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§ 718
V Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

HEL 2011-002355 T 06 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja 
nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä.
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Liitteet

1 Terveyslautakunnan pöytäkirjanote 17.5.2011
2 Terveyskeskuksen raportti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja 
nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä.

Tiivistelmä

Päättäessään 12.9.2007 lastenpsykiatrisen toiminnan keskittämisestä 
HYKSiin 1.1.2008 alkaen Kvsto edellytti, että Khs tuo Kvstolle 
vuosittain raportin helsinkiläislasten ja –nuorten psykiatristen palvelujen 
laadun ja saatavuuden kehityksestä. 

Terveyskeskuksen, sosiaaliviraston ja HYKSin asiantuntijat ovat koor-
dinoidusti valmistelleet esityslistan liitteenä olevan terveyslautakunnan 
17.5.2011 antaman selvityksen.

Esittelijä

Khs toteaa, että lasten ja nuorten mielenterveystyö on välttämätöntä 
hoitaa siten, että psyykkistä kehitystä vaarantavat tekijät havaitaan ja 
tunnistetaan riittävän ajoissa ja että niihin puututaan 
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tilannekartoituksen, tavoitteellisten tukitoimien ja tavoitteiden 
toteutumisen seurannan keinoin. 

Lasten ja nuorten psykiatrisia palveluja on johdonmukaisesti kehitetty. 
Rakenteellisesti toiminta painottuu avohoitoon. Polikliinisen 
vastaanottotoiminnan lisäksi on intensiivistä avohoitoa, jossa 
jalkaudutaan lapsen arkiympäristöön kotiin, päiväkotiin, kouluun ja 
lastensuojelulaitoksiin. Sisällöllisesti tutkimuspainotteisen ja 
osastohoitoon keskittyvän toimintatavan sijasta on lähdetty 
korostamaan hoidon monimuotoisuutta ja ensisijaisesti avohoidollisia 
toimenpiteitä.

Toimintatavan muutoksesta on seurannut, että

 lastenpsykiatriseen osastohoitoon ei ole ollut jonoa vuoden 2009 
jälkeen 

 hoitotakuu (3 kk) on avohoidon osalta toteutunut marraskuusta 
2010 lähtien

 kaikki lähetteet käsitellään enintään 21 vuorokaudessa
 psykoterapiaan ei ole jonoa 
 akuuttihoidon tarve on merkittävästi vähentynyt
 helsinkiläislasten osastohoitopäivät ovat vähentyneet

Khs viittaa esityslistan liitteenä olevaan raporttiin ja katsoo, että lasten 
ja nuorten psykiatriset palvelut ovat kehittyneet oikeaan suuntaan, 
mutta toiminta vaatii vielä eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä 
ja tiivistämistä.
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