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ABSTRACT 

HEIKKILÄ, ARJA: Urgency assessment of the clients’ need for help in emergency social services 
Master’s Thesis 
Tampere University 
Social Work 
Supervisor: Leena Autonen-Vaaraniemi, Lasse Rautniemi, Aino Ritala-Koskinen 
February 2020 
 

This master’s thesis is about the urgency assessment of the clients’ need for help in emergency social services. 
The aim of this master’s thesis is to study how social workers are assessing the urgency of the clients’ need 
in a situation where a lot of acute social work tasks are accumulated. The assessment of urgency in emergency 
social services is responsible work that is based on the professional evaluation of the social worker. The 
increasing number of clients and more complex situations underline the importance of urgency assessment 
even more in the future of social work. The assessment of urgency is not only a part of emergency social 
services but also a part of every field in social work. 
 
The material of the thesis is from an emergency social service department of a medium size Finnish city. The 
social workers of this emergency social service department had gathered a prioritization diary, where they took 
note about situations where acute cases had accumulated, and social workers needed to prioritize tasks based 
on their evaluation.  The material was not gathered for research purposes but is suitable for this study. This 
master’s thesis is a qualitative research. The analysis is based on classification and discourse analysis.  
 
I classified the accumulated cases into child protection tasks, adult tasks, elderly tasks, crisis social work tasks 
and miscellaneous tasks. Most of the accumulated cases were child protection tasks, which I further classified 
into subclasses. The assessment of urgency is divided into four assessing discourses: insufficiency, 
responsibility, worry and immediate action. In complex situations several discourses influenced the 
assessment simultaneously. Risk evaluation and moral reasoning were a part of these four discourses.  
 
The cases and situations in the examined material varied greatly. The situations were very different and 
sometimes social workers didn’t have much time for their assessment. It was impossible to find a general way 
to assess urgency. The situations were so complex and affected by many factors that each needed to be 
assessed individually.  
 
 
 
Keywords: acute social work, assessment of urgency, work task prioritization, risk assessment, moral 
reasoning, discourse analysis 
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1 JOHDANTO 

 

Sosiaalityöntekijät joutuvat priorisoimaan työtehtäviä suurten asiakasmäärien ja vähäisten resurssien 

vuoksi. Priorisoidessa sosiaalityöntekijät tekevät arviota asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä, 

jolloin kiireellisimmiksi arvioidut työtehtävät hoidetaan ensin ja vähemmän kiireelliset jäävät 

odotukselle. Erityisesti kunnallista sosiaalityötä leimaa krooninen työntekijäpula ja asiakasmäärät 

ovat suuria yhtä sosiaalityöntekijää kohden (Saarinen, Blomberg & Kroll 2012, 413). Esimerkiksi 

lastensuojelussa kamppaillaan kasvavien asiakasmäärien, työn vaativuuden sekä työvoiman ja 

ammatillisen osaamisen riittävyyden takia. Sosiaalityöntekijäpulan on myös ennakoitu kasvavan 

tehtävämäärän lisääntymisen ja nykyisen työntekijäkunnan eläköitymisen myötä. (Forsman 2010, 9‒

10.)  

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani sosiaalityöntekijöiden tekemää arviota asiakkaan avun tarpeen 

kiireellisyydestä tilanteissa, joissa kiireellistä apua vaativia tilanteita on kasautunut päällekkäin. 

Käsittelen aihetta erityisesti sosiaalipäivystyksessä tehtävän sosiaalityön näkökulmasta, sillä 

kiireellistä sosiaalityön apua vaativat tilanteet ovat keskitettyinä Suomessa pitkälti 

sosiaalipäivystyksiin. Sosiaalipäivystykset päivystävät ympäri vuorokauden ja niiden tehtävänä on 

vastata eri vuorokauden aikoina välittömiin ja kiireellisiä sosiaalipalveluita vaativiin tilanteisiin.  

(STM 2005, 14‒16.)  

Myös sosiaalipäivystysten työtehtävien määrä on kasvanut lähes kaikissa sosiaalipäivystyksissä. 

Osassa sosiaalipäivystyksissä tehtävämäärät ovat kolminkertaistuneet, ja jopa yli 

kahdeksankertaistuneet viime vuosina. Kasvaneet tehtävämäärät alleviivaavat entisestään 

päivystävän sosiaalityöntekijän arviota asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä ja työtehtävien 

priorisoinnista. (STM 2019, 72.) Päivystävien sosiaalityöntekijöiden tekemä arviointi asiakkaan avun 

tarpeen kiireellisyydestä perustuu sosiaalityöntekijöiden omaan ammatilliseen arvioon. 

Sosiaalipäivystyksissä ei ole arvioinnin tueksi käytössä esimerkiksi yhteneväistä 

kiireellisyysluokitusta.  (Valvira 2018, 23‒24.)  

Kasvavien asiakasmäärien ja pätevän työntekijäpulan vuoksi priorisointia joudutaan tekemään 

kaikkialla sosiaalityössä jatkuvasti enemmän. Asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arviointi ja 

työtehtävien priorisointi on näin ollen osa nykyistä sekä tulevaisuuden sosiaalityötä. Asiakkaan avun 

tarpeen kiireellisyyden arviointi ja työtehtävien priorisointi on sosiaalityöntekijän näkökulmasta 

vastuullista ja haastavaa. Työtehtävien priorisointiin vaikuttavat myös erilaiset lain määrittämät 

aikarajat. Esimerkiksi lastensuojelulain (417/2007 26§) mukaan lastensuojeluasian tultua vireille, on 
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palvelutarpeen arvio aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ja sen on valmistuttava 

viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. 

Sosiaalipäivystyksessä tehtävän sosiaalityön perustana voidaan pitää arviota siitä, tarvitseeko asiakas 

sosiaalipalveluja ja, onko palvelua saatava välittömästi (Niemi 2014, 248). Sosiaalipäivystystyö 

keskittyy akuuttiin sosiaalityöhön sekä kriisityöhön (Valvira 2018, 9‒10). Sosiaalipäivystyksessä 

tehtävä sosiaalityö antaa hyvän kontekstin tarkastella asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden 

arviointia ja työtehtävien priorisointia, sillä päivystystyössä kiireellistä sosiaalityön apua vaativia 

tilanteita kasautuu herkästi päällekkäin. Kiireellisyyden arviointiin sisältyy myös asiakkaan 

tilanteeseen liittyvien riskien arviointi. Riskien arviointi saa jatkuvasti isomman roolin sosiaalityössä 

ja sitä voidaan pitää yhtenä sosiaalityön päätehtävänä (Webb 2006, 41, 71; Harrikari & Rauhala 2019, 

118). Tarkastelen sosiaalityöntekijöiden tekemää arviointia riskien arvioinnin sekä moraalisen 

järkeilyn kautta.  

Tieteellisiä tutkimuksia sosiaalipäivystyksistä on Suomessa julkaistu melko vähän. 

Sosiaalipäivystyksiä koskevia selvityksiä tai kehittämishankkeiden raportointia on enemmän kuin 

tutkimustietoa aiheesta. (Niemi 2014, 243.) Sosiaalipäivystyksiin liittyvää kehittämistyötä tarvitaan, 

sillä sosiaalipäivystysten tehtävämäärät kasvavat, asiakkaiden kirjo laajenee ja samalla työtehtävät 

muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi. Sosiaalipäivystysten kunnallista ja alueellista organisointia tai 

laatukriteerejä ei ole valtakunnallisesti juurikaan seurattu tai arvioitu muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta. (STM 2019, 8‒9.) Sosiaalipäivystystä koskevia väitöstutkimuksia ovat tehneet esimerkiksi 

Jenni-Mari Räsänen (2014) ja Satu Vaininen (2011). Pro gradu -tutkielmia sosiaalipäivystyksestä on 

tehty enemmän: esimerkiksi Carita Koivula-Pulkkila (2011), Janni Kollanius (2013), Anne Kause 

(2018) ja Susanna Karasti (2019).  

Tutkielmani lähtee liikkeelle kiireellisestä sosiaalityöstä, riskien arvioinnista ja moraalisesta 

järkeilystä (luku 2). Tämän jälkeen käsittelen tarkemmin sosiaalipäivystystä sosiaalityön 

toimintaympäristönä (luku 3). Seuraavaksi avaan tutkielmani tutkimusasetelmaa, jossa esittelen 

tutkimuskysymykset, aineiston, analyysimenetelmän, analyysin toteuttamisen kulkua sekä 

tutkielmaani koskevia tutkimuseettisiä kysymyksiä (luku 4). Näiden jälkeen avaan tutkielmani 

tuloksia (luvut 5 ja 6). Lopuksi kokoan yhteen tutkielman antia ja pohdintoja (luku 7). 
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2 ASIAKKAAN AVUN TARPEEN KIIREELLISYYDEN ARVIOINTI 

 

2.1 Sosiaalityö kiireellistä apua vaativissa tilanteissa  

 

Malcom Payne (2014, 217–218) esittää yhtenä sosiaalityön teoriana kriisikeskeisen käytännön. 

Kriisikeskeisessä käytännössä keskitytään erilaisiin kriiseihin liittyviin interventioihin, joiden avulla 

saadaan apua tai ratkaistaan välittömiä toimia vaativia kriisitilanteita. Paynen mukaan kriisi-

interventio on lyhytkestoinen apu ja usein asiakkaan kannalta vähemmän avulias kuin pitkäaikainen 

yksilöllinen huolenpito ja tuki. Toisaalta kriisi-interventio voi sisältää myös ennaltaehkäisevän 

näkökulman ja oikeaan aikaan ajoitetun kriisiavun kautta sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus 

puuttua kriisitilanteeseen ajoissa (Vaininen 2011, 204). Oikea-aikaisella puuttumisella voidaan 

ehkäistä pidempiaikaisen tuen tarvetta. Oikea-aikainen tuki ehkäisee lisähaittoja, kun tukea tarjotaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Hujala 2017, 311‒332.) 

Myös Kenneth Yeager ja Albert Roberts (2015, 21‒24) ovat tutkineet asiakkaan avun tarpeen 

kiireellisyyden arviota kriisi-interventioiden näkökulmasta. Heidän mukaansa asiakkaan avun 

tarpeen kiireellisyyttä arvioitaessa ensimmäinen arvioitava asia on, onko asiakas tällä hetkellä 

välittömässä vaarassa tai jopa kuolemanvaarassa. Tähän liittyy myös arvio siitä, tarvitseeko asiakas 

välittömästi terveydenhuollon apua. Esimerkkeinä he mainitsevat huumeiden yliannostuksen, akuutin 

itsetuhoisuuden sekä väkivallan kohteeksi joutumisen tilanteina, joissa terveydenhuollon kautta 

saatava apu on oleellisessa roolissa. Yeagerin ja Robertsin mukaan ensimmäisenä on myös 

selvitettävä, onko tilanteessa lapsia sekä, ovatko lapset välittömässä vaarassa. Lastensuojelulain 

(417/2007 26§) mukaan lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun 

lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun 

tarve. Mikäli lapsi on välittömässä vaarassa, velvoittaa lastensuojelulaki (417/2007 38§) antamaan 

lapselle kiireellisesti sijaishuoltona hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Lastensuojelullisissa 

interventioissa on kyse erityisesti siitä, onko lapselle tapahtumassa, tai riski tapahtua, akuutisti 

fyysistä tai psyykkistä vahinkoa. Suojelu liitetään nimenomaan lapsen akuuttiin hätään. Lapsen 

hyvinvoinnista puhuttaessa sen sijaan viitataan usein johonkin kroonistuneeseen lapsen kehitystä 

haittaavaan asiaan. (Trocmé, Kyte, Sinha & Fallon 2014, 485.) 

Kiireellistä sosiaalityön apua vaativiin tilanteisiin liittyy nopeaa tuen ja kontrollin järjestämistä 

hätätilanteissa. Oleellista on, tarvitaanko kriisitilanteessa sosiaalityöntekijän omaavaa kontrollivaltaa 

ja millaisin tuen muodoin akuutti tilanne saadaan rauhoitettua sellaiseksi, että yksittäisen henkilön tai 
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perheen psyykkinen ja fyysinen turvallisuus säilyy riittävällä tasolla. Sosiaalityöntekijä huomioi, että 

työskentely etenee asiakkaan oikeudet ja lapsen edun huomioiden. Akuutti tilanne on myös 

rauhoitettava siten, että jatkotyöskentely asian suhteen on mahdollista. (Vaininen 2011, 216.) 

Kiireellistä sosiaalityön apua vaativissa tilanteissa ensisijaista on asiakkaan kuunteleminen, 

kokonaisvaltainen tilannearviointi sekä akuutissa kriisissä tukeminen. Tarkoituksena on auttaa 

asiakasta konkreettisesti siinä hetkessä. (Niemi 2014, 258‒259.) 

Sosiaalityöntekijä kutsutaan usein paikalle sekä yksilötason että laajempaa ihmisjoukkoa koskevissa 

kriisitilanteissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sosiaalityöntekijät ovat tehneet kriisityötä 

kouluampumisten, luonnonkatastrofien sekä terroritekojen jälkeen.  (Ritter & Vakalahi 2015, 121.) 

Myös Suomessa esimerkiksi Jokelan 2007 ja Kauhajoen 2008 kouluampumisten jälkeen välitöntä 

kriisiapua ovat olleet antamassa kunnan sosiaalityöntekijät kriisipsykologien, Suomen punaisen 

ristin, vapaaehtoisten auttajien sekä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (Haravuori, 

Suomalainen, Turunen, Berg, Murtonen & Marttunen 2012, 12). Arkisemmalla tasolla kiireellistä 

sosiaalityötä vaativia tilanteita voivat olla esimerkiksi lastensuojelutilanteet, perheväkivaltatilanteet 

ja heitteillejätöt (Räsänen 2014, 26).  

Kriisit ovat käännöskohtia ihmisten elämässä, kun yksilön aiemmin käyttämät tavat selvitä tai 

ratkaista ongelmia eivät toimikaan uudessa tilanteessa (Payne 2014, 218). Kriisi voi olla haaste, 

mahdollisuus sekä käännekohta elämässä. Kriisin jälkeen on olemassa mahdollisuus sekä 

negatiiviseen mutta myös positiiviseen muutokseen. (Yeager & Roberts 2015, 12.) Kriisityössä 

yleisesti pääfokus on emotionaalisessa tuessa yllättävän tilanteen sattuessa (Payne 2014, 132). 

Kriisitilanteessa oleva henkilö voi kokea samanaikaisesti monia tunteita, kuten hämmennystä, vihaa, 

avuttomuutta sekä masennusta. Sosiaalityöntekijä pyrkii tällöin auttamaan kriisitilanteessa olevaa 

henkilöä, jotta hän käsittäisi tapahtuneen ja pystyisi palaamaan jonkinlaiselle toiminnan asteelle. 

(Ritter & Vakalahi, 122.) Oleellista kriisityössä on sosiaalityöntekijän kyky kuunnella ja tukea 

asiakasta kokonaisvaltaisesti siten, että asiakas löytää voimavaroja jatkaa kriisitilanteen yli arkeen, 

jolloin lisää apua on saatavilla. (Niemi 2014, 250, 257.)  

Kriisiapu, esimerkiksi onnettomuuden tai muun vaikean tapahtuman jälkeen, tarkoittaa käytännössä 

tiedon antamista, huolenpidon osoittamista, ajan antamista kuuntelemiselle, rauhoittelulle, jolloin 

saadaan epätodellinen tapahtuma tuntumaan ymmärrettävältä ja todelliselta. Tärkeää on auttaa 

kriisissä olevaa saamaan yhteys omaisiinsa ja ystäviinsä. Kriisitilanteessa olevia henkilöitä tulee 

myös informoida riittävästi. Auttajan on kerrottava tapahtuneesta, läheisten olinpaikasta sekä siitä 

mitä jatkossa tapahtuu. (Hammarlund 2010, 62‒64.) Järkyttävän tapahtuman kokeneen henkilön 

mieli on avoinna ensimmäiset kolme vuorokautta tapahtuman jälkeen, jolloin ihminen on halukas 
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puhumaan kokemuksistaan. Kriisityössä tulee toimia välittömästi järkyttävän tapahtuman jälkeen. 

Avun on tultava kriisin kokeneen luo, sillä ihmisellä itsellä ei tällöin usein ole voimavaroja hakea 

apua oma-aloitteisesti. (Saari 2003, 96.) 

Kriisityö tulee lähelle kaikkia sosiaalityön osa-alueita, jolloin kriisityön osaamista voidaan pitää 

tärkeänä kaikessa sosiaalityössä (Ritter & Vakalahi 2015, 121).  Kiireellinen sosiaalityö ei kuitenkaan 

välttämättä ole aina kriisityötä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014 12§) mukaan jokaisella kunnassa 

oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa 

perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja 

toimeentuloon vaarannu. Kiireellinen sosiaalityö voi olla myös kiireellisten sosiaalipalveluiden 

järjestämistä. Kiireellistä sosiaalityön apua vaativa tilanne voi liittyä esimerkiksi ikääntyneen 

akuuttiin kotihoidon tai laitoshoidon tarpeeseen (McLeod, Bywaters & Cookie 2003, 794). 

 

2.2 Riskien arviointi 

 

Asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä arvioidessa oleellista on asiakkaan tilanteeseen liittyvien 

riskien arviointi. Riskillä tarkoitetaan yleensä mahdollisuutta epätoivottuun tapahtumaan. Riskien 

arviointi koskettaa kuluvaa hetkeä sekä erityisesti tulevia tapahtumia. Riskit voivat johtaa 

epätoivottuihin tai haitallisiin asioihin joko pitkällä tai lyhyellä aikavälillä. Riskien arviointiin 

liittyvät vahvasti pohdinnat siitä, mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan ja, kuinka suurella 

todennäköisyydellä jotakin tapahtuu. (Munro 2008, 58–59, 61; Webb 2006, 71.)  

Sosiaalityöntekijä tekee riskiarviota jatkuvasti. Sosiaalityössä yksi pääasioista on huomioida, kuka 

tai ketkä ovat riskitilanteessa, millainen riski on kyseessä ja mitä mahdollisesti on tapahtumassa. 

(Harrikari & Rauhala 2019, 118.) Riskien arvioinnissa voidaan pohtia esimerkiksi, jatkuuko 

vanhemman haitallinen käytös sekä, millaisia seurauksia lapselle tilanteesta on. Tilanteeseen liittyviä 

riskejä arvioidessa pohditaan myös, onko riskinä tilanteen muuttuminen vielä haitallisemmaksi. 

Erityisesti edellä mainitun arvioiminen on vaikeaa ja aiheuttaa stressiä viranomaisille. (Munro 2008, 

85–88.) Riskejä arvioidessa on oleellista tietää, mitä tarkalleen on tapahtunut, onko vastaavaa 

tapahtunut aiemmin sekä, millaisia ratkaisuja aiemmin vastaavissa tilanteissa on tehty (Yeager & 

Roberts 2015, 21‒24). 

Riskejä tiedostetaan ja tulkitaan eri tavoin (Beck 1999, 73, 75). Riskien arviointia tehdään silloin, kun 

on kyse yksilöön liittyvästä riskistä. Jos taas puhutaan jostakin joukosta ihmisiä, joka nähdään 
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riskiryhmänä, puhutaan tällöin riskien arvioinnin sijaan riskien hallinnasta. (Webb 2006, 71.) Eileen 

Munro (2008, 58–75) pohtii riskejä ja riskien arviointia erityisesti osana lastensuojelussa tehtävää 

sosiaalityötä. Munron mukaansa lastensuojeluun liittyvässä riskien arvioinnissa luodaan erilaisia 

hypoteeseja tilanteesta ja pohditaan, kuinka todennäköisesti ne voivat käydä toteen. Oleellista on 

pohtia, kuinka vakavia seurauksia jollakin todennäköisellä lopputulemalla voi lapselle tai perheelle 

olla. (Munro 2008, 85–88.) Riskien arvioinnin osalta on myös hyvä tietää, millaisessa ympäristössä 

asiakas tilannehetkellä on. On oleellista tietää, onko asiakkaan ympärillä henkilöitä tai asioita, jotka 

nostavat riskiä sille, että jotakin ei-toivottua sattuu. Jos asiakas esimerkiksi kokee 

lähisuhdeväkivaltaa, on riskien arvioinnin kannalta tärkeää tietää, missä väkivallantekijä tällä hetkellä 

on. Riskien arvioinnin kannalta on hyvä saada tietoa siitä, onko asiakas tai muut tilanteeseen liittyvät 

henkilöt päihteiden vaikutuksen alaisena. (Yeager & Roberts 2015, 21‒24.)   

Timo Harrikarin ja Pauliina Rauhalan (2019, 57) mukaan aikakaudellemme on tyypillistä, että 

pahoinvointi ja epävarmuus eivät kosketa vain joitakin yksilöitä, vaan epävarmuudesta ja 

pahoinvoinnista on tullut toisen modernin aikakaudella jaettu sekä kollektiivinen kokemus. Sosiologi 

Ulrich Beck (2014, 80‒82) kuvaa elämistä riskiyhteiskunnassa, jolloin erilaiset riskit ja epävarmuus 

ovat arjessamme jatkuvasti läsnä. Beck ajattelee, että riskejä on nykypäivän modernissa 

yhteiskunnassa ylitsevuotavan paljon. Tulevaisuutta ei voi ennustaa ja siten epävarmuus on tavallinen 

ja vallitseva olotila. Tästä syntyy Beckin mukaan paradoksi mietittäessä, kuinka tuottaa varmuutta ja 

turvaa, kun epävarmuus on jatkuvasti ja vallitsevasti läsnä. Beckin mukaan riski liittyy vahvasti 

mahdollisen katastrofin ennakointiin. Riskit liittyvät näin asioihin, jotka eivät ole vielä käyneet 

toteen, mutta niillä on mahdollisuus toteutua. (Beck 2014, 80–82.) Myös Stephen Webb (2006, 23) 

kuvaa ympäröivää yhteiskuntaamme riskiyhteiskunnaksi, sillä riskit ovat yksilön elämässä jatkuvasti 

läsnä. Webb kuvailee modernin elämän monimutkaistuneen, sillä yksilöllä on paljon vaihtoehtoja ja 

erilaisia päätöksiä tehtävänään. Webb ajattelee yhteiskunnan jatkuvan nopean muutoksen aiheuttavan 

ihmisille hämmennystä ja vaikeuksia luottaa muihin tai itseensä.  

Beckin (1999, 73) mukaan riskiyhteiskunta ei ole jotakin, mitä valitsemme esimerkiksi poliittisen 

päätöksenteon kautta. Hän ajattelee riskiyhteiskunnan olevan automaattisesti vallitseva tila, jossa osa 

riskeistä tunnistetaan paremmin ja osa heikommin. Tiedostamme esimerkiksi päihdevanhemmuuden 

riskit kehittyvälle lapselle. Lapsia turvaamaan on luotu lastensuojelujärjestelmä ja sosiaalihuoltolain 

(1301/2014 24§) mukaan raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät 

päihteettömyyttä tukevat palvelut. Tällä tavoin on pyritty luomaan rakenteita, jotka vähentävät riskiä 

tai ainakin puuttuvat riskilliseen tilanteeseen. Beck (1999, 50) summaa, että riskeihin voi vaikuttaa 

sekä poliittisella päätöksenteolla että yksilötasolla. Beckin mukaan on tärkeää, että yhteiskunnassa 
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ovat valloillaan sellaiset lait ja rakenteet, jotka auttavat vähentämään riskejä. Lait ja rakenteet luovat 

reunaehtoja sille, miten yksilöt voivat toimia.  

Erilaisten riskien arviointia voi pitää yleisesti jopa sosiaalityön päätehtävänä (Harrikari & Rauhala 

2019, 118). Sosiaalityöhön sisältyvässä riskien arvioinnissa pohditaan, tarvitaanko ongelmaan 

viranomaisen puuttumista. Jos viranomaisen puuttuminen arvioidaan tarpeelliseksi, arvioidaan 

seuraavaksi, millainen puuttuminen on tarpeen. Riskien arviointi voi olla sosiaalityöntekijälle 

haastavaa ja stressaavaa, sillä tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa. (Munro 2008, 85‒88.) Riskien 

arviointi sekä se, miten riskejä käsitellään, saavat jatkuvasti isomman roolin sosiaalityössä (Webb 

2006, 41, 71).  

