiin tuleviin tarpeisiin.
8. –työnohjaus, teemakoulutukset
9. Toivottavasti jatkuu nykyisellä mallilla.
10. Ensinnä yhteinen työnohjaus on tärkeää!

32. Tunnetko voivasi vaikuttaa sosiaalipäivystyksen kehittämiseen?
1. Ei ole valittamista
2. kyllä, mielipidettä kysytään usein.
3. Aika vähän
4. Hyvin vähän kokonaisuuteen, omaa työtään ja työtapojaan voi aina kehit-

tää.
5. En.
6. Kyllä
7. Kyllä
8. –kyllä
9. Kyllä.
10. Kyllä, Tuija Hauvalaan voi ottaa yhteyttä

33. Kehitysehdotuksiasi verkostoyhteistyöhön liittyen…
1. –
2. ei tällä hetkellä
3. –
4. Säännöllinen yhteydenpito ja keskustelut muokkaavat vuorovaikutusta ja li-
säävät tunnettavuutta.
5. –
6. –
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7.-
8. –
9.-
10.-

34. Miten kuntasi oma sosiaalijohto on mielestäsi sitoutunut kehittämään so-
siaalipäivystyksen vakiinnuttamista?
1. Hyvin sitoutunut
2. Kannattamalla työntekijöiden näkökulmia.
3. Olemme sitoutuneet olemaan mukana.
4. Halutaan selvitä mahdollisimman vähällä rahalla ja toivotaan, että joku
muu hoitaisi!
5. Erittäin huonosti.
6. Ei ehkä kovin paljon, enimmäkseen taloudellisesta näkökulmasta käsin.
7. Vain tiedustelemalla halukkuutta osallistua takapäivystykseen ja ilmoitta-
malla, että hankeen omaisesti jatketaan.
8. - lainsäädännön määrittelemästä pakosta mutta hyvin oivaltaen maakunnal-
lisen  yhteistyön merkityksen
9. Parantamisen varaakin olisi, pääosin toimii.
10. Saa nähdä onko halua sitouttaa, miten ohjausryhmän esitys otetaan vas-
taan…

35. Miten sitoutumista voisi mielestäsi edelleen kunnittain kehittää?
1. –
2. en osaa sanoa.
3. Myös tukea peruspalkassakin niitä, jotka vapaaehtoisesti suostuu kunnan
osan päivystystyöstä tekemään.
4. Yhtenäinen korvauskäytäntö sitouttaisi päivystäjiä.
5. Riittävän korkean johdon kouluttamista siitä, mitä työ on ja sen terävöittä-
mistä, että työ on lakisääteistä, sitä ei voi vain unohtaa ja jättää tekemättä.
6. Se on hyvä, että kulut kaatuvat jatkossa käytön mukaan, ehkä herättää
enemmän kuntien vastuuta.
7. –
8. - asia esillä esim sosiaalijohdon työkokouksissa
9. Tarvitaan jatkuvaa tiedottamista.
10. Maksamalla riittävä korvaus. Muutoin kehittämistä on hankala miettiä kun
työntekijöitä on vähän, työaikajärjestelyjä on vaikea tehdä. Esim. loma-ajat
hankalia kun sijaisia ei saa ottaa. Mutta jos tilanne olisi toinen, esim. päivys-
tysviikolla selkeästi leppeämpi työtahti päivätyössä. Tämä ei todellakaan on-
nistu nykyisessä tilanteessa.

36. Ehdotuksia, miten sosiaalipäivystys tulisi maakunnassa organisoida tule-
vaisuudessa?
1. –
2. Joku organisaatiotaho, esim Koske ja sama päivystyskäytäntö.
3. –
4. Erillinen päivystysyksikkö, jolle uskon tehtäviä riittävän. Lastensuojelulain
muutos vaatii lisäresurssointia. Osan panostuksesta voisi sijoittaa päivystyk-
seen, joka kuitenkin tekee työtä lasten ja nuorten parissa.
5. Erillinen sosiaalipäivystysyksikkö, johon rekrytoidaan työntekijät vuorotyö-

hön.
6. Varallaolosta enemmän aktiivityöksi.



73

7. –
8. - varmaankin muutaman vuoden sisällä selkeä tarve viikonloppujen aktiivi-
työnä tehtävään päivystykseen ja parityöhön
9. Nykyinen malli näyttää realistiselta ainakin tällä hetkellä. Tulevaisuudessa
ehkä mahdollisesti lisää erikoistumista päivystystyöhön.
10. Parasta olisi mielestäni päivystyskeskus , jossa olisi vakituiset työntekijät.