 

2.3 Moraalinen järkeily 

 

Asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arviointia voi tarkastella, riskien arvioinnin lisäksi, 

moraalisen järkeilyn näkökulmasta. Moraalisessa järkeilyssä on kyse ristiriitaisista ja 

emotionaalisesti vaativista konfliktitilanteista, joissa tieto on epävarmaa.  Kysymys on tilanteista, 

joissa ongelmien ratkaisemiseksi ei ole olemassa yksiselitteisiä tai ennalta tiedettyjä vastauksia 

(Forsberg 2012, 11‒12.) Moraalinen järkeily asettuu lähelle moraalis-eettistä ongelmanratkaisua. 

Moraalis-eettisellä ongelmanratkaisulla painotetaan asiantuntijuuteen perustuvan päätöksenteon 

luonnetta. Tämä tarkoittaa eri vaihtoehtojen huolellista analyysia ja vertailua. Myös eettisille 

ongelmille tyypillistä on se, ettei ole olemassa itsestään selvää oikeaa vastausta. Ammattilainen 

joutuu perustelemaan, miksi jokin toimintavaihto on erilaisten vaihtoehtojen analysoinnin jälkeen 

oikeampi kuin toinen. (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007, 24.)  

Moraalisen järkeilyn käsitteen alkuperä voidaan liittää moraalifilosofisiin keskusteluihin ja sen 

sovellutuksiin liittyen sosiaalityön dilemmoihin. Sosiaalityöntekijöiden toiminnan moraalia 

tarkastellaan tällöin esimerkiksi sääntö-, seuraus- tai hyve-etiikan valossa. Moraalisen järkeilyn juuria 

voi paikantaa myös yksilön moraaliajattelun kehityksestä.  (Forsberg 2012, 13‒14.) Lawrence 

Kohlberg esitti 1960-luvulla teorian moraaliajattelun kehityksestä. Kohlbergin mukaan ihmisen 

moraaliajattelu kehittyy elämän kuluessa ja moraaliajattelun ydin liittyy oikeudenmukaisuutta 

koskeviin käsityksiin. Kohlberg ajattelee erityisesti moraaliajattelun kehittyneisyyden olevan 

yhteydessä yksilön kykyyn vastustaa auktoriteettien epäeettistä toimintaa. Moraaliajattelun 
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kehittyneisyys vaikuttaa siihen, miten moraalisia ongelmia ratkaistaan ja millaisiin ratkaisuihin 

päädytään. (Juujärvi ym. 2007, 25; Kohlberg 1981.)  

Kohlberg (1981, 409‒412) jakaa moraalin kehityksen tasot kuuteen luokkaan. Eri luokissa 

huomioidaan esimerkiksi, osaako yksilö asettaa itsensä toisen henkilön asemaan, miten yksilö näkee 

yhteiset säännöt ja lait sekä, kykeneekö yksilö hahmottamaan asioita yhteiskunnallisesta 

perspektiivistä. Korkeimmilla tasoilla yksilö huomaa, mikäli vallitsevat lait tai säännöt ovat 

ristiriidassa moraalis-eettisten kysymysten kanssa. Kohlbergin mukaan moraalin kehityksen 

kuudennella, eli korkeimmalla, tasolla yksilöä ohjaavat universaalit moraalis-eettiset periaatteet. 

(Kohlberg 1981, 409‒412.) Kohlbergin teoria moraalin kehityksestä on ammattieettisestä 

näkökulmasta tärkeä: ammattilaiselta edellytetään, että hän kykenee asettamaan omat 

henkilökohtaiset etunsa sivuun ammatillisessa tilanteesta ja tarkastelemaan tilannetta asiakkaan 

näkökulmasta. Ammattilaiselta edellytetään myös, että hän pystyy tarkastelemaan asiaa laajemmasta 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kohlbergin teoria kuvaa näin yksilön moraalisen näkökulman 

kehitystä itsekeskeisyydestä kohti yleismaailmallista näkökulmaa. (Juujärvi ym. 2007, 25). 

Moraali liittyy siihen, että ihmiset ovat rationaalisia olentoja, jotka voivat toimia periaatteiden ja 

sääntöjen mukaan. Silti rationaaliset yksilöt ovat usein eri mieltä moraalisista periaatteista. On myös 

yleisiä moraalisia periaatteita, joista suurin osa ihmisistä on samaa mieltä. Moraaliin liittyy oikea tapa 

toimia, velvollisuus, vastuu, sosiaalinen oikeus ja yleinen ajatus hyvästä elämästä. Laki heijastaa 

kulttuuriin liittyvää moraalia. Yleisesti ajateltuna ihmiset ovat rationaalisia toimijoita, jotka 

noudattavat lakia sekä yhteisiä sääntöjä. Laki voi kuitenkin muuttua auktoriteetin toimesta, toisin 

kuin moraali. Moraaliin liittyy näin monia ulottuvuuksia ja se kietoutuu etiikkaan sekä teorioihin 

etiikasta. (Grassian 1992, 11–13.)  

Jotkut sosiaalityön teoreetikoista pitävät moraalista järkeilyä osana sosiaalityölle luonteenomaisena 

pidettyä kokonaisvaltaista ajattelua. Näin ajatellen moraalinen järkeily tulee lähelle sosiaalityön 

käytännön viisautta ja hiljaista tietoa. Tällaisen tiedon tehtävä on toimia suunnannäyttäjänä 

tilanteissa, joissa on paljon epävarmuutta. Moraalisen järkeilyn voidaan lisäksi ajatella kehittävän 

ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä ymmärtää monimutkaisuutta. (Forsberg 2012, 16–17) Moraalista 

järkeilyä sosiaalityössä ohjaavat myös esimerkiksi lastensuojelulain normit ja periaatteet, sosiaalityön 

yleiset ja eettiset periaatteet (Laakso 2012, 26). Lisäksi argumentoinnin voidaan ajatella vaikuttavan 

moraaliseen järkeilyyn, sillä argumentointi on oleellisessa roolissa, kun yritetään ratkaista moraalista 

ongelmaa. Moraalisen järkeilyyn vaikuttavan argumentoinnin sudenkuoppina voidaan pitää 

esimerkiksi yleistyksiä sekä vahvasti tunteisiin vetoavien ilmaisujen käyttämistä. (Grassian 1992, 28–

31.) 
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Sosiaalityöntekijän tekemää arviointia asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä on tärkeä pysähtyä 

pohtimaan, sillä sosiaalityöntekijällä on suuri vastuu siinä, mitkä tehtävät nähdään ensisijaisina. Tarja 

Pösön (2012, 172–173) mukaan moraalisen järkeilyyn liittyy moraalinen vastuu. Sosiaalityöntekijä 

kantaa vastuun siitä, mitä hänen tekemistään ratkaisuista seuraa. Myös toimimatta jättämisestä tulee 

kantaa vastuu. Sosiaalityöntekijä punnitsee konfliktitilanteessa erilaisia vaihtoehtoja ja niiden 

mahdollisia seurauksia. Moraalista järkeilyä tapahtuu Hannele Forsbergin (2012, 7‒10) mukaan 

erityisesti sosiaalityön konfliktisissa tilanteissa, jotka koskevat perheitä. Hän liittää moraalisen 

järkeilyn tärkeäksi osaksi lastensuojelua ja perheristiriitoja.  

Moraalisten kysymysten tunnistaminen on moraalisen järkeilyn edellytys (Forsberg 2012, 10). 

Moraaliseen järkeilyyn voidaan myös liittää eettinen herkkyys tunnistaa muiden tarpeita ja oikeuksia. 

Tarpeella viitataan asiaan, jota ilman ihminen voi vahingoittua jollain tavalla. Inhimillisistä tarpeista 

puhuttaessa tarkoitetaan sitä asioiden kirjoa, jota ihminen tarvitsee elääkseen täysipainoista elämää. 

Maslow’n tarvehierarkian mukaan oleellisimpana tarpeina ovat välttämättömät fysiologiset tarpeet 

sekä tarve turvallisuuteen. Myöhempänä hierarkiassa ovat esimerkiksi tarve yhteenkuuluvuuteen ja 

arvostukseen, kognitiivisia tarpeita sekä tarve itsensä toteuttamiseen. (ks. Juujärvi ym. 2007, 91.) 

Yksi tapa tunnistaa tarpeita on pohtia yksilön ominaisuuksia kuten sukupuolta, ikää, fyysisiä seikkoja, 

sosiaalista ja taloudellista asemaa (Juujärvi ym. 2007, 92).  

Moraalisessa järkeilyssä keskiössä ovat monimutkaiset ristiriitatilanteet. Ammattieettisen toiminnan 

kannalta ristiriitatilanteet ovat olennaisia, sillä tarvitaan herkkyyttä eettisille säännöille, jotka on luotu 

opastamaan ammattilaisia työssään. Ammatillisessa toiminnassa oleellista on taito perustella omia 

valintoja ja päätöksiä toiselle sekä ajaa oikeana pitämäänsä asiaa. (Juujärvi ym. 2007, 29, 137.) 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia (2017, 7) linjaa ammattieettisten 

lähtökohtien olevan ihmisarvossa, ihmisoikeuksissa ja oikeudenmukaisuudessa. On huomioitava, että 

ammattieettisten ohjeistuksien tulee olla tarpeeksi väljiä, jotta ammattilaisen omalle reflektoinnille 

jää riittävästi tilaa. Muutoin vaarana voi olla se, että ammattieettisiä periaatteita noudatetaan sokeasti 

tai ne menettävät merkityksensä monimutkaisuutensa vuoksi. (Juujärvi 2007, 150.) Moraalinen 

järkeily voi olla lähes huomaamatonta valintojen tekoa erilaisten jännitteiden ja vastaantulevien arjen 

paradoksien välillä (Forsberg 2012, 15). 
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3 SOSIAALIPÄIVYSTYS SUOMESSA 

 

3.1 Sosiaalipäivystyksen tehtävä  

 

Sosiaalipäivystyksen tehtävä on vastata eri vuorokauden aikoina välittömiin ja kiireellisiä 

sosiaalipalveluita vaativiin tilanteisiin. Tällaisia tilanteita ovat erilaiset kriisi- ja hätätilanteet. 

Päivystystilanteessa puhelimen välityksellä saatu apu voi olla joskus riittävää, mutta päivystävällä 

työntekijällä tulee olla valmius lähteä selvittämään tilannetta paikan päälle. Paikan päällä työntekijän 

tulee arvioida tilannetta ja järjestää arvionsa mukaan tarvittava apu sekä tuki. Tilanteen vaatiessa 

työntekijällä tulee olla myös valmius tehdä viranomaispäätöksiä, kuten esimerkiksi lastensuojelulain 

mukainen kiireellinen sijoitus. (STM 2005, 14‒16.) Välittömään turvaan ja huolenpitoon sisältyy 

myös kiireellisen toimeentulotuen tarpeen arviointi. Sosiaalipäivystystyön toimenkuvaan kuuluvat 

lisäksi onnettomuudet ja muut vaaratilanteet, jotka aiheuttavat sosiaalisen avun tarvetta vuorokauden 

ajasta riippumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi tulipalot, liikenneonnettomuudet, katoamiset, 

heitteillejätöt, rikoksen uhriksi joutuminen sekä laajat suuria ihmisryhmiä koskevat erityistilanteet. 

Sosiaalipäivystyksen tulee tarpeen vaatiessa järjestää tukitoimena esimerkiksi tilapäisasumista, jotta 

asiakkaalle turvataan vältön turva ja huolenpito. (Valvira 2018, 9‒10.) Sosiaalipäivystys on monissa 

kunnissa ensimmäisenä hälytettävä yksikkö, joka vastaa sosiaalitoimen valmiussuunnitelman 

mukaan kiireellisten toimien käynnistämisestä. Varautuminen kriisi- ja häiriötilanteisiin sekä sitä 

tukeva valmiussuunnittelu on osa sosiaalipäivystysten toimintaa. (STM 2019, 61.)  

Sosiaalipäivystyksessä kiireelliset tilanteet liittyvät usein lapsiin (Hujala 2017, 331). Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran (2018, 9‒10) tekemän selvityksen mukaan 

sosiaalipäivystystoiminta painottuu perheiden lastensuojelutilanteisiin, nuorten kriisitilanteiden 

hoitamiseen sekä perheväkivaltatilanteisiin (myös Reissell, Kokko, Milen, Pekurinen, Pitkänen, 

Blomgren & Erhola 2012, 166). Näiden lisäksi yksinäiset aikuiset muodostavat oman 

asiakasryhmänsä. Muita työtilanteita ovat esimerkiksi välttämättömän huolenpidon tarpeessa olevat 

vanhukset sekä ohjaus ja neuvonta päihde- ja mielenterveysasioissa.  Avohoidon lisääntyminen on 

tuonut mukanaan sen, että erilaista äkillistä avuntarvetta tulee kotona useammin kuin ennen. (Valvira 

2018, 9‒10.) Erityisesti ikääntyneitä koskevat yhteydenotot ovat lisääntyneet sosiaalipäivystyksen 

työnkuvassa merkittävästi (Hujala 2017, 333).  
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Sosiaalipäivystyksessä erilaiset interventiot, lastensuojelullinen työ, neuvonta ja ohjaus ovat suuressa 

osassa työn arkea (Valvira 2018, 9‒10). Sosiaalipäivystystyössä, toisin kuin usein virka-aikaisessa 

sosiaalityössä, asiakkaan ja työntekijän suhde rakentuu tilannekohtaisesti vuorovaikutuksen aikana 

(Niemi 2014, 251). Suurin osa sosiaalipäivystyksen tilanteista hoidetaan puhelimitse, mutta usein voi 

olla myös välttämätöntä mennä paikan päälle tapaamaan asiakasta ja arvioimaan tilannetta (Hujala 

2017, 334). Sosiaalipäivystyksessä tehtävää sosiaalityötä voidaan määritellä muuta sosiaalityötä 

täydentäväksi sosiaaliseksi ensiavuksi. Sosiaalityöntekijä puuttuu yksittäiseen ongelma- tai 

kriisitilanteeseen ja etsii ratkaisua juuri tähän akuuttiin kriisiin tai ongelmaan. Päivystäviltä 

sosiaalityöntekijöiltä ei välttämättä edes odoteta samalla tavoin asiakkaan elämän hoitamista kuntoon 

kuin esimerkiksi virka-aikaisilta sosiaalityöntekijöitä. Akuutin kriisitilanteen jälkeen asiakkaan tai 

perheen kanssa työskentely jatkuu muissa sosiaalipalveluissa, joihin päivystävä sosiaalityöntekijä vie 

tapahtuneen tiedoksi. Sosiaalityöntekijä puuttuu yksittäiseen kriisitilanteeseen, jonka jälkeen asiakas 

ohjataan muiden palveluiden piiriin. (Niemi 2014, 250‒251, 257.) 

Arviota asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä voidaan pitää pohjana sosiaalipäivystyksessä 

tehtävälle sosiaalityölle (Niemi 2014, 248, 259). Sosiaalipäivystyksen todetessa vireille tulleen asian 

tai asiakkaan tilanteen vaativan toimenpiteitä, arvioidaan välittömästi asian kiireellisyys. Päivystävän 

sosiaalityöntekijän tekemän kiireellisyysarvion perusteella asia joko otetaan sosiaalipäivystyksen 

käsittelyyn tai ohjataan muualle. Sosiaalipäivystyksen asiakasprosessi voidaan jakaa yhteydenotoksi, 

kiireellisyyden ja palvelutarpeen arvioinniksi, työskentelyksi, dokumentoinniksi sekä lopulta asian 

päättämiseksi. (Räsänen & Kärki 2008, 163‒166.) Asiakasprosessi voi olla lyhyt ja akuuttitilanteessa 

päätökset tehdään muuhun sosiaalityöhön verrattuna nopeasti. Asiakkaan tilanteen 

kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen, ja sitä kautta kiireellisyyden arvioon, vaikuttaa silti sen hetkinen 

työtehtävien määrä. Joskus päivystävällä sosiaalityöntekijällä on aikaa paneutua tilanteeseen 

syvemmin, kun taas toisessa tilanteessa päätös mahdollisista toimenpiteistä on tehtävä nopeasti.  

(Niemi 2014, 248‒250.)  

Sosiaalipäivystystyö asettaa työntekijöille paljon osaamisvaatimuksia ja on sisällöltään raskasta 

(STM 2019, 8). Sosiaalipäivystyksessä tehtävä sosiaalityö poikkeaa jossain määrin virka-aikana 

tehtävästä sosiaalityöstä. Sosiaalipäivystykseen tulevat tehtävät eivät määrity esimerkiksi asiakkaan 

iän mukaan, jolloin tehtävien kirjo on laaja ja koskettaa kaikkia. Sosiaalipäivystyksessä ei reagoida 

vain kansalaisten yksittäisiin ongelmiin vaan ollaan tekemissä myös yhteiskuntarakenteiden 

ongelmien kanssa. Sosiaalipäivystystä voidaan pitää aitiopaikkana sille, millaiset sosiaalisen 

ongelmat ovat jollakin hetkellä erityisesti pinnalla. Lisäksi sosiaalipäivystystyön voidaan katsoa 
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poikkeavan virka-aikana tehtävästä työstä siten, että sosiaalipäivystyksessä työtä ohjaavat erilaiset 

äkilliset kriisitilanteet, jolloin sosiaalityö linkittyy pitkälti kriisityöhön. (Niemi 2014, 260.)  

Sosiaalipäivystyksessä kriisityötä tehdään sekä yksilötason kriisien että suuronnettomuuksien 

kaltaisten kriisitilanteiden parissa. Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta (373/1985 3§) määrittelee 

suuronnettomuuksiksi onnettomuudet, joita on kuolleiden tai loukkaantuneiden, ympäristöön tai 

omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä 

erityisen vakavana. Sosiaalipäivystyksessä tehtävä kriisityö ei kuitenkaan useimmiten liity 

suuronnettomuustilanteisiin, vaikka niihin tulee varautua ja sosiaalityöntekijöillä tulee olla 

suuronnettomuuksien varalle tarvittavat ohjeistukset (STM 2019, 61).  

 

3.2 Sosiaalipäivystyksen järjestäminen 

 

Sosiaalipäivystyksessä hoidetaan kiireellistä sosiaalipalvelua vaativia tehtäviä vuorokauden aikaan 

katsomatta. Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolaissa. Sosiaalihuoltolain 

(1301/2014 29§) mukaan sosiaalipäivystys tulee järjestää ympärivuorokautisesti kiireellisen ja 

välttämättömän avun turvaamiseksi. Lain mukaan päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi 

saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan toteuttaa. 

Sosiaalipäivystyksen on toimittava yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, 

poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan myös muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalihuoltolain 

(1301/2014 12§) mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä 

tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa 

välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014 13§) 

varmistetaan vielä erikseen lapsen oikeus saada viipymättä välttämättömät sosiaalipalvelut. 

Sosiaalihuoltolakia (1301/2014) on päivitetty vuonna 2016, jolloin lakiin tehtiin lisäys 

sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyöstä (laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta 

1517/2016 29a§). 

Valtaosa kunnista on kehittänyt sosiaalipäivystysorganisaatiota valtion ohjaamana ja tukemana vasta 

2000-luvulta alkaen (Niemi 2014, 242). Myös Suomen Kuntaliiton raportin (2016) mukaan 

sosiaalipäivystysjärjestelmä on rakennettu pääosin 2000-luvulla, joten sosiaalipäivystysjärjestelmää 

voidaan pitää melko tuoreena tapana järjestää kiireellisiä sosiaalipalveluita. Raportin mukaan vuoteen 

2007 mennessä sosiaalipäivystysjärjestelmä kattoi koko maan, mutta järjestämistavat ovat vaihdelleet 
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riippuen paikallisista olosuhteista sekä palveluntarpeesta. Sosiaalipäivystystä järjestävät kunnat, 

kuntayhtymät sekä yhteistoimintajärjestelyt. Kuntaliiton raportin mukaan vuonna 2016 

järjestäjätahoista 77 prosenttia järjesti sosiaalipäivystystä kuntayhteistyönä.  

Suomessa on valtakunnallisesti suuria eroja siinä, miten sosiaalipäivystys on järjestetty. Merkittäviä 

eroja on etenkin siinä, tehdäänkö sosiaalipäivystystyötä aktiivityöajalla vai varallaolona sekä, mitä 

kautta yhteydenotot sosiaalipäivystykseen tulevat. Sosiaalipäivystysten organisoinnissa on 

tapahtunut positiivisia muutoksia, mutta järjestämistapojen erilaisuus luo edelleen haasteita selkeän 

kokonaiskuvan luomiseksi. (Valvira 2018, 3; STM 2019, 72.) Sosiaalipäivystyksen toimipiste voi 

sijaita jonkin keskeisen yhteistyökumppanin kanssa samoissa tiloissa. Sosiaalipäivystys toimii 

joillakin paikkakunnilla esimerkiksi poliisiaseman tai terveydenhuollon päivystystoiminnan 

yhteydessä. (Hujala 2017, 333.) Sosiaalipäivystyksen fyysinen sijainti ja etäisyydet on tärkeä 

huomioida sosiaalipäivystystoimintaa järjestettäessä. (Valvira 2018, 9‒10.) Sosiaali- ja 

terveysministeriön (STM 2019, 72) raportin mukaan sosiaalipäivystyksen apua tarvitsevat eivät 

kuitenkaan ole yhdenvertaisessa asemassa, koska avun saatavuus ja sisältö vaihtelevat apua 

tarvitsevan henkilön asuinpaikan mukaan. Raportin mukaan kaikki kunnat eivät ole täyttäneet 

velvoitetta siinä, että sosiaalipäivystyksen palveluiden tulee olla saatavilla kaikkina vuorokauden 

aikoina.  

Sosiaalipäivystyksen saatavuudessa ja saavutettavuudessa on alueellisia eroja, mikä on huomioitava 

pohdittaessa sosiaalipäivystyksen laatua ja asiakasturvallisuutta. Osa suurimmista kaupungeista 

(kuten Helsinki ja Vantaa) ovat järjestäneet sosiaalipäivystyksen itse. Toinen tavallinen ratkaisu 

sosiaalipäivystyksen järjestämiseen on maakunnan keskuskaupungin (esimerkiksi Turku, Tampere) 

järjestämä sosiaalipäivystys ympäröiville kunnille. Tällöin maakunnan keskuskaupunkia ympäröivät 

pienemmät kunnat ovat tehneet keskuskaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen 

sosiaalipäivystyspalvelun tuottamisesta. Sosiaalipäivystyspalvelun järjestäminen voi olla myös 

kuntayhtymän tehtävä. Enää vain muutama pieni kunta järjestää päivystyksen itsenäisesti 

varallaolopäivystyksenä. (Valvira 2018, 13‒14.) Lukumäärällisesti sosiaalipäivystykset ovat 

vähenemässä erilaisten toiminnan muutosten myötä (STM 2019, 17).   

Valviran (2018, 13‒14) mukaan suurimmissa sosiaalipäivystyksissä (Helsinki, Espoo, Vantaa, 

Tampere, Turku, Oulu, Päijät-Häme, Satakunta) päivystys toteutetaan aktiivityönä ympäri 

vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Yleisin tapa järjestää sosiaalipäivystystä on silti järjestää 

virka-aikainen päivystys normaalin perustyön yhteydessä sekä hoitaa virka-ajan ulkopuolinen 

sosiaalipäivystys osittaisena aktiivityönä yhdistettynä varallaolona toteutettavaan päivystykseen. 

Varallaololla tarkoitetaan järjestämistapaa, jossa työntekijä päivystää kotonaan käsin. Näin toimitaan 
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erityisesti sellaisissa seudullisissa sosiaalipäivystyksissä, joissa alueen keskuskaupunki päivystää 

sekä maantieteellisesti että väestöpohjallisesti laajaa aluetta. Kolmas tapa, jota käytetään erityisesti 

harvaan asutuilla alueilla, on toteuttaa virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys täysin varallaolona. 

Tämä tapa painottuu lähinnä Lounais-Suomeen sekä Pohjois-Suomen alueille. Neljäs järjestämistapa 

on etupäivystäjä/takapäivystäjä-malli, jossa etupäivystäjä on päivystävän ympärivuorokautisen 

yksikön sosiaaliohjaaja ja takapäivystäjä on kunnan sosiaalityöntekijä. Sosiaalipäivystykset, joilla on 

omat toimitilat, sijaitsevat melko usein omina yksiköinään tai poliisilaitoksen yhteydessä. Vain 

muutamia sosiaalipäivystyksiä sijaitsee sairaalan yhteydessä (Oulu, Espoo, Satakunta, Kouvola). 

Sosiaalipäivystystoimintoja on keskitetty lisäksi muiden ympärivuorokautisten sosiaalihuollon 

toimintojen, kuten lastenkodin, yhteyteen.  (Valvira 2018, 13‒14.) 

Kunnilla ja kuntayhtymillä on velvollisuus järjestää sosiaalipäivystys siten, että siihen saadaan yhteys 

ympäri vuorokauden. Kuntalaisen tulee helposti saada tieto siitä, mihin numeroon voi soittaa 

saadakseen yhteyden sosiaalipäivystykseen. (Valvira 2018, 23‒24; Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 

29§.) Valviran (2018, 23‒24) tekemän selvityksen mukaan sosiaalipäivystysten välillä on kuitenkin 

suurta vaihtelua siinä, miten sosiaalipäivystykseen saa yhteyden. Sosiaalipäivystyksissä, joihin 

yksityishenkilöt saavat itse yhteyden, työtä tehdään Valviran mukaan poikkeuksetta aktiivityöajalla. 

Suurimmassa osassa yhteydenotot sosiaalipäivystyksiin tulevat hätäkeskuksen tai muun 

viranomaisen kautta. Hätäkeskukset käyttävät hälytysten välittämiseen viranomaisradioverkko 

VIRVEä. Viranomaisverkko on erillinen viranomaisten käyttöön rakennettu radiopuhelinverkko, jota 

käyttävät esimerkiksi poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä rajavartiolaitos. 

Useimmissa sosiaalipäivystyksissä on käytössä VIRVE-laitteet. (Hujala 2017, 334‒335.)  

Vaikka sosiaalipäivystysten perustehtävät ovat kaikkialla samat, sosiaalipäivystystä järjestetään eri 

puolilla Suomea eri tavoin. Sosiaalipäivystyksiä voidaan pitää melko uutena tapana järjestää 

sosiaalipalveluja ja niiden kehittäminen samaan suuntaan on tärkeää (Niemi 2014, 242; Suomen 

Kuntaliitto 2016). Minna Niemi (2014, 241‒260) on tutkinut ryhmähaastattelujen kautta päivystävien 

sosiaalityöntekijöiden tilannearvioita ja päätöksiä osana sosiaalihuoltoa. Niemen mukaan 

ryhmähaastatteluissa päivystävät sosiaalityöntekijät esittivät toiveita sosiaalipäivystysten 

kehittämisestä yhtenäisemmiksi ja hallitummiksi. Niemen haastattelujen perusteella 

sosiaalityöntekijät pitivät parhaimpana vaihtoehtona yksikkömuotoisia sosiaalipäivystyksiä, joissa 

työtä tehdään pareittain. Valviran (2018, 13‒14) mukaan sosiaalipäivystysyksiköistä kuitenkin vain 

noin puolessa on mahdollisuus työparityöskentelyyn. Työparin puuttuminen on haaste 

sosiaalipäivystyksessä, sillä yksintyöskentely on riski työturvallisuudelle sekä työssäjaksamiselle. 

Niemen (2014, 241‒260) mukaan päivystävät sosiaalityöntekijät kokivat lisäksi tärkeäksi, että 
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sosiaalipäivystys koskee kaiken ikäisiä ja yksikön oltava aina avoinna. Tärkeäksi mainittiin myös, 

että työvuorossa on sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö.  

 

3.3 Virnaomaisyhteistyö sosiaalipäivystyksessä 

 

Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014 29§) sisältyy vaade, että sosiaalipäivystystä toteuttaessa on 

toimittava yhteistyössä ensihoidon, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, 

hätäkeskuksen ja tarpeen tullen muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalipäivystyksessä tehtävään 

sosiaalityöhön liittyy paljon yhteistyötä muiden virka-ajan ulkopuolella päivystävien viranomaisten 

kanssa. Yhteistyötä tehdään paljon esimerkiksi poliisin, hätäkeskuksen, terveydenhuollon sekä 

muiden erilaisten sosiaalialan toimijoiden, kuten sijaishuoltolaitosten, kesken. (Räsänen 2014, 27.) 

Viranomaisten moniammatillinen yhteistyö ja asiakkaan saama laaja asiantuntija-apu muodostavat 

osaltaan sosiaalipäivystystyön ytimen (Reissell ym. 2012, 117). 

Sosiaalipäivystystyössä keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat poliisi ja hätäkeskus (Reissell ym. 

2012, 117). Osa sosiaalipäivystyksistä sijaitsee fyysisesti poliisilaitosten yhteydessä ja monet tehtävät 

edellyttävät sekä sosiaalipäivystäjän että poliisin läsnäoloa (STM 2019, 11). Päivystävät 

sosiaalityöntekijät pitävät myös tärkeänä viranomaisyhteistyön tuomaa turvallisuutta vaikeissa 

tilanteissa toimittaessa (Niemi 2014, 254). Poliisin ja hätäkeskuksen jälkeen yhteistyötä tehdään 

eniten terveydenhuollon sekä virka-aikaisen sosiaalityön kanssa (Reissell ym. 2012, 117).  

Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyön kehityksestä näkyvimpänä esimerkkinä voidaan 

pitää sosiaalipäivystyksen laajenemista terveydenhuollon päivystyksiin (Sosiaalihuoltolaki 

1301/2014 29a§). Uudistuksen tarkoituksena on ollut vahvistaa sosiaalipäivystysten ja 

terveydenhuollon yhteistyötä. Viimeistään vuoden 2018 alusta on sosiaalipäivystystä tullut lain 

nojalla järjestää terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen 

päivystysyksikön yhteydessä ja 4 momentissa tarkoitetun perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Tämän tavoitteena on vahvistaa sosiaalihuollon 

palvelujen saatavuutta myös sairaaloissa sekä nopeuttaa asiakkaiden ohjautumista terveydenhuollosta 

sosiaalihuollon palvelujen piiriin ja toisinpäin. (STM 2019, 13‒14.) 

Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvissa akuuteissa kriisitilanteissa tarvitaan sosiaalityöntekijän 

tilannearviota, päätösvaltaa ja konsultaatiota (Vaininen 2011, 204). Tärkeää toimivan 

viranomaisyhteistyön kannalta on kertoa yhteistyötahoille ajantasaista tietoa sosiaalipäivystyksessä 
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tehtävästä sosiaalityöstä ja sen toimintamahdollisuuksista. Sosiaalipäivystyksessä muiden, erityisesti 

virka-ajan ulkopuolella päivystävien, viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävässä 

roolissa ja yhteistyön toimivuus vaikuttaa paljolti siihen, millaiset edellytyksen sosiaalipäivystyksellä 

on toteuttaa tehtäväänsä. Toimiva viranomaisyhteistyö edellyttää sitä, että eri viranomaiset tuntevat 

jonkin verran toistensa toimintakenttää, menettelytapoja sekä toimintavaltuuksien tuntemusta. 

Oleellista on myös, että viranomaiset kunnioittavat toistensa ammatillista osaamista. (Niemi 2014, 

235‒254; STM 2019, 11.) 
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4 TUTKIMUSASETELMA  

 

4.1 Tutkimuskysymys ja tutkielman tavoite 

 

Asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arviointi on tärkeä osa sosiaalipäivystyksessä tehtävää työtä. 

Päivystävien sosiaalityöntekijöiden arviota siitä, tarvitseeko asiakas sosiaalipalvelua välittömästi, 

voidaan pitää sosiaalipäivystystyön perustana (Niemi 2014, 248). Päivystävän sosiaalityöntekijän 

arvio asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä korostuu tulevaisuudessa entisestään, sillä 

sosiaalipäivystysten työtehtävien määrä on kasvanut lähes kaikissa sosiaalipäivystyksissä. Osassa 

sosiaalipäivystyksissä tehtävämäärät ovat kolminkertaistuneet, ja jopa yli kahdeksankertaistuneet 

viime vuosina. (STM 2019, 72.) Asiakastilanteiden kiireellisyyden arviointia ja työtehtävien 

priorisointia joudutaan tekemään työtehtävien lisääntyessä yhä enemmän. 

Tutkielmassani tarkastelen päivystävien sosiaalityöntekijöiden tekemää arviota asiakkaan avun 

tarpeen kiireellisyydestä tilanteissa, joissa kiireellistä apua vaativia tilanteita on kasautunut 

päällekkäin. Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1) Millaisia työtehtäviä sosiaalipäivystyksessä kasautuu päällekkäin?  

2) Miten päivystävät sosiaalityöntekijät arvioivat asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä 

päällekkäin kasautuneiden työtehtävien tilanteessa?  

 

Tarkastelen ensin sosiaalipäivystyksessä päällekkäin kasautuneiden työtehtävien luonnetta. 

Vastatakseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, luokittelen sosiaalipäivystyksessä päällekkäin 

kasautuneet työtehtävät niiden tyypin mukaan. Vasta erilaisten päällekkäin kasautuneiden 

työtehtävien avaamisen jälkeen on mahdollista paneutua siihen, miten päivystävät sosiaalityöntekijät 

arvioivat näissä päällekkäin kasautuneiden työtehtävien tilanteissa asiakkaan avun tarpeen 

kiireellisyyttä. 

Kiireellisyyden arviointi on ensimmäinen asia, joka tehdään asiakasasian tullessa vireille 

sosiaalipäivystyksessä (Räsänen & Kärki 2008, 164).  Kiireellisyyden arviota asiakkaan avun 

tarpeesta voidaan pitää sosiaalipäivystystyön lähtökohtana, ja siksi sen tarkastelu on tärkeää. Valviran 

(2018, 23‒24) tekemän selvityksen mukaan ei ole olemassa sosiaalipäivystyksille yhteneväistä 
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kiireellisyysluokitusta, mikä osaltaan haastaa sosiaalipäivystystyötä. Arvio asiakkaan avun tarpeen 

kiireellisyydestä perustuu usein pelkästään päivystävän sosiaalityöntekijän ammattiosaamisen kautta. 

Tarkastelen sosiaalipäivystyksessä tehtävää arviointia asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä 

riskien arvioinnin ja moraalisen järkeilyn kautta. Käsitän sekä riskien arvioinnin että moraalisen 

järkeilyn tavoiksi arvioida asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä. Moraalinen järkeily liittyy 

haastaviin ongelmatilanteisiin, joissa ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta (Forsberg 2012, 11‒12). 

Riskien arviointia voidaan puolestaan pitää yhtenä sosiaalityön päätehtävänä, jota sosiaalityöntekijät 

toteuttavat jatkuvasti (Harrikari & Rauhala 2019, 118).  

Tavoitteenani on avata päivystävien sosiaalityöntekijöiden tekemää arviointia asiakkaan avun tarpeen 

kiireellisyydestä tilanteissa, joissa kiireellistä apua vaativia tilanteita on useita. Aihetta on tärkeää 

tarkastella, sillä sosiaalipäivystysten tehtävämäärät kasvavat, asiakkaiden kirjo laajenee ja samalla 

työtehtävät muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi (STM 2019, 8‒9). Sosiaalipäivystykset ovat lisäksi 

tuore osa sosiaalipalveluita ja tieteellistä tutkimusta sosiaalipäivystyksistä on julkaistu melko vähän 

(Niemi 2014, 242‒243).  

 

4.2 Tutkielman aineisto ja aineistonkeruumenetelmä 

 

Tutkielmani aineistoksi valikoitui eräässä keskisuuressa sosiaalipäivystyksessä kirjattu 

priorisointipäiväkirja. Kyseisen sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät kirjasivat syksyllä 2018 

oman työnsä kehittämistä varten priorisointipäiväkirjaa, johon päivystävät sosiaalityöntekijät 

listasivat tilanteita, joissa työtehtäviä on jouduttu priorisoimaan päällekkäisyyden takia. Sain 

mahdollisuuden käyttää tätä aineistoa sattumalta, kun laitoin sähköpostia kolmeen eri 

sosiaalipäivystykseen syksyllä 2018. Kysyin sähköpostitse sosiaalipäivystysten omia sisäisiä 

ohjeistuksia liittyen asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arviointiin.  Yhdestä 

sosiaalipäivystyksestä johtava sosiaalityöntekijä kertoi heidän havahtuneen siihen, ettei heillä ole 

kiireellisyyden arvioinnin tueksi ohjeistusta. Myöskään yhteneviä ohjeistuksia ei ole toistaiseksi 

valtakunnallisellakaan tasolla (Valvira 2018, 23‒24). Kyseisessä sosiaalipäivystyksessä he olivat 

tämän myötä lähteneet taltioimaan tilanteita, joissa työtehtäviä on kasautunut päällekkäin ja 

kirjanneet, miten ja missä järjestyksessä tilanteita on lähdetty purkamaan. Aineisto on syntynyt 

sosiaalipäivystyksen omista tarpeista käsin ja ilman omaa myötävaikutustani. Tutkielmani kannalta 

tismalleen sopivan aineiston löytymistä voi pitää onnekkaana sattumana. Sain tutkimusluvan 
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sosiaalipäivystyksessä kerätyn priorisointipäiväkirjan käyttöön loppuvuodesta 2018. Itse aineiston 

sain käsiini tammikuussa 2019.  

Päivystävien sosiaalityöntekijöiden keräämä priorisointipäiväkirja on kerätty aikavälillä 14.7-

26.12.2018. Kyseisessä sosiaalipäivystyksessä on useita sosiaalityöntekijöitä ja tämän vuoksi myös 

priorisointipäiväkirjassa on usean eri päivystävän sosiaalityöntekijän merkintöjä. 

Priorisointipäiväkirjan alussa on lyhyt ohjeistus sosiaalityöntekijöille siitä, miten 

priorisointipäiväkirjaa tuli kirjata:  

 

Kirjataan tähän kehittämistyömme tueksi ylös tilanteita, joissa työtehtäviä on jouduttu 

priorisoimaan tai päädytty ratkaisuun, jossa jonkin tehtävän hoitaminen on jätetty 

odottamaan työparin saapumista vuoroon tai siirretty kokonaan seuraavalle vuorolle. 

Laitetaan ylös vapaamuotoinen kuvaus tehtävästä/tehtävistä ja siitä omasta 

ammatillisesta arviosta, jonka perusteella tuohon ratkaisuun päädyttiin. Päivämäärä 

ja kellonaika ovat oleellisia. 

 

Priorisointipäiväkirja on koottu taulukkomuotoon, jossa on kolme erillistä saraketta. Yhteensä 

taulukko on jakautunut yhdelletoista sivulle. Ensimmäisessä sarakkeessa kerrotaan tapahtuneen 

päivämäärä ja kellonaika. Useimmissa kohdissa ensimmäiseen sarakkeeseen on myös kirjattu 

viikonpäivä. Aikatietoja sisältävän ensimmäisen sarakkeen viereiseen toiseen sarakkeeseen on 

kirjattu päällekkäin kasautuneet työtehtävät. Kolmannessa sarakkeessa on listattu sosiaalityöntekijän 

arvion mukaan kiireellisimmiksi arvioidut työtehtävät. Kiireellisimmäksi arvioitu tilanne on usein 

kirjattu kolmannelle sarakkeelle listaan ylimmäiseksi. Kolmannessa sarakkeessa on listauksen lisäksi 

vaihtelevasti kuvattu arvioinnin taustaa sekä tilanteiden etenemistä. Päivystävät sosiaalityöntekijät 

ovat kirjanneet myös vaihtelevasti perustelunsa sille, miksi jokin tapaus on jäänyt hoitamatta tai 

siirretty seuraavalle työvuorolle.  

Priorisointipäiväkirjassa taulukosta erotetaan yhdeksäntoista eri priorisointitilannetta päivämäärän 

perusteella. Joissain kohdissa työtehtävät ja asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arviot jatkuvat 

kuitenkin seuraavan päivän puolelle, sillä kirjaukset on kirjattu yövuoroissa. Priorisointipäiväkirjaan 

on esimerkiksi kirjattu, että sunnuntaina 9.9.2018 erilaisia kiireellisiä työtehtäviä on kasautunut 

päällekkäin viisi kappaletta. Nämä viisi tilannetta on avattu lyhyesti toisessa sarakkeessa ja 

kolmannessa sarakkeessa on kuvailtu sitä, miten tilanteessa on lähdetty toimimaan. Yhdeksässätoista 

eri priorisointitilanteessa päällekkäisten työtehtävien määrä vaihtelee: vähimmillään on kirjattu 
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kahdesta päällekkäisestä työtehtävästä ja enimmillään työtehtäviä on kasautunut 

priorisointitilanteessa päällekkäin kolmetoista.  

Tutkielmassa käyttämäni aineisto on kerätty sosiaalipäivystyksessä työvälineeksi, jonka avulla 

tarkastellaan ja kehitetään omaa työtä. Aineistoa ei ole kerätty tutkimustarkoitukseen, mutta 

tarkastellessani priorisointipäiväkirjan kokoamista tutkimuksellisesta näkökulmasta, 

aineistonkeruumenetelmistä sitä lähimpänä on päiväkirjamenetelmä. Priorisointipäiväkirja on koottu 

päiväkirjamenetelmän tavoin. Päiväkirjamenetelmällä tarkoitetaan sitä, että yksilö tai yksilöt 

taltioivat omia toimintojaan, toimintatapojaan ja kokemuksiaan. Päiväkirjamenetelmän avulla 

voidaan huomioida ja tarkastella yksilön arkista toimintaa, joka muutoin voi unohtua tai jäädä 

rutiininomaisena toimintana vaille huomiota. (Bartlett & Milligan 2015, 30.) Sosiaalipäivystyksessä 

tehtävässä sosiaalityössä asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä arvioidaan jatkuvasti, jolloin huomion 

kiinnittäminen kiireellisyyden arviointiin voi arjen pyörityksessä jäädä vaille tarkempaa tarkastelua. 

Päiväkirjamenetelmän tavoin kerätty aineisto antaa hyvät mahdollisuudet tarkastella asiakkaan avun 

tarpeen kiireellisyyden arviota sosiaalipäivystystyössä. Päiväkirjamenetelmä antaa mahdollisuudet 

tarkastella joitakin asioita tai tilanteita yksityiskohtaisesti pitemmällä aikavälillä (Bartlett & Milligan 

2015, 8). 

Päiväkirjamenetelmän tavoin kerätyssä aineistossa tapahtumat on kirjattu ylös melko pian 

tapahtuman jälkeen. Tässä etuna on se, ettei vastaan tule muistiongelmaa samalla tavalla kuin 

esimerkiksi haastattelemalla kerätyssä aineistossa. (Bartlett & Milligan 2015, 8; Pääkkönen Hannu 

2010, 37.) Päivystävät sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet työtehtävien priorisointia vaatineista 

tilanteista työpäivän hektisyyden salliessa. On huomioitavaa, että priorisointipäiväkirjaa ei ole 

kerännyt vain yksi sosiaalityöntekijä vaan aineisto on usean sosiaalityöntekijän käsialaa. Yhteisesti 

kerätystä priorisointipäiväkirjassa kuuluu sen myötä usean sosiaalityöntekijän ääni. Tätä voi pitää 

tutkielmani kannalta hyvänä asiana, sillä se monipuolistaa aineistoa verraten siihen, että 

priorisointipäiväkirja sisältäisi vain yhden sosiaalityöntekijän kirjauksia. Toisaalta se asettaa omat 

haasteensa, sillä kirjaamisen tapoja on yhtä useita kuin kirjaajia. 

 

4.3 Analyysimenetelmänä diskurssianalyysi 

 

Tutkielmani on diskurssianalyyttinen, mutta myös laajemmin tarkasteltuna tutkielmani on 

kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus.  Laadullinen tutkimus on ymmärtävää tutkimusta (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 27‒28). Laadullisen tutkimuksen tapaan tarkastelen aineiston teemoja 
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kokonaisvaltaisesti välttäen liiallista sirpaleisuutta (Kiviniemi 2018, 82‒83). Ennen varsinaista 

diskurssianalyysia luokittelen priorisointipäiväkirjaan merkityt erilaiset työtehtävät. Luokittelemalla 

ja laskemalla manuaalisesti päällekkäin kasautuneita työtehtäviä saa selkeämmän kuvan siitä, 

millaisten asiakastilanteiden kanssa priorisointipäiväkirjassa ollaan tekemisissä. Diskurssianalyysin 

rinnalle nostamani työtehtävien luokittelu auttaa ymmärtämään aineistoon kirjattujen 

arviointitilanteiden monipuolisuutta.  

Diskurssianalyysi on tekstianalyysia, joka keskittyy tarkastelemaan inhimillisiä merkityksiä (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 104). Diskurssianalyysissa kiinnostuksen kohteena on, miten näitä merkityksiä 

tuotetaan kielen kautta. Ajatuksena on, että kielen kautta rakennetaan merkityssysteemejä, jotka 

rakentuvat osana erilaisia sosiaalisia käytäntöjä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 29.) 

Diskurssianalyysin kautta yritän löytää aineistosta erilaisia arviointidiskursseja, joita liittyy 

päivystävien sosiaalityöntekijöiden tekemään arvioon asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä. 

Löytämieni arviointidiskurssien avulla vastaan siihen, miten päivystävät sosiaalityöntekijät arvioivat 

asiakkaan avun tarpeen tilanteissa, joissa kiireellistä apua vaativia asiakastilanteita on kasautunut 

päällekkäin.  

Diskurssianalyysin teoreettinen koti paikantuu sosiaaliseen konstruktionismiin (Jokinen 2016, 252). 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan ymmärryksemme maailmasta muodostuu ihmisten välisen 

päivittäisen kanssakäymisen kautta, jossa puhuttu kieli on oleellisessa roolissa. Tähän perustuen 

käsityksemme maailmasta rakentuu sosiaalisista prosesseista ja kanssakäymisistä, joita ihmiset 

jatkuvasti tuottavat. Vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, voimme esimerkiksi vahvistaa 

tietynlaisia käsityksiä todellisuudesta. (Burr 2015, 5‒6.) Diskurssianalyysissa olennaista on, että 

sosiaalista todellisuutta jäsennetään ja rakennetaan uudelleen jatkuvasti (Jokinen ym 2016, 29). Eero 

Suoninen (2016, 236) kuvailee, että diskurssianalyysissa kyse ei ole sosiaalisten rakenteiden 

mekaanisesta uusimisesta vaan niiden rakentamisesta yhä uudelleen hieman erilaisina, johonkin 

suuntaan muuntuvina kokonaisuuksina.  