HANKKEEN ARVIONTIA

37. Mitkä asiat ovat mielestäsi edistäneet hankkeen toimintaa ja tavoitteiden
toteuttamista?
1. Erittäin hyvin järjestetyt tilaisuudet mm. Yksityiskohtaiset  ohjeet mm.
2. hyvä tiedotus ja useat työkokoukset.
3. Työntekijät ovat sioutuneet vapaaehtoisesti tekemään tätä työtä.
4. Napakka hallinnointi ja hyvä koordinaattori ovat vieneet asiaa eteenpäin.
5. –
6. Liian monta yhteistyökumppania – onko järkevää toimia koko maakunnan
tasolla. Omasta näkökulmastani ei kiinnosta lainkaan itsestä kaukana olevien
kuntien toimintarakenteet tai päivystysmallit ja niiden yhteensovittaminen tä-
hän päivystykseen. On niin monta eri intressiä.
7. –
8.  - vaikeista lähtökohdista hanke on edennyt johdonmukaisesti

-hyvä koordinointi
9. Toiminnan käynnistyttyä huomattu, että työstä ollut apua päivätyöhön.
10. Koordinointi on ollut hyvää, samoin tiedotus. Korvausasioita on yritettu
viedä eteenpäin.

38. Onko ollut asioita, jotka ovat olleet mielestäsi esteinä tai hankaloittaneet
hankkeen onnistumista ja tavoitteiden toteuttamista?
1. –
2. Jkl:n työntekijöiden suuret ennakkoluulot työtä ja hanketta kohtaan.
3. Tappelu korvauksista, vaikka palkka on alalla muutenkin huono. Ei arvoste-
ta tätä työtä.
4. Työntekijät kunnissa ovat uupuneita ja hankeväsymystä on ilmassa…
5. Kunnan sosiaalijohdon passiivisuus ja asian ylenkatsominen. Tämä on joh-
tanut siihen, ettei työntekijöiden rekrytointiin ym. ole kiinnitetty riittävästi
huomiota eikä motivoituneita päivystäjiä ole helposti löytynyt. Muilta osin en
ole perehtynyt hankkeen tavoitteisiin, joten en osaa niitä arvioida.
6. –
7. -
8. - ei olla riittävän hyvin oivallettu maakunnan eri alueiden erilaisuutta ja
erilaisia tarpeita, Jyväskylän ajoittain epäselvä linjaus asian hoitamisen suh-
teen
9. Aluksi ennakkoluulot/tietämättömyys.
10. Aluksi maantieteellinen alue tuntui suurelta. Käytännössä ymmärtääkseni
asiakasasiat on (ainakin toistaiseksi) kuitenkin Jyväskylässä ja sen liepeillä.
Tämä saattoi jo hirvittää joitakin etukäteen niin, etteivät tulleet päivystäjiksi.

39. Mitä tuloksia on mielestäsi saavutettu hankeen aikana?
1. –
2. homma toimii näin!
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3. Meillä on kattava sosiaalipäivystysjärjestelmä, joka toimiin.
4. On saavutettu kuitenkin kohtalaisen hyvin toimiva järjestelmä
5. –
6. Sosiaalipäivystys toimii ja on tehnyt mielestäni onnistuneesti työtään. Se on
kyllä iso +.
7. –
8. -saatu konktreettista ja hyvää tietoa päivystytarpeesta

-luotu maakunnallinen toimintatapa jolla päästän toistaiseksi eteenpäin
9. On huomattu päivystystyön tarpeellisuus, niin asiakkaiden kuin työnteki-
jöidenkin kannalta.
10. Ainakin tietoa virka-ajan ulkopuolisista pulmista. Niitä tulee varmaan
esiin enemmän, kunhan järjestelmä vakiintuu.

40. Mitä tuloksia vielä odotat?
1. –
2. –
3. Jospa joskus olisi vaikka viikonlopuissa ihan Jyväskylään palkatut päivystä-
jät, koska sitä työtä siellä kuitenkin aika paljon on.
4. Jotakin näkyä tulevaisuudesta, mitä ensi vuoden jälkeen.
5. –
6. Käytännöt hioutuvat ja itselleni tulee enemmän rutiinia päivystyksen hoita-
miseen.
7. Tilastoihin perustuvaa analysoitua tietoa siitä, mihin takapäivystystä on
tarvittu ja miten paljon. Arvioita esityksiä siitä, millaisin eri tavoin näihin tar-
peisiin voitaisiin vastata. Onko muuta vaihtoehtoa, kuin hankkeen mukainen
toiminta. Onko riittävästi tarvetta palkata erilliset ihmiset maakunnan alueelle
asiaa hoitamaan yms.
8. –tarve tulee tn kasvamaan, entäs sitten?
9. Sitä, että toiminta vakiintuu.
10. Niin paljon tietoa, että päivystyskeskus tullaan rakentamaan.

SANA ON VAPAA  __________ !
1. –
2. –
3. –
4. –
5. –
6. Kysymyslomake on tuskallisen hidas, olisiko ollut järkeä valita monivalinta-
kysymyksiä enemmän??!
7. –
8.-
9. -

KIITOS VASTAUKSISTASI!

LÄHETÄ: C5568@jamk.fi

mailto:C5568@jamk.fi