Diskurssianalyysin ymmärtämisen lähtökohtana voidaan pitää kahta kielikäsitystä: kieltä voidaan 

pitää joko todellisuuden kuvana tai todellisuuden rakentamisena. Näistä jälkimmäisen mukaan kieli 

ei ole väline todellisuuden tavoittamiseksi, vaan kieli itsessään on osa todellisuutta. (Eskola & 

Suoranta 2014, 195.) Arja Jokinen (2016, 253) toteaa diskurssianalyysissa valikoituvan kohteeksi ne 

kielelliset prosessit ja niiden tuotokset, joissa ja joiden kautta sosiaalinen todellisuutemme ja 

kanssakäymisemme rakentuvat. Diskurssianalyysissa olennaista on se, ettei keskenään 

yhteensovittamattomia havaintoja puristeta väkisin yhteen. Samanlaisuutta ei ehdoin tahdoin etsitä 

sieltä, missä sellaista ei ole. (Eskola & Suoranta 2014, 197.) 
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Diskurssianalyysi tarkastelee kaikkea kielenkäyttöä tekemisenä. Tarkastelun keskiöön asetetaan se, 

millaisia kuvauksia ja selityksiä erilaisiin tilanteisiin liittyy sekä, millaisia asiantiloja tai muita 

seurauksia näillä kuvauksilla ja selityksillä rakennetaan. Se, miten toimijat kuvaavat ilmiöitä ja 

nimeävät niille syitä, otetaan tutkimuskohteeksi sellaisenaan. (Suoninen 2016, 232.) 

Diskurssianalyysin mukaisesti tarkastelen kielenkäyttöä tekemisenä. Priorisointipäiväkirjaan kirjatut 

priorisointitilanteet ovat kirjattua kieltä, jota tarkastelen sosiaalityöntekijöiden tekemänä asiakkaan 

avun tarpeen kiireellisyyden arviointina. Paneudun tarkasti siihen, millaisia kuvauksia ja perusteluita 

sosiaalityöntekijät eri priorisointitilanteissa kirjaavat.  

Diskurssianalyysissa analysoidaan inhimillisiä merkityksiä ja tarkastellaan, miten näitä merkityksiä 

tuotetaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104). Kielenkäyttö luo myös väistämättä mielikuvaa siitä, 

millainen yksilö on moraalisena toimijana. Kielenkäytön tarkastelun kautta piirtyy kuva siitä, 

millaisia asioita yksilö pitää itsestään selvänä, mitä asioita arvostaa erityisesti tai pitää puolestaan 

outoina. (Suoninen 2016, 232.) Tarkastelen priorisointipäiväkirjojen kieltä, jonka kautta voi saada 

käsitystä siitä, millaisia asioita sosiaalityöntekijä oudoksuu tai pitää itsestään selvänä arvioidessaan 

asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä. Diskurssianalyysin avulla on mahdollisuus päästä käsiksi 

näiden merkityksiin. Diskurssianalyysi keskittyy merkityspotentiaaleihin. Erilaiset 

merkityssysteemit, joita diskurssianalyysin kautta pyritään paikantamaan, eivät diskurssianalyyttisen 

ajattelutavan mukaan rakenna sosiaalista todellisuutta itseriittoisesti vaan määrittyvät suhteessa 

toisiinsa. Merkityssysteemit eivät esiinny aineistossa selkeinä kokonaisuuksina; ne esiintyvät 

aineistossa pieninä paloina, joiden tunnistaminen merkityssysteemien osaksi tarkentuu ja usein myös 

muuntuu analyysin kuluessa. (Jokinen ym. 2016, 35, 53.)  

Diskurssianalyysin teoreettiseen luonteeseen kuuluu, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tulkintaa vaan 

mahdollisimman syväluotaavaa ja perusteltua tulkintaa useiden, mahdollisesti yhtä oikeiden, 

tulkintojen joukosta (Jokinen ym. 2016, 215‒216). Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen (2016, 

103) kuvaavat, ettei aineiston analyysi ole yksiselitteinen ja selkeä prosessi, jonka aikana ”oikeat” 

tulkinnat nousisivat itsestään esiin. Heidän mukaansa tutkijan vuoropuhelu aineiston kanssa osaltaan 

ratkaisee, mitkä merkityspotentiaalit tutkija nostaa esiin. Tutkielman tekijänä huomaan, että 

käyttämäni aineiston pohjalta tunnistan ja nostan esiin tiettyjä diskursseja, jotka oman tulkintani 

mukaan vaikuttavat asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arviointiin. Saman aineiston pohjalta 

toinen tutkielman tekijä voisi nostaa esiin muita merkityksiä.  

Tutkielmani analyysia voidaan pitää teoriasidonnaisena analyysina, sillä kytken analyysin teoriaan, 

mutta analyysi ei suoraan nouse teoriasta tai pohjaudu teoriaan. Teoriasidonnaisessa analyysissa 

taustalla ei ole yhtä suurta teoriaa. Teorialuku on ennemminkin kokoelma erilaisia aiheeseen liittyviä 
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teorioita, aikaisempia tutkimuksia sekä käsitteitä. (Eskola 2018, 212‒214.) Teoriasidonnaisesta 

analyysista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus tutkielman analyysiin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 97). 

 

4.4 Analyysin toteutus 

 

Aloitin analyysin aineiston luokittelusta. Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysin analyyttisuutta 

kuvaa aineiston luokittelu ja jäsentäminen (Kiviniemi 2018, 82‒83). Luokittelin kaikki 

priorisointipäiväkirjaan kirjatut päällekkäin kasautuneet työtehtävät niiden luonteen mukaan: 

lastensuojelulliset tehtävät, vanhustehtävät, kriisiaputehtävät, aikuistehtävät sekä määrittelemättömät 

tehtävät. Työtehtäviä luokitellessa pystyi jo nopeasti erottamaan, että lastensuojelulliset tehtävät ovat 

aineistossa ylivoimainen enemmistö. Yhdeksästäkymmenestäyhdestä tehtävästä 

seitsemänkymmentäkaksi olivat lastensuojelullisia. Havaitsin pian, ettei työtehtävien luonteesta saa 

kunnollista käsitystä, jollei lastensuojelullisia tehtäviä luokittele vielä erikseen. Seuraavaksi 

luokittelin aiemmin lastensuojelullisiksi tehtäviksi määrittämäni tehtävät kymmeneen alaluokkaan: 

huoltoriidat, kaltoinkohteluepäilyt, ”hatkalaiset”, perheväkivalta, alaikäisen rikollinen toiminta ja 

päihteiden käyttö, lapsen aggressiivisuus ja psyykkinen oireilu, lastensuojeluilmoitukset, lapsen 

itsetuhoisuus, vanhemman päihtymys ja mielenterveysongelmat sekä epämääräiset lastensuojelulliset 

tehtävät. Alleviivasin luokitteluni mukaan priorisointipäiväkirjaan kirjatut tehtävät eri väreillä.   

Lastensuojelullisten tehtävien luokittelu oli osittain selkeää, mutta paikoin haastavaa. Haastetta loivat 

tehtävien monimutkaiset tilanteet, minkä takia tietty lastensuojelullinen tehtävä olisi voinut kuulua 

useaan eri alaluokkaan. Tällöin luin tehtävän kuvausta moneen kertaan ja päädyin luokittelemaan 

tehtävän sen mukaan, mitä kulloisessakin tilanteessa on mielestäni painotettu. 

Priorisointipäiväkirjaan on esimerkiksi kirjattu itsetuhoisesta ”hatkalaisesta”. Tilanteessa 

ensisijaisena hätänä painottui nuoren akuutti itsetuhoisuus, jolloin luokittelin tehtävän lapsen 

itsetuhoisuutta koskevaksi tehtäväksi. Palaan lisää lastensuojelullisten tehtävien luokittelun 

haastavuuteen analyysiluvussa 5.1. Lopulta järjestin taulukoksi kaikki luokittelemani päällekkäin 

kasautuneet työtehtävät priorisointitilanteiden mukaan. 

Priorisointipäiväkirja on laajuudeltaan melko pieni tutkielman aineistoksi. Laajuus on kuitenkin 

mahdollistanut sen, että olen pystynyt kahlaamaan aineiston läpi monia kertoja. Tutkimuksen 

onnistuminen ei ole onneksi kiinni aineiston koosta. Pienen aineiston kanssa diskurssianalyysia 
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voidaan pitää järkevänä valintana. Diskurssianalyyttisestä näkökulmasta on myös hyvä, etten ole itse 

kerännyt aineistoa, jolloin en ole itse voinut vaikuttaa tai ohjailla sitä. (Eskola & Suoranta 2014, 198‒

199.)  

Diskurssianalyysi ei tarjoa merkityssysteemien jäsentämiseen mekaanisesti noudatettavissa olevaa 

tekniikkaa. Tämän vuoksi tutkijan tulee itse raportoida ja perustella ne tavat, joilla nostaa aineistosta 

merkityssysteemejä. (Suonien 2016, 61‒62.) Aineiston luokittelun jälkeen aloin paikantaa 

kiireellisyyden arvioon vaikuttavia diskursseja. Paikantamiini diskursseihin on vaikuttanut aiempi 

tutkimustieto asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arviosta. Erityisesti tutkimukset sosiaalityöhön 

sisältyvästä riskien arvioinnista ovat vaikuttaneet havaitsemiini kiireellisyyden arvioinnin 

diskursseihin. Lukiessani aineistoa useaan kertaan, päässäni hahmottui melko nopeasti neljä 

diskurssia: riittämättömyys, vastuu, huoli ja välitön toiminta. Varsinkin riittämättömyys ja vastuu 

tuntuivat helpoilta paikantaa aineistosta. Diskurssien irrottaminen toisistaan oli paikoin vaikeaa, sillä 

koin diskurssien risteilevän ja vaikuttavan priorisointitilanteissa päällekkäin. Riskien arviointia ja 

moraalista järkeilyä ei voinut irrottaa diskursseista, sillä koin niiden liittyvän jollakin tapaa kaikkiin 

diskursseihin. Tämän vuoksi kuljetan moraalista järkeilyä ja riskien arviointia nostamieni diskurssien 

mukana.  

 

4.5 Tutkielman eettisyys 

 

Tutkimuksen eettisyyden pohdinta on tärkeä osa tutkielman tekoa. Tutkielman tekemisessä tulee ottaa 

huomioon useita seikkoja, jotta tutkielma rakentuu eettisesti kestävällä tavalla ja tutkielmaa voidaan 

pitää luotettavana.  Tutkimusetiikan katsotaan koskevan tutkittavia, yhteiskuntaa ja tiedeyhteisöä 

(Kuula 2011, 25). Eettisyys koskee myös tutkimuksen laatua. Tutkijan on huolehdittava 

tutkimusasetelman laadukkuudesta, tutkimusongelman sopivuudesta sekä siitä, että tutkimuksen 

raportointi on hyvin tehty. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 126.)  

Tutkittavien osalta tutkimusetiikka koskettaa aineiston hankintaa ja tutkittavien suojaan liittyviä 

pohdintoja (Kuula 2011, 25). Aineiston hankintaan liittyvä pohdinta tutkimusetikasta jää 

lyhykäiseksi, sillä en ole osallistunut tutkielmani aineiston keräämiseen. Aineistoa ei ole kerätty alun 

perin tutkimuskäyttöön vaan päivystävät sosiaalityöntekijät ovat koonneet priorisointipäiväkirjan 

heidän oman työnsä tueksi ja kehittämiseksi. En ole itse voinut vaikuttaa aineistoon tai ohjailla sitä.  

Tutkittavien suojaan liittyen on tärkeä huomioida, etten tutkielmassani tutki sosiaalityöntekijöitä tai 

asiakkaita vaan tarkastelen diskurssianalyyttisesti sosiaalityöntekijöiden kirjaamaa dokumenttia. 
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Dokumenttia tarkastellessa oleellista on kuitenkin varmistaa, ettei tutkielmasta voi tunnistaa 

priorisointipäiväkirjaa keränneitä sosiaalityöntekijöitä tai priorisointipäiväkirjaan kirjattuja 

asiakastapauksia. Saadessani aineiston käyttööni siitä oli häivytetty jo valmiiksi sekä asiakkaiden että 

priorisointipäiväkirjaa täyttäneiden sosiaalityöntekijöiden nimet. Päätin silti jättää tutkielmassani 

nimeämättä sosiaalipäivystyksen, jossa priorisointipäiväkirja on kerätty, sillä tutkimuseettisesti on 

ensiarvoisen tärkeää, ettei tutkimusteksteistä voi tunnistaa henkilöitä (Kuula 2011, 64; Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 131). Myöskään tutkimustehtäväni kannalta ei ole oleellista, mistä 

sosiaalipäivystyksestä priorisointipäiväkirja on kerätty. Riittävä määrittely on, että aineistona 

käyttämäni priorisointipäiväkirja on kerätty Suomessa keskisuuren kaupungin 

sosiaalipäivystyksessä.  

Tutkielmassani noudatan hyvää tieteellistä käytäntöä ja tarkastelen työtäni tutkimuseettisestä 

näkökulmasta. Laadullisessa tutkimuksessa myönnetään, että tutkimuksen puolueettomuus on 

väistämättä haaste. On tärkeää pohtia, pyrkiikö tutkija ymmärtämään tiedonantajaa itsenään vai 

suodattuuko kertomus tutkijan oman kehyksen läpi.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135‒136.) Tutkielman 

tekijällä on oma taustansa, kokemuksensa ja ajatusmaailmansa. Tutkielmaa tehdessäni tiedostan 

oman positioni tutkielman tekijänä. Yhteiskuntatieteilijänä ja sosiaalityön pääaineopiskelijana 

tarkastelen aihetta väkisinkin tietynlaisesta näkökulmasta. Olen myös työskennellyt 

sosiaalipäivystyksessä ja kokemukseni vaikuttavat varmasti tapaani tarkastella ja ymmärtää 

sosiaalipäivystyksessä kerättyä aineistoa. Olen muistuttanut itseäni tutkielman eri vaiheissa roolistani 

tutkielman tekijänä ja ottanut etäisyyttä omaan työhistoriaani, jotta tutkielmassa olisi laadukas ote. 

Toisaalta sosiaalipäivystystyön tunteminen etukäteen on mahdollisesti auttanut aineiston 

avaamisessa. Osittain priorisointipäiväkirjassa tilanteita on kuvailtu niukasti ja sosiaalipäivystystyön 

tuntemus on mahdollisesti auttanut ymmärtämään paremmin, mistä kirjatuissa tilanteissa on kyse. En 

ole työskennellyt samassa sosiaalipäivystyksessä, josta käyttämäni aineisto on peräisin. Pidän tätä 

hyvänä asiana, sillä täten en tarkastele työkavereideni kokoamaa aineistoa.  

Tutkimusetiikka liittyy myös tutkielman teon viimeiseen vaiheeseen – siihen, kun tutkielma on 

valmistumassa. Tutkielman valmistuessa hävitän asianmukaisesti aineistonani käyttämän 

priorisointipäiväkirjan sekä tietokoneeltani että tulostamani paperisen version. Suojaamisvelvoite 

velvoittaa suojaamaan dokumentin niin, etteivät asiattomat pääse niihin käsiksi (Kuula 2011, 64).  
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5 PÄÄLLEKKÄIN KASAUTUNEET TYÖTEHTÄVÄT 

 

5.1 Päällekkäisten työtehtävien luonne 

 

Sosiaalipäivystyksen tehtävä on vastata eri vuorokauden aikoina välittömiin ja kiireellisiä 

sosiaalipalveluita vaativiin tilanteisiin (STM 2005, 14‒16). Luvussa 3.1 kävin läpi tarkemmin 

sosiaalipäivystykseen tulevien asiakastilanteiden laajaa kirjoa, jossa painopiste on aiempien 

tutkimusten mukaan lastensuojelutilanteissa, nuorten kriisitilanteiden hoitamisessa sekä 

perheväkivaltatilanteissa (Valvira 2018, 9‒10; Reissell ym 2012, 166). Aineistona käyttämääni 

priorisointipäiväkirjaan on kirjattu päällekkäin kasautuneita työtehtäviä, joissa sosiaalityöntekijä on 

joutunut arvioimaan asiakkaiden avun tarpeen kiireellisyyttä ja priorisoimaan auttamisjärjestystä sen 

mukaan. Ennen paneutumista sosiaalityöntekijöiden arvioihin asiakkaan avun tarpeen 

kiireellisyydestä, avaan vielä tarkemmin priorisointipäiväkirjassa kuvattuja päällekkäin kasautuneita 

työtehtäviä. Erilaisia työtehtäviä luokittelemalla saan kuvattua tarkemmin aineiston sisältöä sekä sitä, 

millaiset asiakastilanteet aineistossa useimmin toistuvat. Voidakseni kuvata sosiaalityöntekijöiden 

tekemää kiireellisyyden arviointia ja työtehtävien priorisointia, on oleellista avata ensin sitä, millaiset 

työtehtävät ovat aineistossa päällekkäin.  

Vähimmillään sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet kahdesta päällekkäisestä työtehtävästä. 

Enimmillään he ovat kirjanneet kolmestatoista päällekkäin kasautuneesta työtehtävästä. Yhteensä 

priorisointipäiväkirjaa kerätyltä aikaväliltä on kirjattu yhdeksästäkymmenestä tehtävästä. Olen 

luokitellut ja jakanut alla olevaan taulukkoon (taulukko 1) nämä kaikki aineistoon kirjatut päällekkäin 

kasautuneet työtehtävät.  

Taulukossa huomioitavaa on, että olen kirjannut yhden tehtävän kahteen eri lokeroon, jolloin 

tehtävien yhteismäärä näyttäisi taulukon mukaan olevan yhdeksänkymmentäyksi, vaikka aineistoon 

kirjattuja työtehtäviä on yhdeksänkymmentä. Kyseiseen tehtävään liittyvässä tilanteessa äiti oli 

soittanut hätäkeskukseen täysi-ikäisestä lapsestaan, joka oli sekavassa kunnossa. Tilanteessa paikalla 

oli myös alaikäisiä lapsia. Tässä katsoin, että tilanne on yhtä lailla aikuistehtävä sekä 

lastensuojelullinen tehtävä, minkä vuoksi tehtävä on tilastoitu taulukkoon sekä aikuistehtäväksi että 

lastensuojelulliseksi tehtäväksi.  
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Taulukko 1. Päällekkäin kasautuneet sosiaalipäivystyksen työtehtävät tyypeittäin  

Tehtävä Lukumäärä 

Lastensuojelulliset 

tehtävät 

72 

Vanhustehtävät 6 

Kriisiaputehtävät 3 

Aikuistehtävät 4 

Määrittelemättömät 

tehtävät 

6 

Yhteensä 91 

 

Ylivoimaisesti suurin osa sosiaalipäivystykseen tulleista työtehtävistä liittyi erilaisiin 

lastensuojelullisiin tilanteisiin. Lastensuojelullisiksi tehtäviksi luokittelin kaikista tehtävistä 

seitsemänkymmentäkaksi (72). Lastensuojelullisiksi tehtäviksi määritin huoltoriidat, lapsen 

kaltoinkohteluepäilyt, laitoksesta tai kotoa karanneet nuoret, perheväkivaltatilanteet, alaikäisen 

päihteiden käytön ja rikollisen toiminnan, lapsen aggressiivisuuden ja psyykkisen oireilun, 

lastensuojeluilmoitukset, lapsen itsetuhoisuuden, vanhemman päihtymyksen ja 

mielenterveysongelmat sekä epämääräiset lastensuojelulliset tehtävät. Tarkastelen vielä lisää 

lastensuojelullisten tehtävien jakautumista taulukossa 2.   

Vanhuksiin liittyviä tehtäviä on aineistoon kirjattu kuusi (6). Vanhustehtäviksi laskin ikäihmisistä 

tehdyt huoli-ilmoitukset, nostoavut sekä muut ikääntyneitä koskevat kriisitilanteet. Ikääntyneitä 

koskeva kriisitilanne on esimerkiksi omaishoitajan sairastuminen, jolloin sosiaalipäivystyksestä on 

järjestetty omaishoidettavalle kriisimajoitusta, jossa ikääntynyt saa tarvitsemansa hoidon ja 

huolenpidon. Nostoapu tarkoittaa tilannetta, jossa ikääntynyt tai muutoin huonokuntoinen on 

esimerkiksi kaatunut eikä pääse ylös, minkä seurauksena henkilö on soittanut hätäkeskukseen. 

Kiireellistä kriisiapua koskevia tehtäviä löytyy aineistosta kolme (3). Aineistoon on kirjattu 

tilanteista, joissa läheinen on menehtynyt äkillisesti ja omaiset toivovat sosiaalipäivystyksestä 

kriisiapua. Yksi kriisiapua koskeva tehtävä liittyi myös tilanteeseen, jossa henkilö oli joutunut 

väkivaltarikoksen uhriksi ja toivoi sosiaalipäivystyksestä kriisiapua. Suuronnettomuuksia tai 

tulipaloja ei aineistosta löytynyt. 

Selkeästi aikuisiin liittyviä tehtäviä on aineistoon kirjattu neljä (4). Aikuisiin liittyvät tehtävät 

koskivat kriisi- tai tilapäismajoituksen järjestämistä täysi-ikäiselle henkilölle sekä omaisten 

yhteydenottoja sosiaalipäivystykseen. Aineistoon on esimerkiksi kirjattu yhteydenotosta, joissa 
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omainen oli huolissaan läheisensä elämänhallinnasta. Kuten aiemmin jo kuvailin, yhden aineistossa 

kuvaillun tilanteen olen liittänyt sekä aikuistehtäväksi että lastensuojelulliseksi tehtäväksi.  

Määrittelemättömiksi tehtäviksi jaottelin sekalaiset merkinnät työtehtävistä, joita ei ole määritelty 

tarkemmin syystä tai toisesta. Määrittelemättömistä tehtävistä kirjattiin aineistossa esimerkiksi näin: 

”tarkastussoittoja edelliseltä vuorolta” tai ”edelliseltä vuorolta siirretty kotikäynti”. Näitä tehtäviä ei 

avattu aineistossa sen enempää, joten on mahdotonta päätellä, minkä tyyppinen tehtävä oli kyseessä. 

Yhdessä kohdassa aineistoon on myös kirjattu, ettei merkinnän tehnyt sosiaalityöntekijä enää 

muistanut, mitä tehtävä koski. Toisessa kohdassa priorisointipäiväkirjaan on kirjattu ”sälätehtävät”. 

Laskin tämän yhdeksi määrittelemättömäksi tehtäväksi, sillä sitä ei avattu aineistossa sen enempää.  

Lastensuojeluun liittyviä kriisitilanteita on merkitty aineistoon moninkertaisesti verrattuna muihin 

asiakastilanteisiin. Avatakseni vielä tarkemmin erilaisten lastensuojeluun liittyvien tehtävien kirjoa, 

olen jakanut aineiston lastensuojelulliset tehtävät erilliseksi taulukoksi (taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Päällekkäin kasautuneet sosiaalipäivystyksen lastensuojelulliset tehtävät tyypeittäin 

Tehtävä Lukumäärä 

Huoltoriita  3 

Kaltoinkohteluepäily 1 

”Hatkalaiset”/ kotoa 

karanneet lapset ja nuoret 

17 

Perheväkivalta 10 

Alaikäisen rikollinen 

toiminta/ päihteiden käyttö 

8 

Lapsen 

aggressiivisuus/psyykkinen 

oireilu 

2 

Lastensuojeluilmoitus 5 

Lapsen itsetuhoisuus 4 

Päihtynyt vanhempi/ 

vanhemman 

mielenterveysongelmat 

14 

Epämääräinen 

lastensuojelullinen tehtävä 

8 

Yhteensä 72 
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Lastensuojelullisista tehtävistä eniten liittyi lasten ja nuorten karkailuun sijaishuoltopaikasta tai 

kotoaan. Taulukkoon kirjattu ”hatkalaiset” tarkoittaa sijaishuoltolaitoksesta luvattomasti lähtenyttä 

tai sijaishuoltopaikkaan palaamatta jättänyttä lasta tai nuorta. Priorisointipäiväkirjassa termi on 

yleisesti käytössä. ”Hatkalaisiin” liittyviä lastensuojelullisia tehtäviä oli haastavaa luokitella vain 

yhdeksi ryhmäksi, sillä lasten ja nuorten ”hatkareissuihin” liittyi myös päihteiden käyttöä, rikollista 

toimintaa sekä itsetuhoisuutta. Myös muita priorisointipäiväkirjaan kirjattuja lastensuojelullisia 

tehtäviä oli paikoin haastavaa luokitella, sillä tilanteisiin liittyi usein monia tekijöitä. 

Priorisointipäiväkirjaan on esimerkiksi kirjattu tilanteesta, jossa yhdistyy vanhemman päihteiden 

käyttö, perheväkivalta sekä huoltoriita.  

 

Häkestä ilmoitus, että äiti hakemassa lapsia 9v ja 12v isältä, joka humalassa, isä ei 

anna lapsia. … Isä töninyt paikan päällä äitiä. (Priorisointitilanne 13) 

 

Luokittelin tämän tilanteen lopulta vanhemman päihteiden käytöksi, sillä perusteella, että 

hätäkeskuksesta tullut ilmoitus koski ensin vanhemman humalatilaa ja vasta sen jälkeen selvisi isän 

tönineen äitiä. 

Toiseksi eniten lastensuojelullisista tehtävistä liittyikin vanhemman päihteiden käyttöön tai 

mielenterveysongelmiin. Jaottelin vanhemman päihteiden käytön ja mielenterveysongelmat samaan 

ryhmään, sillä se tuntui aineiston pohjalta luontevimmalta vaihtoehdolta. Kolmanneksi eniten 

aineiston lastensuojelullisissa tehtävissä oli perheväkivaltatilanteita. Perheväkivaltatilanteet 

luokittelin omaksi ryhmäksi, vaikka usein vanhempien päihteiden käytöllä ja/tai 

mielenterveysongelmilla on osuutensa perheväkivaltatilanteissa. Alaikäisen rikolliseen toimintaan tai 

päihteidenkäyttöön liittyi neljänneksi eniten lastensuojelullisia tehtäviä. Luokittelin rikollisen 

toiminnan ja päihteiden käytön yhteiseksi ryhmäksi ensinnäkin siksi, koska alaikäisen päihteiden 

käyttö on rikollista. Toiseksi siksi, koska aineistossa alaikäisten rikolliseen toimintaan liittyivät usein 

päihteet. Priorisointipäiväkirjaan on esimerkiksi kirjattu tilanteesta, jossa alaikäinen ajoi humalassa 

poliisia pakoon muita alaikäisiä kyydissä, osui poliisiautoon ja lopulta romutti oman autonsa.  

Lopuksi tyypittelin epämääräiset lastensuojelulliset tehtävät omaksi alaluokakseen. Epämääräisiä 

lastensuojelullisia tehtäviä oli vaikea luokitella sen vuoksi, ettei tilannetta ole avattu aineistossa 

tarpeeksi tai se ei sopinut mihinkään luokkaan. Epämääräiseksi lastensuojelulliseksi tehtäväksi 

luokittelin esimerkiksi tilanteen, jossa sosiaalipäivystykseen on tullut tiedoksi, että nuorta on uhattu 

aamuyöllä aseella. Tapauksesta kirjoitetaan, että sosiaalityöntekijä on mennyt mukaan nuoren 
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kuulusteluun, mutta muutoin tilanteesta ei aineiston pohjalta ole tietoa. Toinen esimerkki 

epämääräisestä lastensuojelullisesta tehtävästä on priorisointipäiväkirjaan kuvattu tilanne, jossa 

hätäkeskuksesta oli tullut sivullisen henkilön tekemä ilmoitus noin 10-vuotiaasta itkuisesta lapsesta, 

joka istui keskellä yötä nurmikon reunalla. Tapauksen taustoja ei priorisointipäiväkirjassa avattu 

enempää, joten luokittelin tehtävän epämääräiseksi lastensuojelulliseksi tehtäväksi.  

Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu viidessä kohdassa tilanteesta, joissa yhteistyötaho tai 

yksityishenkilö on ottanut yhteyttä sosiaalipäivystykseen ja tahtonut tehdä lastensuojeluilmoituksen.  

Lisäksi neljä aineistoon kirjatuista lastensuojelullisia tehtäviä liittyi lapsen itsetuhoiseen toimintaan. 

Vähemmistön lastensuojelullisista tehtävistä priorisointipäiväkirjassa muodostavat lapsen 

aggressiivisuus ja psyykkinen oireilu sekä huoltoriidat. Ainoastaan yhdessä kohdassa on kirjattu 

lapsiin kohdistuvasta kaltoinkohteluepäilystä.   

Kaikista lastensuojelullisista tehtävistä kahdeksaan on kirjattu, että sosiaalityöntekijä päätyi 

sijoittamaan kiireellisesti lapsen/lapset. Laskin tähän mukaan tilanteet, joissa priorisointipäiväkirjaan 

on selkeästi kirjattu sosiaalityöntekijän päätyneen tekemään tilanteessa kiireellisen sijoituksen. En 

laskenut kiireellisiä sijoituksia omaksi alaluokaksi, sillä kiireelliseen sijoitukseen johtaneet tilanteet 

aineistossa vaihtelivat. Kiireellinen sijoitus saattoi olla lopputulema jollekin lastensuojelulliselle 

tehtävälle. Kiireelliseen sijoitukseen johtaneet tilanteet liittyivät nuoren itsetuhoisuuteen, 

vanhempien päihteiden käyttöön, lapseen kohdistuvaan kaltoinkohteluepäilyyn, nuoren rikolliseen 

toimintaan ja päihteiden käyttöön, nuoren aggressiiviseen käytökseen. Yhtä kiireellistä sijoitusta ei 

oltu aineistossa avattu mainintaa enempää. On huomioitavaa, että kiireellisiä sijoituksia on 

lastensuojelullisiin tehtäviin liittyen voitu tehdä enemmänkin, sillä kaikkiin tehtäviin ei ole kirjattu 

sitä, mihin lopputulokseen lastensuojelullisessa tehtävässä on päädytty. Muutamissa kohdissa on 

kirjattu, että sosiaalityöntekijät ovat lähteneet paikan päälle arvioimaan tilannetta, mutta 

priorisointipäiväkirjaan ei ole kirjattu kotikäynnin lopputulemaa.  

 

Kolmen pienen lapsen tilanteen tarkistaminen, epäily että vanhemmat huumeiden 

vaikutuksen alaisina. (Priorisointitilanne 6) 

 

Päihtynyt äiti, isä ilmoittaa, kotona 5 lasta pienin vauva. (Priorisointitilanne 3) 
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Molemmissa priorisointitilanteissa sosiaalityöntekijät ovat lähteneet kotikäynnille tarkistamaan 

perheen tilannetta. Kotikäynnistä ei kuitenkaan ole kirjattu muuta, jolloin on mahdotonta sanoa, 

ovatko tilanteet lopulta johtaneet kiireelliseen sijoitukseen.   

Pääajatus priorisointipäiväkirjassa on siinä, missä järjestyksessä sosiaalityöntekijät ovat lähteneet 

päällekkäin kasautuneita työtehtäviä hoitamaan eikä siinä, millaisiin ratkaisuihin yksittäisissä 

työtehtävissä on päädytty. Myöhempää analyysia varten on silti tarpeellista avata, missä määrin 

priorisointipäiväkirjaan on selkeästi kirjattu sosiaalityöntekijän päätyneen tekemään kiireellisen 

sijoituksen. Priorisointipäiväkirjaan kirjatuista lastensuojelullisista tehtävistä on mahdotonta laskea, 

kuinka moneen tilanteeseen on kuitenkin liittynyt kiireellisen sijoituksen arviointi. On hyvä 

huomioida, että periaatteessa kaikkiin lastensuojelullisiin tehtäviin liittyy sosiaalityöntekijän arvio 

siitä, onko lapsella kiireellisen lastensuojelun tarve. Lastensuojelulakiin (417/2007 26§) on kirjattu, 

että lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen 

kiireellinen lastensuojelun tarve.  

Paikoitellen lastensuojelullisten tehtävien luokittelu oli haastavaa, sillä priorisointipäiväkirjaan 

kirjatut tilanteet sisälsivät usein monia tekijöitä. Esimerkiksi ”hatkalaisiin” luokittelin kaikki tilanteet, 

joissa lapsi tai nuori on karkuteillä sijaishuoltopaikasta, vaikka tilanteeseen liittyi lisäksi nuoren 

päihtymystä, rikollista toimintaa tai itsetuhoisuutta. Tällöin esimerkiksi nuorten itsetuhoisuuteen, 

rikolliseen toimintaan tai päihteiden käyttöön liittyi enemmän tehtäviä kuin taulukko antaa ymmärtää. 

Myös esimerkiksi ”sekavana riehuva lapsi” oli haastavaa luokitella taulukkoon, sillä aineistosta ei 

käy ilmi, aiheuttiko lapsen sekavuuden päihteiden käyttö ja/vai mielenterveysongelmat. Osin tehtäviä 

oli vaikea luokitella joko sen vuoksi, että työtehtävää ei ole avattu tarpeeksi tai siksi, että tehtävän 

voisi luokitella hyvin moneksi.  

Aineistoa tyypittelemällä voi havaita, ettei pelkästään sosiaalityöntekijän konsultointiin liittyviä 

tehtäviä ole juurikaan kirjattu priorisointipäiväkirjaan. On mahdollista, etteivät puhelimitse hoidetut 

konsultointitehtävät vie yhtä paljon aikaa tai aiheuta toimenpiteitä, jolloin niitä ei ole edes kirjattu 

päällekkäin kasautuneisiin työtehtäviin. Enemmistö kirjatuista työtehtävistä olivat sellaisia, joihin 

liittyi selvittelyä, kirjausta tai muita toimenpiteitä. Priorisointipäiväkirjan pohjalta on myös tärkeä 

huomioida, että lastensuojelulliseksi luokiteltavia tehtäviä oli joukossa aina vähintään yksi, kun 

sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet työtehtävien kasautuvan päällekkäin. Lastensuojelu painottuu 

sosiaalipäivystyksessä tehtävässä sosiaalityössä (Valvira 2018, 9‒10; Reissell ym 2012, 166). Sen 

lisäksi, että lastensuojelullisia työtehtäviä oli paljon, on mahdollista, että lastensuojelulliset tehtävät 

veivät enemmän aikaa ja olivat vaativampia. Lastensuojelullisiin tehtäviin voi liittyä paljon 

selvittelyä, yhteistyötä, arviota ja isoja päätöksiä, minkä vuoksi yksittäinenkin tehtävä voi viedä 
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valtavasti aikaa ja vaikuttaa muiden tehtävien kasautumiseen. Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu 

päällekkäin kasautuneita työtehtäviä enemmän pelkästään liittyen vanhemman päihteiden käyttöön 

tai mielenterveysongelmiin, kuin priorisointipäiväkirjaan on kirjattu yhteensä aikuis-, vanhus- ja 

kriisiaputehtäviä. 

Priorisointipäiväkirjaa tarkastellessa on myös hyvä pohtia sitä, etteivät sosiaalityöntekijät ole 

välttämättä muistaneet tai kerenneet kirjata kaikista päällekkäin kasautuneista työtehtävistä. 

Työtehtävien määrä ei myöskään kerro tehtävien sisällön haastavuudesta tai ajallisesta kestosta. 

Päällekkäin kasautuneita työtehtäviä on kirjattu, yhtä lukuun ottamatta, pelkästään arkisin kello 15 

eteenpäin tai viikonloppuisin. Yhdessä kohtaa ei ole kirjattu kellonaikaa. Työtehtäviä on tämän 

perusteella kasautunut nimenomaan virka-ajan ulkopuolelle ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroihin. 

Kaikista työtehtävistä jopa seitsemänkymmentäyksi on kirjattu perjantaille, lauantaille tai 

sunnuntaille. Viikonlopun ulkopuolelle sijoittuvia päällekkäisiä työtehtäviä on kirjattu vain 

yhdeksäntoista.  

 

5.2 Työtehtävät priorisointitilanteiden mukaan 

 

Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet priorisointipäiväkirjaan hyvin erilaisista priorisointitilanteista. Jo 

pelkästään työtehtävien määrä vaihtelee minimissään kahden päällekkäisen työtehtävän sekä 

maksimissaan kolmentoista päällekkäisen työtehtävän välillä. Myös työtehtävien sisältö vaihtelee 

erilaisten priorisointitilanteiden välillä. Avatakseni paremmin näitä sisällöllisesti ja määrällisesti 

erilaisia priorisointitilanteita olen laatinut taulukon 3. Taulukossa on listattuna ja luokiteltuna kaikki 

priorisointipäiväkirjaan merkityt työtehtävät. Taulukosta näkee työtehtävien määrän sekä 

tehtävätyypin, joiden välillä sosiaalityöntekijä on joutunut priorisoimaan.   

Taulukon 3 vasemmassa reunassa näkyy, mikä priorisointitilanne on kyseessä. Priorisointitilanteita 

on yhteensä yhdeksäntoista. Oikeassa reunassa näkyy puolestaan, kuinka monta erilaista työtehtävää 

kussakin yhdeksässätoista priorisointitilanteessa on tullut päällekkäin. Taulukon yläpalkissa on 

luokiteltuna priorisointipäiväkirjaan kirjatut erilaiset työtehtävät. Ensimmäisessä osiossa ovat 

lastensuojelulliset tehtävät, jotka olen jakanut vielä tehtävän tyypistä riippuen. Taulukkoon on 

kirjattu, kuinka monta lastensuojelullista tehtävää priorisointitilanteessa on ollut yhteensä, jotta 

lastensuojelullisten tehtävien määrää olisi helpompi verrata priorisointitilanteessa päällekkäin olevien 

tehtävien kokonaismäärään. Lastensuojelullisten tehtävien jälkeen yläpalkissa ovat aikuistehtävät, 

kriisitehtävät, vanhustehtävät sekä määrittelemättömät tehtävät. Muita, kuin lastensuojelullisia 
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tehtäviä, en ole jakanut alaosioihin, sillä muita tehtäviä on määrällisesti huomattavan vähän eikä 

taulukkoa ole syytä laajentaa enempää. Alimmaisella rivillä näkyy vielä se, kuinka paljon tietyn 

tyypin tehtäviä on priorisointipäiväkirjaan yhteensä merkitty.  

Esimerkiksi priorisointitilanteessa yksi on päällekkäisiä tehtäviä ollut kaksi liittyen hatkalaisiin, 

kolme liittyen perheväkivaltaan, yksi lapsen rikolliseen toimintaan tai päihteiden käyttöön, yksi 

lastensuojeluilmoitus sekä yksi epämääräinen lastensuojelullinen tehtävä. Priorisointitilanteessa yksi 

sosiaalityöntekijät ovat joutuneet arvioimaan asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä kahdeksan eri 

työtehtävän välillä, joista kaikki ovat olleet lastensuojelullisia tehtäviä. Taulukosta näkee, että 

yhdeksästätoista priorisointitilanteesta yhteensä seitsemässä päällekkäin kasautuneet työtehtävät ovat 

pelkästään lastensuojelullisia työtehtäviä. Puolestaan priorisointitilanteessa kaksi päällekkäin tulleita 

tehtäviä olivat kaksi huoltoriitaan liittyvää tehtävää, yksi lapsen kaltoinkohteluun liittyvä tehtävä sekä 

yksi vanhustehtävä. Priorisointitilanteessa kolme taas oli tullut päällekkäin yksi vanhemman 

päihteiden käyttöön tai mielenterveysongelmiin liittyvä tehtävä sekä yksi ”hatkalaistehtävä”.  

Taulukko 3 yksinkertaistaa ja auttaa näkemään, millaisten työtehtävien välillä sosiaalityöntekijät ovat 

joutuneet priorisoimaan. Tehtävien määrä vaihtelee tilanteesta riippuen, mutta työtehtävien määrä ei 

välttämättä kerro priorisoinnin tai työtehtävien haastavuudesta. Työtehtäviä on voinut olla tietyssä 

priorisointitilanteessa laidasta laitaan, mutta myös samankaltaisuuksia on jonkin verran. Esimerkiksi 

priorisointitilanteissa viisitoista ja kahdeksantoista on molemmissa ollut neljä ”hatkalaisiin” liittyvää 

tehtävää muiden työtehtävien joukossa. Muut kuin lastensuojelulliset tehtävät lisäävät päällekkäin 

kasautuneiden työtehtävien määrää yleensä vain muutamilla tehtävillä, mikäli ollenkaan.  

Taulukosta 3 näkee, että päällekkäin kasautuneet työtehtävät vaihtelivat määrällisesti ja hajosivat 

hyvin moneen luokkaan. Priorisointitilanteet olivat moninaisia eivätkä noudattaneet minkäänlaista 

kaavaa, jolloin vaade tilannekohtaiseen harkintaan on merkittävä. Tämän vuoksi tarkkaa asiakkaan 

avun tarpeen kiireellisyyden arviointiin liittyvää ohjeistusta on mahdotonta laatia. Eri 

priorisointitilanteissa vaikuttavat paljon myös tilannetekijät, joita pohdin lisää luvussa 6.  Palaan 

seuraavassa luvussa aktiivisesti taulukkoon 3, kun avaan esimerkkien avulla kiireellisyyden 

arvioinnin diskursseja.
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Taulukko 3. Päällekkäin kasautuneet sosiaalipäivystyksen työtehtävät priorisointitilanteittain

 Lastensuojelulliset tehtävät  Aikuis-
tehtävät 

Kriisi- 
tehtävät 

Vanhus- 
tehtävät 

Määrittelemät- 
tömät 
tehtävät 

 

Priorisointi- 
tilanne 

Huolto-
riidat 

Kaltoin- 
kohtelu 

Hatka-
laiset 

Perhe-
väkivalta 

Lapsen 
rikollinen 
toiminta/ 
päihteiden 
käyttö 

Lapsen 
aggressiivinen 
käytös 

Ls-
ilmoitus 

Lapsen 
itse-
tuhoisuus 

Vanhemman 
päihteiden 
käyttö/mt-
ongelmat 

Epämääräinen 
ls-tehtävä 

Yht. 
ls- 
tehtävät 

    Yht. 
kaikki 
tehtävät 

1    2 3 1  1   1 8     8 

2  2 1         3   1  4 

3    1      1  2     2 

4    1 1       2    1 3 

5    2      1  3     3 

6  1      1  1  3 1  1  5 

7     1    1   2     2 

8          3  3     3 

9      1  1 1 2  5    1 6 

10     1     1 1 3   1 3 7 

11         2   2     2 

12     1     1 2 4 1 1   6 

13    2  2    2 2 8     8 

14      1    1  2 1    3 

15    4 1 2 1 2   2 12   1  13 

16     1 1      2    1 3 

17          1  1 1 1   3 

18    4 1       5   2  7 

19    1   1     2  1   3 

Yhteensä 3 1 17 10 8 2 5 4 14 8 72 4 3 6 5 91 
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6 KIIREELLISYYDEN ARVIOINNIN DISKURSSIT 

 

Aineiston luokittelun ja kuvaamisen jälkeen tarkastelen, mitä diskursseja asiakkaan avun tarpeen 

kiireellisyyden arvioon liittyy. Olen paikantanut aineiston pohjalta neljä kiireellisyyden arvioon 

vaikuttavaa diskurssia, joita ovat: riittämättömyys, vastuu, huoli ja välitön toiminta. Diskursseja on 

osin vaikea erottaa toisistaan, sillä ne vaikuttavat myös päällekkäin. Nimeämieni diskurssien kautta 

vastaan siihen, miten päivystävät sosiaalityöntekijät arvioivat asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä 

tilanteissa, joissa erilaisia työtehtäviä on kasautunut päällekkäin. Diskursseja avaamalla voi nähdä 

asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arvioinnin taakse ja saada käsitystä siitä, millaiset asiat 

sosiaalityöntekijän tekemään arvioon vaikuttavat. Kaikkiin mainitsemiini diskursseihin sisältyy 

riskien arviota ja moraalista järkeilyä, joten kuljetan riskien arviointia ja moraalista järkeilyä 

nostamieni diskurssien mukana.  

 

6.1 Riittämättömyys  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (STM 2019, 72) mukaan sosiaalipäivystysten 

tehtävämäärät ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi. Selvityksen mukaan osassa 

sosiaalipäivystyksissä tehtävämäärät ovat kolminkertaistuneet tai jopa yli kahdeksankertaistuneet. 

Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet aineistona käyttämääni priorisointipäiväkirjaan 

riittämättömyydestä tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijöitä on liian vähän työmäärään nähden. 

Riittämättömyyteen liittyvää pohdintaa on kirjattu myös silloin, kun erityisen vaativia tilanteita on 

kasautunut päällekkäin ja kotikäyntien sijainnit ovat kaukana. Kuvailen tätä priorisointipäiväkirjaan 

kirjattua riittämättömyyttä yhtenä asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arvioinnin diskurssina.  

Priorisointipäiväkirjassa kuvattua riittämättömyyttä liittyi eniten tilanteisiin, joissa työtehtäviä oli 

yksinkertaisesti liikaa sosiaalityöntekijöiden määrään nähden tai jokin erityisen vaativa työtehtävä 

sitoi sosiaalityöntekijöitä. Mikäli kiireisimmäksi arvioitu työtehtävä oli haastava ja vei paljon aikaa, 

sosiaalityöntekijät perustelivat sillä muiden tehtävien jäämistä taka-alalle.  

 

Kotikäyntejä ei voinut tehdä, koska olimme kiinni kaltoinkohtelutehtävässä. Virveen 

tulleet ja muut tehtävät jäivät huonolle hoidolle, koska yksi tehtävä sitoi niin paljon. 

Kaltoinkohtelutehtävää ei olisi voinut hoitaa mitenkään yksin, joten onneksi sattui 
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olemaan työpari tehtävän alkaessa. Lisäksi iltavuoro jäi yli neljäksi tunniksi ylitöihin. 

(Priorisointitilanne 2) 

 

Tilanteessa sosiaalityöntekijät priorisoivat kaikkien muiden tehtävien edelle lapsiin kohdistuvan 

kaltoinkohteluepäilyn. Muita samaan aikaan tulleita työtehtäviä olivat kaksi huoltoriitatilannetta sekä 

yksi ensihoidon tekemä vanhusilmoitus. Sosiaalityöntekijät kokivat, että muiden työtehtävien 

hoitaminen jäi ”huonolle hoidolle”, sillä he eivät voineet irrottautua kaltoinkohteluepäilyyn liittyvältä 

tehtävältä. Kaltoinkohteluepäilyyn liittyvä tehtävä oli alkanut arki-iltana kello 15.30 ja 

sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet vapautuneensa tehtävältä vasta yöllä kello 2.30. Sosiaalityöntekijät 

ovat kirjanneet tehtävän venyneen myös sen vuoksi, että he joutuivat odottamaan poliisia kaksi ja 

puoli tuntia. Kiireellisimmäksi priorisoitu ja vaativa kaltoinkohteluepäilyyn liittyvä työtehtävä 

aiheutti sen, että muut tehtävät jäivät taka-alalle ja iltavuoro jäi yli neljäksi tunniksi ylitöihin. 

Liitän riittämättömyyden diskurssiin merkinnät työparin uupumisesta sekä sosiaalityöntekijöiden 

työpäivien venymisestä ylitöiksi. Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu priorisointitilanteessa 

kuusitoista (ks. taulukko 3), että päällekkäin on tullut kaksi erityisen kuormittavaa työtehtävää ja 

työvuorossa on vain yksi sosiaalityöntekijä. Tässä tilanteessa sosiaalityöntekijä kuvaa 

priorisointipäiväkirjaan tehneensä yksin päätöksen kiireellisestä sijoituksesta. Sosiaalityöntekijä 

kuvailee yksin tehdyn kiireellisen sijoituksen päätöksen olevan kurja sekä työntekijälle että 

asiakkaalle. Työparin uupumisen lisäksi priorisointipäiväkirjasta löytyy merkintä 

priorisointitilanteesta yhdeksän, ettei vakityöntekijän työpari ollut laillistettu sosiaalityöntekijä, 

minkä seurauksena vakityöntekijän täytyi vahvistaa useampi kiireellisen sijoituksen päätös ja hänen 

työpäivänsä venyi.  

 

Oli siis kaksi kuormittavaa keikkaa päällekkäin ja yksi työntekijä vuorossa. Meni 

ylitöiksi. (Priorisointitilanne 16) 

Vakkarin työpari ei ollut laillistettu sosiaalityöntekijä, minkä vuoksi vakkarin piti 

vahvistaa molemmat kiireellisen sijoituksen päätökset ja työvuoro venyi. 

(Priorisointitilanne 9) 

 

Priorisointitilanteessa kaksitoista päällekkäisiä työtehtäviä on tullut kuusi kappaletta. Kuudesta 

tehtävästä sosiaalityöntekijät lähtivät ensin aikuisen itsemurhaan liittyvälle kriisiaputehtävälle. 

Automatkojen aikana sosiaalityöntekijät yrittivät hoitaa puhelimitse muita päällekkäin tulleita 



37 
 

tehtäviä. Kriisitehtävältä päästyään, sosiaalityöntekijät lähtivät poliisin kanssa kotikäynnille 

lastensuojelutehtävässä ja toisen sosiaalityöntekijän työvuoro venyi. Vaikka sosiaalityöntekijät 

hyödynsivät automatkoja kiireellisten työtehtävien hoitamisessa, työtehtävät olivat vaativia ja 

päällekkäisistä työtehtävistä kahdessa oli tarpeen mennä selvittämään tilannetta paikan päälle. Nämä 

venyttivät toisen sosiaalityöntekijän työpäivää huomattavasti. 

 

…ja 5 tuntia ylitöissä ollut työntekijä pääsi lähtemään kotiin ja yksin jäänyt työntekijä 

jatkoi kirjaamisia ja kiireellisen sijoituksen päätöksen tekoa. (Priorisointitilanne 12) 

 

Sosiaalityöntekijät ovat priorisointipäiväkirjassa kuvailleet tilanteita, joissa yhteistyötahot 

aiheuttavat painetta toimia välittömästi, mutta sosiaalityöntekijät arvioivat toisen tehtävän 

kiireellisemmäksi. Esimerkiksi priorisointipäiväkirjaan merkityssä priorisointitilanteessa kymmenen 

poliisi pyysi sosiaalityöntekijöitä mukaan perheväkivaltatehtävälle, mutta sosiaalityöntekijät olivat 

tällöin samaa aikaa toisella lastensuojelullisella tehtävällä, jolloin he eivät voineet irrottautua poliisin 

mukaan. Sosiaalityöntekijät arvioivat, etteivät voi irrottautua tehtävältä, jossa selvitettiin poliisin 

kanssa alaikäiseen kohdistunutta aseella uhkaamista. Lopulta myös vanhemman päihtymykseen 

liittynyt lastensuojelullinen tehtävä arvioitiin perheväkivaltatehtävän edelle. Sosiaalityöntekijät 

perustelevat valintaa sillä, että perheväkivaltatehtävällä tekijä oli poistunut paikalta ja 

päihtymystehtävällä tilanne oli akuutti. Priorisointitilanteessa on vahvasti läsnä riskien arviointi, sillä 

sosiaalityöntekijät arvioivat riskien olevan suurempia vanhemman päihtymykseen liittyvällä 

tehtävällä. Perheväkivaltatehtävällä suurin riskitekijä, eli väkivaltainen henkilö, on jo poistunut 

paikalta, jolloin tilanne on akuutimpi päihtymystehtävällä.  

 

Poliisi pyysi samanaikaisesti (perheväkivaltatehtävälle/AH) mukaan, mutta ei voitu 

irrottautua poliisilaitokselta. Päihtynyt äiti meni vielä (perheväkivalta/AH) keikan 

edelle, koska siellä tekijä pois paikalta ja (päihtynyt äiti-tehtävällä/AH) tilanne akuutti. 

(Priorisointitilanne 10) 

 

Riittämättömyyteen liittyvät myös priorisointipäiväkirjan maininnat maantieteellisistä haasteista. 

Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet joihinkin priorisointitilanteisiin etäisyyksien olleen eri tehtävien 

välillä pitkiä. Esimerkiksi priorisointitilanteessa kolmetoista erilaisia päällekkäisiä työtehtäviä oli 

kasautunut päällekkäin kahdeksan. Tässä sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet kiireellisten tehtävien 
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olevan eripuolilla maakuntaa. Sosiaalityöntekijät ovat yrittäneet tällöin soittaa autosta käsin eri 

asiakkaille. Priorisointipäiväkirjan merkintöjen mukaan painetta toimia loivat sijaishuoltolaitokset, 

joista pyydettiin tekemään ”hatkalaisista” virka-apupyyntöjä poliisille, mutta sosiaalityöntekijät 

olivat tällöin esimerkiksi kiinni toisessa tehtävässä ja poissa toimistolta. Sosiaalityöntekijöille 

aiheutui painetta toimia erityisesti silloin, kun muut yhteistyötahot tuntuivat vetäytyvän vastuusta. 

Tähän palaan tarkemmin vastuun diskurssissa.  

Riittämättömyydestä on kirjattu priorisointipäiväkirjaan tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijöillä ei ole 

tarpeeksi resursseja toimia, työtehtävät ovat erityisen vaativia, yhteistyötahot luovat painetta toimia 

sekä etäisyydet haastavat. Oleellista on se, millaisessa tilanteessa arviota asiakkaan avun tarpeen 

kiireellisyydestä tehdään. On merkitsevää, onko päivystäviä sosiaalityöntekijöitä yksi vai useita, 

kuinka pitkät ovat välimatkat, mikä vuorokaudenaika on sekä ehkä oleellisimpana se, onko muita 

vielä kiireellisimmäksi arvioituja työtehtäviä. Mikäli työtehtäviä kasautuu päällekkäin paljon, 

sosiaalityöntekijät joutuvat arvioimaan asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä kriittisemmin, sillä 

priorisoitavaa on enemmän.  Arvioon asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä liittyy sen hetkinen 

työtilanne ja sosiaalipäivystyksen käytössä olevat resurssit.  

Sosiaalipäivystys on päivystävä yksikkö eikä tulevia työtehtäviä pysty suunnittelemaan samoin kuin 

virka-aikaisessa sosiaalityössä. On sattumaa, kuinka paljon erilaisia kriisitilanteita tulee 

samanaikaisesti sosiaalipäivystykseen tietoon. Tärkeää on silti se, miten vaihteleviin työtilanteisiin 

on varauduttu. Riittämättömyyden diskurssi vaikuttaa arviointiin asiakkaan avun tarpeen 

kiireellisyydestä, sillä merkittävää on sosiaalipäivystyksen sen hetkiset resurssit toimia. Oleellista on 

esimerkiksi, onko sosiaalityöntekijällä mahdollisuus työparityöskentelyyn sekä, onko työvuorossa 

sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö. Päivystävät sosiaalityöntekijät pitävät 

itse parhaimpana vaihtoehtona sitä, että työtä tehdään pareittain (Niemi 2014, 13‒14). Valviran 

(2018, 13‒14) mukaan silti vain noin puolessa sosiaalipäivystysyksiköistä on mahdollisuus 

työparityöskentelyyn. Myös sosiaalityöntekijöiden työssäjaksamisen kannalta työparityöskentelyä 

voidaan pitää tärkeänä, sillä sosiaalipäivystystyö on sisällöltään raskasta ja vaativaa (STM 2019, 8). 

Riskien arviointi kietoutuu osaksi riittämättömyyttä esimerkiksi tilanteissa, joissa sosiaalityöntekijä 

arvioi riskien olevan merkittäviä, mutta toiselta, vielä riskillisemmäksi arvioidulta, työtehtävältä ei 

voida poistua.  Samanaikaisesti voi tulla useita työtehtäviä, joissa sosiaalityöntekijä arvioi riskien 

olevan merkittäviä ja edellyttävän sosiaalipäivystykseltä nopeaa toimintaa. Sosiaalityöntekijä joutuu 

punnitsemaan käytössä olevia resursseja ja se osaltaan vaikuttaa riskien arviointiin – tai ainakin 

siihen, miten nopeasti tilanteeseen voidaan puuttua. Myös tilannetekijät, kuten etäisyydet, haastavat 

ja vaikuttavat riskien arviointiin. Sosiaalityöntekijä punnitsee, missä tilanteessa on isoimmat riskit 
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sekä, mihin resurssit riittävät. Jos sosiaalipäivystyksessä on useita sosiaalityöntekijöitä 

samanaikaisesti, voi olla paremmin resursseja puuttua myös sellaisiin tilanteisiin, joita ei ole 

välttämättä arvioitu kaikista kiireellisimmiksi.  

Moraalinen järkeily ja riittämättömyys kietoutuvat yhteen esimerkiksi pohtiessa, onko 

sosiaalityöntekijöillä tarpeeksi aikaa pysähtyä pohtimaan ja arvioimaan asiakkaiden tilanteita. 

Moraaliseen järkeilyyn liittyy huolellinen vaihtoehtojen tarkastelu sekä punnitseminen. 

Sosiaalipäivystyksessä sosiaalityöntekijöillä ei välttämättä ole aikaa paneutua huolellisesti 

esimerkiksi asiakkaan aiempiin kirjauksiin tai pohtia syvällisesti mahdollisia lopputulemia. 

Riittämättömyys voi haastaa mahdollisuutta moraaliseen järkeilyyn. Liitin myös 

priorisointipäiväkirjan maininnat yhteistyötahojen aiheuttamasta paineesta toimia osaksi 

riittämättömyyden diskurssia. Moraalisen järkeilyn kannalta siinä oleellista on, kykeneekö 

sosiaalityöntekijä yhteistyötahojen mahdollisesta painostuksesta huolimatta toimimaan oman 

arvionsa mukaan. 

 

6.2 Vastuu  

 

Toiseksi asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arvioinnin diskurssiksi paikansin 

priorisointipäiväkirjasta vastuun. Liitän vastuun diskurssin ensinnäkin muiden päivystävien 

viranomaisten kanssa jaettuun vastuuseen asiakkaan auttamisesta. Sosiaalipäivystyksessä yhteistyö 

poliisin, hätäkeskuksen, terveydenhuollon sekä muiden sosiaalialan toimijoiden kanssa tehtävä 

yhteistyö on oleellinen osa sosiaalipäivystystyötä (Räsänen 2014, 27).  Priorisointipäiväkirjassa on 

merkintöjä tilanteista, joissa vastuuta asiakkaan auttamisesta jaetaan yhteistyötahon kanssa 

onnistuneesti, mutta sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet myös tilanteista, joissa yhteistyötä 

tarkastellaan kriittisemmässä valossa. Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet priorisointipäiväkirjaan 

esimerkiksi tilanteista, joissa muut yhteystyötahot vetäytyvät ja sosiaalityöntekijöiden on sen vuoksi 

priorisoitava asiakkaan avun tarve kiireellisimmäksi. Joissain tilanteissa sosiaalityöntekijät ovat 

puolestaan kirjanneet, että he ovat voineet jättää tehtävän odotukselle sen vuoksi, että ensin tilannetta 

selvittää poliisi tai ensihoito. Liitän vastuun diskurssin myös sosiaalityöntekijöiden keskinäiseen 

vastuunjakoon ja siihen liittyviin pohdintoihin.  

Priorisointipäiväkirjaan on esimerkiksi kirjattu priorisointitilanteessa viisi (ks. taulukko 3) sunnuntain 

ja maanantain välisestä yövuorosta, jossa työtehtäviä on kasautunut päällekkäin kolme. Yksi 
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tilanteista on vanhempien päihtymykseen liittyvä lastensuojelutehtävä, jossa isä epäilee äidin 

palaavan ryyppyreissulta kotiin. Kaksi muuta tehtävää koskevat ensiapuun tuotua päihtynyttä 

”hatkalaista” sekä toista sijaishuoltopaikasta karannutta nuorta. Sekä poliisi että sairaala ovat 

kieltäytyneet hoitamasta sijaishuollosta karanneita nuoria, mikä aiheuttaa sosiaalityöntekijöille 

painetta toimia.  

 

Olin yksin vuorossa ja hatkalaisten asiaa oli pakko alkaa hoitamaan, koska kukaan ei 

tuntunut ottavan heistä vastuuta. Moniviranomaisyhteistyö ontui pahasti. Aiempi 

tehtävä uskallettiin jättää odottelemaan, koska isää oli jo aiemmin vkl aikana 

ohjeistettu. Puheluita takaisin vanhemmille ei ehditty kuitenkaan soittamaan, koska 

toinen työtehtävä jatkui aamuyölle, kun kuljetus sijaishuoltopaikkaan kaatui sopälle. 

(Priorisointitilanne 5)  

 

Tilanteessa sosiaalityöntekijä on joutunut priorisoimaan laitoksesta karanneet nuoret 

kiireellisimmäksi sen vuoksi, että muut yhteistyötahot vetäytyivät vastuusta. Sijaishuoltopaikan rooli 

jää kirjauksessa epäselväksi. Tässä priorisointipäiväkirjamerkinnässä vastuuseen kietoutuu myös 

riittämättömyyden diskurssi, sillä sosiaalityöntekijä on yövuorossa yksin eikä hän sen vuoksi voi 

jakaa tehtäviä toisen päivystävän sosiaalityöntekijän kanssa. Priorisointipäiväkirjaan kirjannut 

sosiaalityöntekijä koki moniviranomaisyhteistyön ontuvan pahasti ja sosiaalityöntekijä jäi tilanteessa 

yksin. 

Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu tilanteista, joissa vastuuta asiakkaan tilanteesta on jaettu 

yhteystyötahojen kesken edellistä esimerkkiä onnistuneemmin. Merkintöjä tällaisista tilanteista on 

priorisointipäiväkirjassa enemmän kuin sellaisia, joissa sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet yhteistyön 

olevan heikkoa. Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu priorisointitilanteesta seitsemän, että työtehtäviä 

on kasautunut päällekkäin kaksi: ensimmäisessä sairaalaan on tuotu sijoituksessa oleva nuori ja 

toisessa sosiaalipäivystyksen tietoon on tullut kriisiytynyt tilanne, jossa äidin miesystävä käyttäytyy 

aggressiivisesti kotona. Sosiaalityöntekijät ovat arvioineet tässä kiireellisemmäksi tilanteen, jossa 

miesystävä käyttäytyy aggressiivisesti äidin ja lapsen ollessa läsnä. Sosiaalityöntekijät perustelevat 

arviota sillä, että toisessa tehtävässä terveydenhuollon ammattilainen ja nuoren sijaishuoltopaikka 

pystyvät sopimaan jatkosta keskenään. Vastuu nuoresta on muilla viranomaisilla ja sosiaalityöntekijät 

voivat keskittyä toiseen akuuttiin tilanteeseen. 
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Päivystys + sijaishuoltopaikka pystyvät keskenään sopimaan toimenpiteistä 

itsetuhoisen nuoren kohdalla. (Priorisointitilanne 7) 

 

Vastuunjakoon liittyvät myös priorisointipäiväkirjan merkinnät siitä, että toinen 

hälytysviranomainen, kuten poliisi tai ensihoito, selvittävät asiakkaan tilannetta ensin ja vasta tämän 

jälkeen pohditaan akuutin sosiaalityön tarvetta. Tällöin ilmoitus asiakkaan avun tarpeesta 

sosiaalipäivystykseen on voinut tulla hätäkeskuksen kautta ja samalle tehtävälle on mahdollisesti 

lisätty poliisi, ensihoito tai molemmat. Vastuu asiakkaan auttamisesta on tällöin jaettu usean 

viranomaisen kesken. Priorisointitilanteessa kolmetoista sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet 

tilanteesta, jossa sivullinen henkilö oli soittanut hätäkeskukseen noin kymmenenvuotiaasta lapsesta, 

joka istui itkuisena tien reunassa keskellä yötä. Sosiaalipäivystyksestä sosiaalityöntekijät lähtivät 

poliisin mukaan selvittämään tilannetta, mutta paikan päällä tilanne selkiytyi ja kiireellistä apua 

sosiaalipäivystyksestä ei tarvittu. Tehtävä jäi poliisin vastuulle ja sosiaalipäivystyksen työntekijät 

pystyivät irtautumaan toiselle kiireelliselle tehtävälle. 

 

…ilmoituksen sisältö tarkentui ja sosiaalitoimelle ei olut tarvetta, poliisi jäi hoitamaan 

tehtävää. (Priorisointitilanne 13) 

 

Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet priorisointipäiväkirjaan myös muista priorisointitilanteista, joissa 

hätäkeskuksen kautta tullut tehtävä jää sosiaalipäivystyksen osalta aluksi odotukselle, sillä ensihoito 

tai poliisi on myös hälytetty tehtävälle ja he selvittelevät tilannetta ensin. Asiakkaan avun tarve on 

arvioitu sellaiseksi, ettei sosiaalipäivystyksen tarvitse toimia heti, vaan sosiaalityöntekijät odottavat 

ensin lisätietoa jo paikalla olevilta yhteistyökumppaneilta.  

 

…tehtävä jäi odotukselle, koska tehtävä oli myös ensihoidolle. (Priorisointitilanne 12) 

 

Muilta viranomaisilta saatu tieto voi olla ratkaisevaa sosiaalityöntekijän arvioinnin kannalta. 

Hätäkeskusviestissä voi olla vain hyvin niukasti informaatiota, jolloin on tärkeää saada lisätietoa 

asiakkaan tilanteesta muilta viranomaisilta. Esimerkiksi poliisilta tai ensihoidolta saadun tiedon 

avulla sosiaalityöntekijät voivat arvioida asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä tarkemmin 

sosiaalityön näkökulmasta. Muiden viranomaisten arvio omalta osaltaan vaikuttaa myös sosiaalityön 
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arvioon. Esimerkiksi ensihoito voi arvioida asiakkaan avun tarpeen olevan ensisijaisesti 

terveydenhuollollinen ja he vievät asiakkaan ensiapuun. Tällöin asiakas saattaa jäädä toistaiseksi 

terveydenhuollon piiriin eikä akuuttia sosiaalityötä juuri siinä hetkessä tarvita. Sosiaalityöntekijöille 

voi tosin tällaisessa tilanteessa jäädä ensiapuun joutuneen lähiomaisten kiireellisen avun tarpeen 

arviointi sekä arvion mukainen toiminta.  

Vastuuta asiakkaan auttamisesta on jaettu myös sosiaalialan palveluntuottajien kesken. Esimerkiksi 

”nostokeikat” eli tilanteet, joissa ikäihminen tai muu huonokuntoinen henkilö kaatuu eikä pääse itse 

ylös on voitu delegoida yksityiselle palveluntuottajalle. Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu 

priorisointitilanteessa kuusi nostokeikasta, jossa vastuu asiakkaan auttamisesta on siirretty 

palveluntuottajan hoidettavaksi. Kaatuneen henkilön avun tarve on arvioitu kiireelliseksi, mutta 

asiakasta nostamaan on lähtenyt tällaisiin tehtäviin sovittu palveluntuottaja, jolloin 

sosiaalityöntekijöille on jäänyt mahdollisuus hoitaa muita kiireellisiä tehtäviä. 

 

Toinen työntekijä siirsi nostokeikan palveluntuottajalle sillä välin kun toinen naputteli 

ykköstehtävän virka-apupyyntöä. (Priorisointitilanne 6) 

 

Vastuun diskurssi koskee myös sosiaalityöntekijöiden keskenään sopimaa vastuunjakoa. 

Priorisointipäiväkirjassa on kuvattu priorisointitilanteessa neljä sosiaalityöntekijöiden jakavan 

vastuuta asiakkaiden auttamisesta samassa vuorossa olevan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Priorisointitilanteessa päällekkäin on tullut kolme työtehtävää. Yksi työtehtävistä koski laitoksesta 

karannutta nuorta, toinen tehtävä liittyi synnytysosastolla tapahtuneeseen tilanteeseen ja kolmas 

priorisointipäiväkirjaan liittynyt tehtävä oli edelliseltä vuorolta siirretty kotikäynti. 

Sosiaalityöntekijät arvioivat kiireellisimmiksi synnytysosaston tilanteen sekä laitoksesta karanneen 

nuoren. Sosiaalityöntekijät jakoivat vastuun asiakkaiden auttamisesta keskenään. 

 

Toinen työntekijä lähti viemään nuorta kotiin ja keskustelemaan vanhempien kanssa, 

koska tilanne mahdollisti sen. Toinen työntekijä jäi selvittämään synnytysosaston 

tilannetta ja tekemään virka-apupyyntöä. (Priorisointitilanne 4) 

 

Edellä kuvatussa tilanteessa sosiaalityöntekijät ovat ensin arvioineet molemmissa tilanteissa olevien 

henkilöiden avun tarpeen olevan akuutti. Tämän arvion pohjalta sosiaalityöntekijät jakoivat tehtävät, 

ja toinen lähti viemään nuorta kotiin, kun toinen sosiaalityöntekijä lähti selvittämän synnytysosaston 
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tilannetta. Tärkeää on kuitenkin huomata sosiaalityöntekijän maininta siitä, että tilanteessa 

sosiaalityöntekijöiden on ollut mahdollisuus jakautua eri paikkoihin. Priorisointipäiväkirjassa ei 

muutoin avata tätä tarkemmin, mutta selkeästi yksi mahdollistaja on se, että sosiaalityöntekijöitä on 

useampi kuin yksi kyseisessä vuorossa.  

Sen lisäksi, että sosiaalityöntekijät jakavat vastuuta samassa työvuorossa olevien kesken he myös 

siirtävät tehtäviä seuraavaksi työvuoroon tuleville. Sosiaalityöntekijät ovat voineet arvioida, ettei 

asiakkaan tilanteeseen liity suuria riskejä eikä avun tarve ole niin kiireinen, etteikö tehtävää voisi 

jättää seuraavan sosiaalityöntekijän tai sosiaalityöntekijöiden hoidettavaksi. Toisaalta 

sosiaalityöntekijät ovat voineet arvioida asiakkaan avun tarpeen olevan melko akuutti, mutta 

sosiaalityöntekijät eivät ole voineet irrottautua muulta tehtävältä, jolloin muiden asiakkaiden 

auttaminen siirtyy vääjäämättä seuraavalle työvuorolle. Tässä tapauksessa vastuun diskurssi tulee 

jälleen lähelle riittämättömyyttä. Asiakkaiden tilanteet ja tarpeet voivat olla hyvin monimutkaisia, 

jolloin tilanteen selvittäminen vie aikaa. Asiakkaan avun tarpeen arvio tai muutoin tilanteen 

hoitaminen on myös voinut jäädä kesken, jolloin mahdollisuuksien mukaan seuraava työpari jatkaa 

siitä, mihin edellinen on jäänyt.  

 

…seuraavalle vuorolle jäi jatkettavia tehtäviä esim. perheväkivalta tapaaminen 

turvakodille ja soittaminen toiseen perheväkivaltaperheeseen. (Priorisointitilanne 1) 

 

Muiden viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävää ja yhteistyön toimivuus vaikuttaa 

siihen, millaisia edellytyksiä sosiaalipäivystyksellä on toteuttaa tehtäväänsä (Niemi 2014, 235‒254). 

Riskien arvioinnin kannalta on oleellista, kuinka hyvin viranomaiset jakavat keskenään tietoa 

asiakkaan tilanteesta. Arviointiin vaikuttaa se, millainen vastuunjako päivystysviranomaisten kesken 

on. Vastuun diskurssissa tärkeässä roolissa on sosiaalityöntekijöiden tekemä moraalinen järkeily. 

Pohdinnat siitä, kuka on vastuussa, liittyvät moraaliseen järkeilyyn. Sosiaalityöntekijä pohtii 

asiakkaan omaa vastuuta, muiden viranomaisten vastuuta sekä sosiaalityöntekijän vastuuta tietyssä 

tilanteessa. Sosiaalityöntekijä punnitsee riskejä ja esimerkiksi pohtii, onko vastuullista jättää tehtävä 

odotukselle sekä, kuka on vastuussa, mikäli tilanteessa ei toimita. Sosiaalityöntekijä on vastuussa 

tekemistään arvioista tilanteissa, joissa yhtä oikeaa vaihtoehtoa ei ole. Toinen viranomainen voi myös 

odottaa sosiaalityöntekijältä tietynlaisia toimia, jotka ovat ristiriidassa sosiaalityöntekijän oman 

arvion kanssa. Moraaliseen järkeilyyn liittyy oleellisesti se, että sosiaalityöntekijän täytyy pystyä 

perustelemaan arvionsa. 
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6.3 Huoli  

 

Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu useampaan kohtaan johonkin henkilöön tai henkilöihin liittyvästä 

huolesta. Huoli koskettaa usein erityisen haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä ja heidän 

tarpeitaan.  Huolta välittää asiakas itse, toinen sosiaalityöntekijä, omainen tai yhteystyötaho. Jäsennän 

huolta koskevat merkinnät huolen diskurssiksi. Huoli, kuten muutkin aiemmin esittämäni diskurssit, 

vaikuttaa asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arvioon osittain päällekkäin.  

Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet priorisointipäiväkirjaan usein huolesta, mikäli tilanteeseen liittyy 

pieniä lapsia. Kiireellisimmäksi on priorisoitu tilanteita, joissa on epäilty vanhempien olevan syystä 

tai toisesta kykenemättömiä pitämään huolta hyvin pienestä lapsesta tai vauvasta. 

Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu priorisointitilanteessa neljätoista (ks. taulukko 3) kolmesta 

päällekkäin tulleesta tehtävästä. Tehtävät koskivat aikuiseen liittyvää huolta, teini-ikäisten 

mahdollista päihteiden käyttöä julkisella paikalla sekä sairaalasta tullutta tietoa, jonka mukaan 

päihdetaustainen äiti on lähtenyt sairaalan pyynnöistä huolimatta synnytysosastolla kahden päivän 

ikäisen vauvansa kanssa. Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet, että teini-ikäisten tilannetta lähti 

selvittämään poliisi ja sosiaalityöntekijät priorisoivat kiireellisemmäksi vauvan tilanteen. Vauvan 

tilanteeseen liittyi isoimpia huolia, joten sosiaalityöntekijät lähtivät perheen luo kotikäynnille. 

 

Vauvan asia priorisoitiin ensimmäiseksi ja soiteltiin useita puheluita... Lähdettiin 

vauvan asiassa kotikäynnille. (Priorisointitilanne 14) 

 

Sosiaalityöntekijät joutuvat asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä arvioidessa pohtimaan, kuinka 

akuutista huolesta on kyse. Tilanteeseen liittyy moraalista järkeilyä, kun sosiaalityöntekijät 

punnitsevat erilaisia vaihtoehtoja ja pohtivat, kenen perustarpeet ovat tilanteissa kriittisimmin 

uhattuina. Samassa priorisointitilanteessa neljätoista sosiaalipäivystys on saanut virka-aikaisesta 

aikuissosiaalityöstä pyynnön selvittää illalla aikuisen asiaa, jolla on elämänhallinnan ongelmia sekä 

puutteita asuinolosuhteissa. Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu aikuissosiaalityöllä olevan kova huoli 

asiakkaasta, mutta asiakkaan tilanne on tullut aikuissosiaalityön tietoon jo viikkoja sitten. 

Sosiaalipäivystyksessä sosiaalityöntekijät arvioivat vauvan sekä teini-ikäisten tilanteen olevan 

kiireellisempiä ja perustelevat arviotaan vauvan tilanteeseen liittyneen kotikäynnin jälkeen. 
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Kotikäynniltä palatessa oli myöhä eikä aikuisen asiaa lähdetty hoitamaan. Tähän 

päätökseen vaikutti ajankohta ja se, että sopällä ei ollut tietoa, miksi tehtävä oli siirretty 

meille juuri tänään ts. mikä akuutti huoli? Asia ollut aikuissosiaalityön hoidossa 

viikkoja. (Priorisointitilanne 14)  

 

Sosiaalityöntekijöille jää tilanteessa epäselväksi, kuinka akuutti aikuiseen liittyvä huoli on 

sosiaalipäivystyksen näkökulmasta. Sosiaalityöntekijät ovat saaneet tietoonsa, että aikuisen tilanne 

on ollut samanlainen jo pidempään. Sosiaalityöntekijät arvioivat muiden asiakkaiden tilanteet 

kiireellisimmiksi, sillä aikuisen tilanteessa ei ole tapahtunut hetkeen suurempia muutoksia, vaikka 

huolta aikuisen henkilön elämänhallintaan pidemmältä aikaväliltä liittyykin. Muihin kiireellisiin 

tehtäviin liittyy akuutimpi huoli. Tässä priorisointitilanteessa huoleen liittyy vastuun diskurssi, sillä 

vastuu aikuisen henkilön auttamisesta siirretään takaisin aikuissosiaalityöhön.  

Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu myös priorisointitilanteessa kuusi toisesta tilanteesta, jossa on 

kuvailtu huolta aikuisesta henkilöstä. Tässä sosiaalipäivystykseen oli soittanut henkilö, joka kertoi 

huolta ex-kumppanistaan ja toivoi sosiaalipäivystyksen ottavan ex-kumppaniin yhteyttä. 

Sosiaalityöntekijät ovat tilanteessa ensin varmistaneet, ettei tehtävään liity alaikäisiä ja sen jälkeen 

he ovat jättäneet tehtävän odotukselle. Sosiaalityöntekijät ovat hoitaneet ensin akuutimmaksi 

arvioimansa lastensuojelullisen tehtävän sekä vanhustehtävän. Vasta näiden jälkeen 

sosiaalityöntekijä soitti ex-kumppanille. 

Priorisointitilanteessa kahdeksan ja kolme sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet lähteneensä 

ensimmäisenä hoitamaan tehtävää, johon liittyi huoli vanhempien päihteiden käytöstä perheessä, 

jossa on pieniä lapsia. Huoli koskee tällöin erityisen haavoittuvassa asemassa olevia, lapsia. Erityisen 

haavoittuvassa asemassa oleviin liittyy suurempi huoli, ja myös suurempi riski, että jotakin 

vakavampaa tapahtuu. 

 

Priorisoitu perhe, jossa 0-, 2- ja 4-vuotiaat lapset. (Priorisointitilanne 8) 

 

Priorisointitilanteessa kolme sosiaalityöntekijät ovat saaneet tietoonsa sijaishuoltopaikkaan 

palanneista päihtyneistä nuorista. Sosiaalityöntekijä on ollut jo paikan päällä sijaishuoltolaitoksessa 

selvittämässä nuorten tilannetta, kun hän sai tiedoksi tilanteen, jossa mahdollisesti päihtynyt äiti on 

kotona viiden pienen lapsen kanssa. Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu erikseen, että yksi lapsista on 

vielä vauva. Sosiaalityöntekijä arvioi pienten lasten tilanteen akuutimmaksi ja lähtee kesken aiemman 
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tehtävän arvioimaan äidin ja pienten lasten tilannetta. Vasta tämän tehtävän jälkeen sosiaalityöntekijä 

ottaa uudelleen yhteyttä sijaishuoltopaikkaan.  

 

Sosiaalityöntekijä poistuu lastensuojelulaitostehtävältä kesken ja lähtee uudelle 

(lapsiperhe/AH)tehtävälle. (Priorisointitilanne 3) 

 

Sosiaalityöntekijä on tilanteessa voinut arvioida pienten lasten hyvinvointiin liittyvän suurempaa ja 

akuutimpaa huolta, sillä päihtynyt vanhempi ei kykene vastaamaan vauvan tai muiden pienten lasten 

tarpeisiin. Päihteitä käyttäneet nuoret ovat jo sijoituksessa ja sijaishuoltopaikassa henkilökunta on 

vastuussa heille sijoitetuista nuorista, jolloin arvioon liittyy vastuun diskurssi. Huomattavaa on, että 

priorisointipäiväkirjaan on kirjattu usein erikseen, mikäli huolta herättävässä tilanteessa on mukana 

kovin pieniä lapsia tai vauva. Tämä voi liittyä siihen, että vauva tai pieni lapsi nähdään hyvin 

haavoittuvassa asemassa olevaksi ja sen perusteella mahdollista avun tarvetta voi pitää erityisen 

kiireellisenä. 

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat myös vanhukset, joilla ei ole enää kykyä pitää itsestään 

huolta. Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu priorisointitilanteessa kahdeksantoista, että omaishoitaja 

on joutunut sairaalaan ja muistisairas on sen seurauksena ilman hoivaa ja huolenpitoa. 

Sosiaalityöntekijät ovat tässä tilanteessa priorisoineet muistisairaan auttamisen kiireellisimmäksi. 

Priorisointipäiväkirjaan on toisaalta kirjattu toisesta tilanteesta, jossa sosiaalityöntekijät joutuivat 

arvioimaan avun tarpeen kiireellisyyttä lastensuojelullisen tehtävän sekä vanhustehtävän välillä. 

Lastensuojelullinen tehtävä liittyi huoleen, että äiti hoitaa pieniä lapsiaan mahdollisesti päihtyneenä. 

Vanhustehtävä liittyi ikäihmiseen, joka oli kriisipaikan tarpeessa. Sosiaalityöntekijät arvioivat tässä 

tilanteessa kiireellisemmäksi lastensuojelutehtävän. Priorisointipäiväkirjaan ei ole kirjattu 

tarkemmin, miksi vanhus oli kriisipaikan tarpeessa. Vanhuksen tilanteen tarkempi selvittäminen jäi 

odotukselle ja myöhemmin selvisi, että ikäihminen oli hakeutunut itsenäisesti päivystykseen sillä 

aikaa. Priorisointipäiväkirja ei avaa, oliko kyseessä terveydenhuollon päivystys vai sosiaalipäivystys. 

Molempiin tehtäviin liittyy huoli erityisen haavoittuvassa asemassa olevasta, mutta 

sosiaalityöntekijät toimivat ensin lastensuojelullisessa tilanteessa.  

 

Muistisairas etusijalla. (Priorisointitilanne 18) 

Ikäihmisen keikka jäi viimeiseksi, mutta rouva joutui odottamaan pisimpään ja oli itse 

hakeutunut päivystykseen sillä välin. (Priorisointitilanne 10) 
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Huolen diskurssi liittyy erityisesti heikommassa asemassa oleviin, kuten pieniin lapsiin tai 

vanhuksiin. Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu usein erillinen maininta, mikäli tilanteeseen liittyy 

vauva tai pieniä lapsia. Pienistä lapsista tai vauvoista on mainittu erityisesti silloin, kun 

sosiaalipäivystyksen tietoon tulee epäily, että vanhempi hoitaisi lapsia päihtyneenä. Aikuista henkilöä 

ei välttämättä liitetä samalla tavoin erityisen haavoittuvassa asemassa olevaksi kuin lapsia tai 

vanhuksia. Priorisointipäiväkirjassa usein pelkästään aikuisiin liittyviin tehtäviin ei liitetty yhtä 

akuuttia huolta kuin lapsiin tai vanhuksiin. 

Huoli risteilee muiden asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arvioinnin diskurssien kanssa ja myös 

siihen kietoutuu riskien arviointi: mitä enemmän riskejä tilanteeseen liittyy, sitä suuremmaksi myös 

huolet kasvavat. Huolen diskurssissa korostuu kuitenkin sosiaalityöntekijöiden tekemä moraalinen 

järkeily. Moraalista järkeilyä ovat sosiaalityöntekijöiden pohdinnat siitä, kuinka painavia huolia 

asiakkaan tilanteeseen liittyy. Sosiaalityöntekijä arvioi, mihin tilanteeseen liittyy eniten huolia ja, 

missä tilanteessa huolet ovat painavimmat. Sosiaalipäivystystyön näkökulmasta tärkeitä ovat 

pohdinnat siitä, kuinka akuutista huolesta on kyse. Mikäli asiakkaan tilanne on ollut jo pitkään 

samanlainen, vaikkakin huolestuttava, siihen tartutaan eri tavoin kuin tilanteeseen, jossa on juuri 

tapahtunut jokin muutos. Asiakkaan tilanteessa tapahtunut muutos voi nostaa huolta siitä, että jotakin 

vakavampaa on tapahtumassa.  

 

6.4 Välitön toiminta 

 

Neljänneksi asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arvioinnin diskurssiksi nostan välittömän 

toiminnan. Välittömällä toiminnalla tarkoitan tilanteita, joissa sosiaalityöntekijät arvioivat asiakkaan 

avun tarpeen niin akuutiksi, että sosiaalityöntekijöiden on toimittava välittömästi. Sosiaalityöntekijät 

arvioivat nopeasti asiakkaan tilanteeseen liittyvän erittäin suuria riskejä, joiden vuoksi apua on 

saatava heti.  

Paikansin priorisointipäiväkirjassa välittömän toiminnan -diskurssin ensin erityisen vakaviin 

tilanteisiin, joissa ihmisen henki on mahdollisesti vaarassa. Nämä tilanteet sosiaalityöntekijät 

arvioivat poikkeuksetta kiireellisimmiksi. Välitöntä toimintaa vaativia tilanteita olivat esimerkiksi 

asiakkaan itsetuhoisuutta koskevat tehtävät. Priorisointipäiväkirjaan kirjatut itsetuhoisuutta koskevat 

tilanteet liittyivät suurimmaksi osaksi nuorten itsetuhoisuuteen. Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet 

itsetuhoisten nuorten olleen usein sijoitettuna kodin ulkopuolelle jo ennen tilanteen tultua vireille 
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sosiaalipäivystyksessä. Sijoituksessa olevan nuoren ympärillä on tällöin jo valmiiksi muitakin 

ammattilaisia, jolloin vastuuta nuoren tilanteesta on saatettu jakaa esimerkiksi sijaishuoltolaitoksen, 

poliisin ja terveydenhuollon kesken.  

 

Matkan aikana soitto laitoksesta nuoresta, joka hatkannut, itsetuhoisuutta, on 

avohuollon tukitoimena sijoitettu, tehty kiireellinen sijoitus, että saadaan haku päälle. 

(Priorisointitilanne 9) 

 

Priorisointitilanteessa yhdeksän (ks. taulukko 3) avohuollon sijoituksessa oleva nuori oli karannut 

sijaishuoltopaikasta ja oli itsetuhoinen. Sosiaalityöntekijät arvioivat avun tarpeen olevan akuutti ja 

tilanteeseen liittyy painavia huolia, joten he tekivät välittömästi nuoresta kiireellisen sijoituksen 

päätöksen, jotta he voivat saada poliisilta virka-apua. Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu myös 

priorisointitilanteessa yksitoista, että päällekkäin on tullut kaksi nuoren itsetuhoisuutta koskevaa 

tehtävää. Toinen nuorista oli kuitenkin jo löydetty ja kuljetettu terveydenhuollon päivystykseen, 

jolloin vastuu nuoresta painottuu terveydenhuollolle ja sosiaalityöntekijät keskittyvät toiseen 

itsetuhoiseen nuoreen. Välittömään toimintaan liittyy priorisointitilanteessa näin ollen myös vastuun 

diskurssi. 

 

Priorisoitu (kiireellisimmäksi/AH) metsässä oleva itsetuhoinen nuori ja pyydetty 

psyk.sairaanhoitjaa tapaamaan päivystyksessä oleva. (Priorisointitilanne 11) 

 

Täysi-ikäisten itsetuhoisuutta koskevia tehtäviä ei ole priorisointipäiväkirjassa kovin montaa, mutta 

kirjatut tilanteet ovat erityisen vakavia. Priorisointitilanteessa kuusitoista on kuvailtu vakavaa 

tilannetta, jossa perheen isä on uhannut tappaa itsensä. Sosiaalityöntekijä arvioi isän avun tarpeen 

kiireellisimmäksi ja pohtii, miten tilanteessa tulisi parhaiten toimia. 

 

Soitettu isälle, joka sanoi olevansa junaraiteilla ja tappavansa itsensä, ei suostu 

kertomaan, missä on. Yksin vuorossa, joten en voinut pyytää työparia soittamaan 

häkeen. Jouduttu punnitsemaan, uskallanko katkaista itsetuhoisen kanssa puhelun 

häkeen soittamiseksi? Soitettu häkeen ja kerrottu tilanne. Soitettu uudelleen isälle ja 

nyt kertoo sijainnin. Ilmoitettu sijainti häkeen. Poliisilta saatu kello 7 tieto, että isä 
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kuljetettu hoidonarvioon päivystykseen. Aamuvuorolle jäi kotikäynti äidin ja lapsen 

tilanteen arvioimiseksi. (Priorisointitilanne 16) 

 

Tilanteessa sosiaalityöntekijä on yksin vuorossa ja epäröi, uskaltaako sulkea puhelun isän kanssa, 

jotta voisi voittaa apua hätäkeskuksesta. Välittömän toiminnan lisäksi tilanteeseen liittyy 

riittämättömyys, sillä sosiaalityöntekijä joutuu toimimaan hyvin haastavassa tilanteessa yksin. 

Tilanteesta voi paikantaa myös vastuun diskurssin, kun vastuuta isän auttamisesta jaetaan 

hätäkeskuksen kautta poliisin ja terveydenhuollon kesken. Sosiaalityöntekijä arvioi riskin olevan 

suuri, sillä kyse on ihmishengestä, ja toimii tilanteessa välittömästi. Tilanne on akuutti juuri sillä 

hetkellä, sillä isä kertoi olevansa soittohetkellä junaraiteilla. Akuutti tilanne ei jätä tilaa siihen, että 

sosiaalityöntekijä perehtyy perheen aiempiin tietoihin ja moraalisen järkeilyn kautta pohtii 

mahdollisia lopputulemia. Sen jälkeen, kun isä on saatu kuljetettua hoidonarvioon, sosiaalityöntekijä 

arvioi muun perheen voivan odottaa apua aamuun saakka.  

Priorisointitilanteessa kaksitoista sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet haastavasta yövuorosta, jota 

avasin jo luvussa 6.1. Sosiaalipäivystyksen tietoon on ensin tullut tilanne, jossa mies oli hirttäytynyt 

kotinsa kuistille ja perhe toivoi kriisiapua. Sosiaalipäivystyksestä sosiaalityöntekijät lähtevät 

välittömästi kriisiaputehtävälle. Tullessaan kriisiaputehtävältä sosiaalityöntekijät saivat 

hätäkeskuksen kautta tiedon toisesta tilanteesta, jossa ex-mies on tunkeutunut lapsiperheen kotiin. 

Tilanteessa ex-vaimo oli paennut ja lapset olivat jääneet asuntoon sekavan isän kanssa. Hetken 

kuluttua hätäkeskuksesta tuli tiedoksi, että asuntoon jäänyt isä on puukottanut itseään lasten nähden. 

Sosiaalityöntekijät alkoivat välittömästi selvittämään tilannetta ja soittivat jo autosta perheen äidille 

sekä kyseisen paikkakunnan kriisikeskukseen. Tämän jälkeen he keskustelivat itseään puukottaneen 

miehen tilasta ensihoidon lääkärin kanssa. Sosiaalityöntekijät alkoivat välittömästi selvittää perheen 

tilannetta, sillä lähtöasetelma oli harvinaisen vakava ja avun tarve akuutti. Myös tässä esimerkissä 

välittömään toimintaan liittyy myös vastuun diskurssi, kun vastuuta tilanteesta jaettiin muiden 

yhteistyötahojen kesken, sekä riittämättömyyden diskurssi, sillä sosiaalityöntekijöille kasautuu 

päällekkäin monta kuormittavaa ja välitöntä toimintaa vaativaa tehtävää. Moraaliselle järkeilylle ei 

jää tilaa, vaan sosiaalityöntekijät alkavat toimia välittömästi tilanteesta kuultuaan. 

Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet priorisointipäiväkirjaan tilanteista, joissa aiempien tietojen 

perusteella on arvioitu asiakkaan avun tarpeen olevan kiireellinen ja vaativan välittömiä toimia. 

Priorisointipäiväkirjaan on esimerkiksi kirjattu priorisointitilanteessa kuusi, että hätäkeskuksesta on 

tullut ilmoitus vanhemmista, jotka mahdollisesti hoitavat kolmea pientä lasta huumeiden vaikutuksen 
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alaisina. Työvuorossa ollut sosiaalityöntekijä tiesi perheen taustoja ja aiemman tietämyksen 

perusteella arvioi lasten avun tarpeen olevan kiireellisin. Sosiaalityöntekijät saivat vielä perheen 

kotikunnasta lisätietoa arvionsa tueksi.  

 

Kolmen pienen lapsen tilanteen tarkistaminen, epäily että vanhemmat huumeiden 

vaikutuksen alaisina. … Kolmen pienen lapsen tilanne priorisoitiin ykköseksi, toinen 

työntekijä tunsi taustan ja lasten kotikunnasta saatiin vielä lisätietoa. Poliisin virka-

apua jouduttiin kuitenkin odottamaan kauan (lopulta lähdettiin ilman poliisia). 

(Priorisointitilanne 6) 

 

Näiden tietojen valossa sosiaalityöntekijät arvioivat, että lasten avun tarve on akuutti ja perheen luo 

täytyy mennä kotikäynnille. Aiempi tieto perheestä vaikutti siihen, miten nopeasti sosiaalityöntekijät 

lähtivät hätäkeskusviestin perusteella työskentelemään ja, kuinka painavia mahdolliset riskit ovat. 

Sosiaalityöntekijät joutuivat tilanteessa odottamaan poliisia mukaansa, mutta poliisin viivästyessä he 

lähtivät lopulta ilman poliisia. Sosiaalityöntekijät arvioivat tilanteen vaativan välittömiä toimia, joten 

poliisin virka-apua ei voitu odottaa kauempaa.  

Sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet priorisointipäiväkirjaan priorisointitilanteesta seitsemäntoista 

tilanteesta, jossa sosiaalityöntekijät ovat olleet matkalla antamaan kriisiapua, sillä perheen omainen 

on menehtynyt äkillisesti. Matkalla kriisitehtävälle sosiaalityöntekijät saivat hätäkeskuksesta tiedon 

itkuisesta ja sekavasta äidistä. Sosiaalityöntekijät soittivat matkalta hätäkeskukseen soittaneelle 

äidille, mutta he eivät saaneet puhelimitse selvyyttä äidin hädästä. Sosiaalityöntekijät arvioivat, että 

kriisitehtävää akuutimpaa on selvittää itkuisen äidin ja lapsen tilanne. Kriisiaputehtävän sijaan 

sosiaalityöntekijät lähtevät kotikäynnille itkuisen äidin luokse. Kriisiapua tarvitsevan perheen luona 

oli vielä paikalla poliisi, jolloin sosiaalityöntekijät pyysivät poliisia välittämään perheelle tiedon 

kriisiavun viivästymisestä. 

 

Ajettaessa kriisikeikalle tulee häkestä toinen tehtävä ”itkuinen äiti”. Toinen työntekijä 

soittanut itkuiselle äidille toisen ajaessa. Äiti todella itkuinen, sekava, ei saada 

puhelimitse selvyyttä, mikä hätänä. Päädytty priorisoimaan itkuinen äiti keikka. 

Ilmoitettu kriisiapua tarvitsevalle perheelle paikalla olleen poliisipartion kautta 

kriisiavun viivästymisestä. (Priorisointitilanne 17) 
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Tilanteessa sosiaalityöntekijät arvioivat äidin ja lapsen tilanteen olevan akuutimpi ja vaihtoivat 

suuntaa, vaikka olivat jo olleet matkalla kriisiaputehtävälle. Sosiaalityöntekijät arvoivat myöhemmin 

itkuisen äidin luona kotikäynnillä, ettei äiti ole hoitokuntoinen. Kriisiaputehtävälle lähti lopulta 

seuraava työpari. Sosiaalityöntekijät reagoivat heti uuden tehtävän tullessa vireille ja arvioivat 

tilanteeseen liittyviä riskejä. Kriisiapuun liittyvällä tehtävällä kyse oli psyykkisen ensiavun 

antamisesta tilanteessa, jossa pahin on jo tapahtunut. Itkuiseen äitiin liittyvällä tehtävällä tilanne oli 

akuutti ja siihen liittyi mahdollisesti riski siitä, että jotakin ei-toivottua tapahtuu lapselle tai äidille. 

Vastuuta kriisiapuperheen auttamisesta jaetaan poliisin ja seuraavan sosiaalipäivystyksen työparin 

kesken. Tilanteessa läsnä on myös riittämättömyyden diskurssi, sillä sosiaalityöntekijät joutuvat 

lykkäämään kriisiaputehtävää. 

Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu myös muista tilanteista, joissa toinen tehtävä jätetään odotukselle, 

sillä uusi tehtävä arvioidaan saman tien kiireellisimmäksi ja välittömiä toimia vaativaksi. 

Sosiaalityöntekijät ovat kuvailleet priorisointitilanteessa kolmetoista tilannetta, jossa alaikäinen ajoi 

humalassa autolla vaarantaen omansa ja toisen alaikäisen hengen. Sosiaalityöntekijät toimivat tiedon 

saatuaan välittömästi, vaikka päällekkäisiä työtehtäviä on myös muita ja rattijuopumus on tapahtunut 

toisella puolella maakuntaa. 

 

Heti kun tieto alaikäisestä rattijuoposta tuli, lähdettiin ajamaan toiselle puolelle 

maakuntaa ja tehtiin kaksi kiireellistä sijoitusta. (Priorisointitilanne 13) 

 

Sosiaalityöntekijät arvioivat asiakkaan avun tarpeen olevan kiireellinen ja vaativan välittömiä toimia, 

mikäli tilanteeseen liittyy painavaa huolta siitä, että ihmisen henki tai terveys on uhattuna. Tilanteissa, 

joissa vaaditaan sosiaalityöntekijältä välitöntä toimintaa, on usein hyvin painaviksi arvioituja riskejä. 

Riskejä ei voi ohittaa vaan on toimittava välittömästi, vaikka työtehtäviä olisi kasautunut päällekkäin. 

Riskejä arvioidessa on tärkeää tietää, mitä nyt on tapahtunut, mitä on tapahtunut aiemmin sekä, miten 

aiemmin vastaavissa tilanteissa on toimittu (Yeager & Roberts 2015, 21‒24). Aiemmat tiedot 

asiakkaan tilanteesta ovat merkittäviä. Joskus aiempien tietojen perusteella voi olla syytä toimia 

välittömästi.  

Priorisointipäiväkirjaan on kirjattu tilanteista, joissa sosiaalityöntekijät arvioivat asiakkaan avun 

tarpeen olevan niin akuutti, ettei erilaisten vaihtoehtojen pohtimiselle jää juurikaan tilaa, sillä 

tilanteessa on toimittava heti. Näin ollen moraalinen järkeily voi jäädä välitöntä toimintaa vaativissa 

tilanteissa taka-alalle. Toisaalta moraalista järkeilyä on ylipäätään tunnistaa välitöntä toimintaa 
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vaativat tilanteet, joissa henkilöiden perustarpeet ovat uhattuna. Välitöntä toimintaa vaativista 

tilanteista pystyi paikantamaan monesta kohtaa myös riittämättömyyden ja vastuun diskurssin. 

Esimerkiksi ihmisen henkeä koskevissa vakavissa tilanteissa sosiaalipäivystyksen kanssa toimi usein 

poliisi ja terveydenhuolto. Riittämättömyyttä pystyi paikantamaan niistä priorisointitilanteista, joissa 

välitöntä toimintaa vaativia tilanteita kasautui päällekkäin.  
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

Sosiaalityön arkipäivää ovat suuret asiakasmäärät ja liian vähäiset resurssit (Saarinen ym. 2012, 413). 

Suuren työmäärän vuoksi sosiaalityöntekijät joutuvat priorisoimaan työtään jatkuvasti asiakkaan 

avun tarpeen kiireellisyyden mukaan. Tutkielmani tarkoituksena oli tarkastella sosiaalityöntekijöiden 

tekemää arviointia asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä ja työtehtävien priorisoinnista. Tutkielma 

paikantui sosiaalipäivystyksen toimintakentälle, missä päivystävien sosiaalityöntekijöiden arvio 

asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä on tärkeä osa sosiaalipäivystystyötä. Sosiaalipäivystyksen 

todetessa vireille tulleen asian tai asiakkaan tilanteen vaativan toimenpiteitä, arvioidaan välittömästi 

avun tarpeen kiireellisyys (Räsänen & Kärki 2008, 164). Tutkielmassani selvitin, miten päivystävät 

sosiaalityöntekijät arvioivat asiakkaan avun tarpeen tilanteissa, joissa useita kiireellistä apua vaativia 

tehtäviä on kasautunut päällekkäin.  

Luokittelin ensin priorisointipäiväkirjaan merkityt työtehtävät, jotta aineistosta avautuu, millaisia 

kiireellisiä työtehtäviä sosiaalipäivystyksessä on kasautunut päällekkäin. Päällekkäin kasautuneista 

kiireellisistä työtehtävistä suurin osa oli lastensuojelullisia tehtäviä. Lastensuojelullisia tehtäviä oli 

yhdeksästäkymmenestä priorisointipäiväkirjaan kirjatusta tehtävästä seitsemänkymmentäkaksi. 

Muita päällekkäin kasautuneita työtehtäviä olivat vanhustehtävät, kriisiaputehtävät, aikuistehtävät 

sekä määrittelemättömät tehtävät. Kaikissa priorisointitilanteissa oli mukana vähintään yksi 

lastensuojelullinen tehtävä. Lastensuojelullisten tehtävien ylivoimaisuuden takia työtehtävien 

priorisointi tapahtui erityisesti lastensuojelullisten tehtävien välillä, joiden lisäksi 

priorisointitilanteessa oli esimerkiksi yksi kriisiapu- tai vanhustehtävä.  

Päällekkäiset työtehtävät kasautuivat sosiaalipäivystyksessä virka-ajan ulkopuolelle. 

Yhdeksästäkymmenestä priorisointipäiväkirjaan kirjatusta työtehtävästä seitsemänkymmentäyksi oli 

kirjattu perjantaille, lauantaille tai sunnuntaille. Arkipäiville kirjatuista päällekkäisistä työtehtävistä 

ehdottomasti suurin osa oli merkitty kello 15 jälkeen. Aineiston perusteella työtehtäviä kasautuu 

sosiaalipäivystyksessä päällekkäin silloin, kun virka-aikaisessa sosiaalityössä työpäivä päättyy ja 

sosiaalipäivystys jää ainoaksi paikaksi, joka hoitaa kiireellistä sosiaalityötä vaativia tilanteita. Lisäksi 

sosiaalipäivystys voi päivystää ihmismääräisesti isoa aluetta, mikä vaikuttaa myös työtehtävien 

kasautumiseen. 

Siihen, miten päivystävät sosiaalityöntekijät arvioivat asiakkaan avun tarpeen tilanteissa, joissa useita 

kiireellisiä työtehtäviä on kasautunut päällekkäin, etsin vastauksia diskurssianalyysin avulla. 

Erottelin priorisointipäiväkirjasta neljä asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arvioon vaikuttavaa 
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diskurssia, jotka nimesin riittämättömyydeksi, vastuuksi, huoleksi ja välittömäksi toiminnaksi. 

Diskurssien erottelu oli paikoin vaikeaa, sillä usein sosiaalityöntekijöiden tekemään arvioon 

asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä vaikutti useampi diskurssi. Diskurssit vaikuttivat 

päällekkäin ja niitä halkoivat sosiaalityöntekijän jatkuvasti tekemä riskien arvio sekä moraalinen 

järkeily. Diskursseissa painottuivat eri tavoin riskien arviointi ja moraalinen järkeily. 

Riittämättömyydessä ja välittömässä toiminnassa painottuivat enemmän sosiaalityöntekijän tekemä 

riskien arvio, kun taas vastuussa ja huolessa puolestaan moraalinen järkeily. Taulukossa 4 näkyy vielä 

eroteltuna aineistosta poimimani asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arvion diskurssit sekä niiden 

suhde riskien arviointiin ja moraaliseen järkeilyyn.  

 

Taulukko 4. Kiireellisyyden arvioinnin diskurssit 

 

 

 

Kiireellisyyden arvioinnin 
diskurssit 

Riskien arvio Moraalinen järkeily 

Riittämättömyys Käytössä olevien resurssien 
vaikutus riskien arviointiin sekä 
mahdollisuuteen toimia 

Onko mahdollisuutta perehtyä 
ja pohtia erilaisia 
lopputulemia?  
Onko mahdollisuutta 
moraaliseen järkeilyyn? 

Vastuu Yhteistyö ja vastuunjako 
viranomaisten kesken 

Mikä on muun tahon vastuu?  
Mikä on asiakkaan itsensä 
vastuu?  
Pystyykö sosiaalityöntekijä 
kantamaan vastuun 
tekemistään arvioista?  

Huoli Erityisen haavoittuvassa 
asemassa olevat henkilöt  
 
Aiempien tietojen vaikutus 

Onko huoli akuutti?  
Kuinka painavia huolet ovat? 
Mikä huoli painaa eniten? 

Välitön toiminta Riskit ovat huomattavan suuret, 
jolloin sosiaalityöntekijöiden on 
toimittava välittömästi 

Moraaliselle järkeilylle ei jää 
välttämättä sijaa, sillä tilanne 
on äärimmäisen akuutti 
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Paikansin riittämättömyyden tilanteisiin, joissa sosiaalityöntekijöillä oli liian vähäiset resurssit 

toimia. Sosiaalityöntekijöitä oli työmäärään nähden liian vähän tai erityisen sitovia ja vaativia 

työtehtäviä kasautui päällekkäin. Sosiaalityöntekijät saattoivat joutua tekemään vaikeita päätöksiä 

ilman työparin tukea. Joissain tilanteissa yhteistyötahot aiheuttivat painetta toimia, vaikka 

sosiaalityöntekijät olivat jo kiinni toisessa kiireellisessä tehtävässä. Sosiaalityöntekijät joutuivat 

monessa kohtaa myös jäämään ylitöihin.  

Riittämättömyyden diskurssi vaikuttaa sosiaalityöntekijöiden tekemään arvioon asiakkaan avun 

tarpeen kiireellisyydestä merkittävästi, sillä sosiaalityöntekijät joutuvat jatkuvasti arviomaan 

käytössään olevia resursseja. Heikot käytössä olevat resurssit rajaavat sosiaalityöntekijän 

mahdollisuuksia toimia akuutissa tilanteessa. Riittämättömyydessä painotus on riskien arvioinnissa, 

sillä sosiaalityöntekijöiden toimitila on pieni. Tällöin päällekkäin kasautuneita työtehtäviä joudutaan 

priorisoimaan kapeamman sapluunan läpi ja kynnys puuttua on korkeampi. Esimerkiksi tilanteissa, 

joissa sosiaalipäivystyksessä on vain yksi työpari töissä, on arvioidun riskin oltava tilanteessa 

painava, että sosiaalityöntekijät lähtevät ajamaan toiselle puolelle maakuntaa. Lähtiessä kauas on 

omat riskinsä siihen, että täysin toisella suunnalla tapahtuu jotakin vielä akuutimpaa. Moraaliselle 

järkeilylle ei välttämättä jää tilaa, sillä sosiaalityöntekijöillä ei ole tarpeeksi aikaa pysähtyä ja 

perehtyä asiakkaiden tilanteisiin. Huolelliseen vaihtoehtojen punnitsemiseen ei ole aina 

mahdollisuutta, kun kiireellisiä työtehtäviä kasautuu päällekkäin.   

Sosiaalityöntekijän tekemään arvioon asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä vaikuttaa muilta 

viranomaisilta saatu tieto sekä työnjako. Sosiaalipäivystyksen kanssa, usein tiiviissäkin yhteistyössä, 

toimivat esimerkiksi poliisi, ensihoito ja sijaishuoltolaitokset. Paikansin vastuun diskurssin erityisesti 

tilanteisiin, joissa vastuuta asiakkaan auttamisesta jaetiin viranomaisten kesken. Liitin myös 

pohdinnat asiakkaan omasta vastuusta sekä sosiaalityöntekijän vastuusta osaksi vastuun diskurssia. 

Vastuun diskurssiin liittyy olennaisesti se, miten viranomaiset toimivat yhdessä ja jakavat vastuuta 

asiakkaan auttamisesta. Sosiaalityöntekijän tekemään kiireellisyyden arvioon voi vaikuttaa 

merkittävästi esimerkiksi ensihoidon tekemä arvio asiakkaan terveydenhoidollisen avun tarpeen 

kiireellisyydestä. Riskien arviointiin vaikuttaa aiempi tieto tilanteesta, joten on tärkeää, kuinka hyvin 

viranomaiset osaavat jakaa keskenään tarvittavat asiakasta koskevat tiedot. Pohdinnoissa vastuusta 

korostuu sosiaalityöntekijöiden tekemä moraalinen järkeily. Sosiaalityöntekijä tekee arvionsa 

silloisen tiedon valossa ja on vastuussa tekemistään arvioista. Sosiaalityöntekijän arvio voi olla 

erilainen kuin toisen viranomaisen, mutta sosiaalityöntekijän tulee pystyä perustelemaan 

näkemyksensä ja seisomaan arvionsa takana. Sosiaalityöntekijä pohtii, kuka on vastuussa, mikäli 

tilanteessa ei toimita. Moraalinen järkeily liittyy vastuuseen myös siinä, millaisena sosiaalityöntekijä 
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näkee asiakkaan oman vastuun ja, miten tämä vaikuttaa sosiaalityöntekijän tekemään arvioon 

asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä.  

Kolmanneksi asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arvioinnin diskurssiksi jäsensin huolen. 

Priorisointipäiväkirjan merkinnöissä huolta asiakkaan tilanteesta välitti omainen, toinen 

viranomainen tai asiakas itse. Huolta painotettiin priorisointitilanteissa, joissa oli erityisen 

haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, kuten pieniä lapsia tai ikääntyneitä. Asiakkaan avun 

tarpeen kiireellisyyden arvioon vaikutti, kuinka painavia ja akuutteja huolia tilanteeseen liittyy.  

Huoli ja riskit kulkevat käsi kädessä, sillä painavaksi arvioitu riski aiheuttaa tilanteessa myös 

suurempaa huolta. Huolessa painotus on silti sosiaalityöntekijöiden tekemässä moraalisessa 

järkeilyssä. Moraaliseen järkeilyyn liittyy esimerkiksi pohdinta siitä, kuinka painavasta huolesta on 

kyse. Huolta lisää, jos tilanteeseen liittyy vauva, pieniä lapsia tai vanhuksia. Lasten ja vanhusten 

tilanteet nähtiin usein akuutimpina kuin pelkästään aikuisiin liittyvät tilanteet. Aikuisia ei välttämättä 

nähdä samalla tavalla erityisen haavoittuvassa asemassa olevina kuin lapsia tai vanhuksia. Myös 

aiemmat tiedot yksilön tai perheen tilanteesta vaikuttavat siihen, kuinka painavana huoli näyttäytyy. 

Sosiaalityöntekijöiden tekemää moraalista järkeilyä ovat myös pohdinnat siitä, onko huoli 

sosiaalipäivystyksen näkökulmasta akuutti. Pitkään jatkunut huolestuttava tilanne ei välttämättä 

näyttäydy sosiaalipäivystyksen näkökulmasta akuuttina, mikäli asiakkaan tilanteessa ei ole 

tapahtunut juuri nyt mitään uutta. Sosiaalityöntekijä voi arvioida, ettei asiakkaan tilanne tällöin vaadi 

päivystyksellisiä toimia.  

Välitön toiminta liittyi tilanteisiin, joissa sosiaalityöntekijät arvioivat riskien olevan niin suuria, että 

tilanteeseen on puututtava välittömästi. Tällaisia tilanteita olivat aineistossa erityisesti asiakkaan 

itsetuhoisuutta koskevat tilanteet sekä erilaiset lastensuojelulliset tehtävät. Välittömän toiminnan 

diskurssi on hyvin painava. Mikäli sosiaalityöntekijä arvioi tilanteen vaativan välittömiä toimia, 

kyseinen työtehtävä kiilasi aina kärkeen ja tehtävälle lähdettiin kesken muiden tehtävien. Välitöntä 

toimintaa vaativat tehtävät kuvattiin priorisointipäiväkirjassa usein haastavina, sitovina ja 

moniammatillista toimintaa sisältävinä. Haastaviksi muodostuivat sellaiset tilanteet, joissa välitöntä 

toimintaa vaativia tilanteita kasautui päällekkäin useampi. Näihin tilanteisiin liittyi myös 

riittämättömyyden diskurssi. Välittömässä toiminnassa painotus on sosiaalityöntekijän tekemässä 

riskien arvioinnissa. Moraaliselle järkeilylle ei välttämättä jää tilaa, sillä tilanne on äärimmäisen 

akuutti. Erilaisten vaihtoehtojen punnitsemiseen tai asiakkaan tietoihin perehtymiseen ei ole aikaa, 

sillä asiakkaan on saatava apua heti.  
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Sosiaalityöntekijät arvioivat asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyttä monimutkaisissa ja vaihtelevissa 

tilanteissa. Asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arviointiin ei löytynyt yhteneväistä kaavaa 

tilanteissa, joissa päällekkäin oli kasautunut useita kiireellisiä työtehtäviä. Päällekkäin kasautuneet 

työtehtävät vaihtelivat suuresti määrältään ja sisällöltään, mistä syntyi vaade tilannekohtaiseen 

arvioon. Kiireellisimmiksi tilanteiksi sosiaalityöntekijät arvioivat usein itsetuhoisuutta koskevat 

tehtävät, kriisiaputehtävät sekä erilaiset lastensuojelulliset tehtävät. Kirjaamistehtävät jäivät 

priorisointipäiväkirjaan kirjatuissa tilanteissa poikkeuksetta viimeisiksi. Kirjaamistehtäviä tai 

”sälätehtäviä” sosiaalityöntekijät kirjasivat tekevänsä aina silloin, kun muut asiat oli hoidettu. 

Pelkästään aikuista henkilöä koskevat tehtävät jäivät usein muiden tehtävien jälkeen, ellei kyse ollut 

kiireellisestä kriisiavusta.  

Tilannetekijöillä on merkittävä vaikutus sosiaalityöntekijän tekemään arvioon asiakkaan avun 

tarpeen kiireellisyydestä. Arvioon vaikuttaa se, kuinka paljon sekä, millaisia työtehtäviä on 

kasautunut päällekkäin. Lisäksi arvioon, ja erityisesti mahdollisuuteen toimia, vaikuttaa 

sosiaalipäivystyksen työntekijöiden määrä, muiden päivystävien viranomaisten toiminta ja 

välimatkat kohteisiin. Tilannetekijät voivat mahdollistaa työskentelyä vähemmän akuuteiksi 

arvioiduissa tilanteissa, mutta akuutiksi arvioitu työtehtävä voi joutua myös odotukselle 

tilannetekijöiden vuoksi. Työtehtävien priorisoinnissa ei ollut kyse siitä, oliko kyseessä 

lastensuojelullinen tehtävä, aikuistehtävä, kriisiaputehtävä vai vanhustehtävä. Tehtävien sisällä oli 

paljon vaihtelua ja sosiaalityöntekijän tekemään arviointiin vaikutti tehtäväluokkaa enemmän se, 

millaisia ulottuvuuksia kyseisessä tehtävässä sekä prioritilanteessa ylipäätään oli. 

Sosiaalipäivystyksen asiakkaiden tilanteet ovat monimutkaisia ja vaativia. Asiakkaan avun tarpeen 

kiireellisyyden arviointi on haastavaa, sillä kukaan ei voi ennustaa tulevaa. Tärkeää arvioinnin 

kannalta on se, millaista tietoa tilanteesta on saatu kerättyä ja kuinka ”painavaa” tieto on (Munro 

2008, 65). Arviota asiakkaan avun tarpeen kiireellisyydestä tehdään sosiaalipäivystyksessä hyvin 

vaihtelevissa tilanteissa ja arvion muodostamiseen voi olla vain vähän aikaa (Niemi 2014, 248, 259). 

Tarkkaa kiireellisyysluokitusta, esimerkiksi taulukkomuodossa, päivystävien sosiaalityöntekijöiden 

työn tueksi on vaikea laatia. Yleisesti sosiaalipäivystysten käytettäväksi laadittu kiireellisyysluokitus 

ei olisi järkevä, sillä monimutkaisia tilanteita ei voi asetella yksinkertaistettuna erilaisiin luokkiin. 

Tarkka kiireellisyysluokitus saattaisi rapauttaa sosiaalityöntekijöiden moraalista järkeilyä ja 

tilannekohtaista, ammatillista arviota. Vaikka tarkkaa kiireellisyysluokitusta ei ole järkevää laatia, 

erilaiset väljemmät ohjeistukset ja suuntaviivat voisivat tukea sosiaalityöntekijöitä vaativassa työssä.  

Tutkielman tärkeimpänä antina pidän sen havaitsemista, kuinka moniulotteista ja haastavaa asiakkaan 

avun tarpeen kiireellisyyden arviointi on – erityisesti tilanteissa, joissa kiireellistä sosiaalityön apua 
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vaativia tilanteita kasautuu päällekkäin. Tarkkaan kiireellisyysluokitukseen nojaaminen ei palvelisi 

asiakasta ja saattaisi pahimmillaan antaa sosiaalityöntekijälle mahdollisuuden ”piiloutua” luokituksen 

taakse. Sosiaalityöntekijän tekemä ammatillinen arvio antaa tilaa moraaliselle järkeilylle ja 

tilannetekijöiden tiedostamiselle. Monimutkaisissa tilanteissa ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua 

tai tapaa toimia.  

Tiedostan, että toinen tutkielman tekijä olisi voinut nostaa esiin ihan erilaisia diskursseja ja 

painotuksia, kuin olen tässä tutkielmassa nostanut. Koin nostamani diskurssit hyvin luontevina ja 

niiden paikantaminen oli tutkielmaa tehdessä yksi selkeimmistä asioista. Alun teorialuvut vaikuttivat 

varmasti tapaani tarkastella aineistoa, mutta eivät silti määritelleet analyysin suuntaa. Aineistona 

käyttämäni priorisointipäiväkirja oli melko niukka aineisto, joten tutkielman tulokset jäivät myös 

pintaraapaisuksi sosiaalityöntekijöiden tekemästä kiireellisyyden arvioinnista. Aihetta olisi 

mielenkiintoista tarkastella lisää laajemmalla aineistolla, jossa sosiaalityöntekijät avaisivat vielä 

tarkemmin perustelujaan siinä, miksi toinen työtehtävä on arvioitu kiireellisemmäksi kuin toinen. 

Olisi kiinnostavaa tarkastella syvemmin sosiaalityöntekijöiden tekemää moraalista järkeilyä ja 

riskien arviointia tilanteissa, joissa kiireellisiä työtehtäviä on useita. Tällainen jatkotutkimus vaatisi 

kuitenkin toisenlaisen aineiston. Lastensuojelulliset tehtävät olivat aineistossa valtava enemmistö, 

joten laajemmalla aineistolla voisi saada myös syvempää käsitystä muiden tehtävien luonteesta. 

Tutkielmani paikantuu vahvasti sosiaalipäivystyksessä tehtävään sosiaalityöhön. Kiireellisiin 

sosiaalityön apua vaativiin tilanteisiin vastaaminen on Suomessa keskitetty pitkälti 

sosiaalipäivystyksiin, joiden tehtävänä on vastata äkilliseen sosiaalityön tarpeeseen vuorokauden 

aikaan katsomatta (STM 2005, 14‒16). Tarkastelin asiakkaan avun tarpeen kiireellisyyden arviointia 

nimenomaan sosiaalipäivystyksessä tehtävän sosiaalityön viitekehyksestä, vaikka kiireelliset 

sosiaalityötä vaativat tilanteet eivät rajoitu pelkästään sosiaalipäivystyksiin. Kiireellistä sosiaalityötä 

tehdään kaikilla sosiaalityön toimintakentillä, joten kiireellisyyden arvioinnin diskursseja voi peilata 

myös muille sosiaalityön osa-alueille.  
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