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Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsen johdosta valtuusto edellyttää, että kaupunki 
selvittää, onko mahdollista kiinnittää jatkossa enemmän huomiota HUS:in 
nuorisopsykiatrisen hoitoketjun ja Helsingin sote-toimialan sijaishuollon yhteistyön 
sujuvoittamiseen niiden lasten ja nuorten osalta, jotka eivät asu kotonaan. Tähän liittyvät 
myös tällaisille asiakkaille räätälöidyt asumisen ja muun tuen palvelut 
heidän siirtyessään aikuispsykiatrian piiriin. 
 
HUS nuorisopsykiatria vastaa koko sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian (13-17v) 
erikoissairaanhoidosta erikoissairaanhoitolain ja STM ohjeistuksen mukaisesti, koskien myös 
alueelle sijoitettuja nuoria, jotka eivät asu kotonaan. Sijoitetuille lapsille tarjotaan samat 
erikoissairaanhoitoa vaativat tutkimukset ja hoitovalikot kuin muille alueella asuville 
nuorille. Sijoitettujen nuorten nuorisopsykiatrinen arvio ja hoito tapahtuu sijoituspaikan 
mukaisella poliklinikalla kyseisen poliklinikan tavanomaisen hoitoprotokollan mukaisesti 
poliklinikan tiimin toimesta. Sijoitettujen nuorten hoitoon sitoutumisessa ja toteutumisessa 
voi olla erityispiirteitä. Tämän vuoksi sijoitettujen nuorten kohdalla yhteistyö lastensuojelun 
ja nuorisopsykiatrian välillä on ensiarvoisen tärkeää ja koskee sekä yhteisten 
toimintamallien suunnittelua että potilas/asiakastyötä tekevien työntekijöiden tiivistä 
yhteistyötä. 
 
Olemme lisänneet yhteistyötä Helsingin kaupungin lastensuojelun kanssa. HUS 
nuorisopsykiatrialla ja Helsingin kaupungilla on meneillään useita yhteishankkeita: 
esimerkkinä jalkautuva intensiivinen tuki 10-17-vuotiaille väliinputoajille (Hehku-tiimi, joka 
pääasiallisesti suunnattu kotona asuville nuorille, mutta joista osa on ollut lyhytaikaisessa 
sijoituksessa), päihde ja riippuvuudet -palveluketjun laatiminen yhdessä HUS ja Helsingin 
kaupungin kanssa. Lisäksi HUS nuorisopsykiatria on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa 
valmistelemassa pilottikokeilua, jossa lastensuojelulaitokseen sijoitettujen nuorten 
nuorisopsykiatrista hoitoa ja kuntoutusta integroidaan lastensuojelulaitoksen arkeen  
hybridimallilla (nuorisopsykiatrian edustaja osallistuu soveltuvin osin etäyhteydellä nuoren 
hoitoon lastensuojelulaitoksessa). Tässä mallissa on tarkoitus kokeilla sekä akuuttien 
tilanteiden konsultointia (esim kun pohditaan lähtöä päivystykseen) että nuoren päivittäisen 
hoidon ja huolenpidon turvaamista nuorisopsykiatrisella konsultaatiomallilla. 
Neuvottelemme myös lastensuojelun sijaishuollon ja lasten- ja nuorisopsykiatrian 
integroidusta toimintamallista.  
 
Kun lapsi täysi-ikäistyy, pyrimme siirtämään hoidon tarpeen jatkuessa hänet 

aikuispsykiatrian puolelle ns saattaen eli yhteisen hoitoneuvottelun turvin (mukana myös 



lastensuojelu ja jälkihuolto, mikäli asiakkaalle on sellainen myönnetty). HUS psykiatrian 

toimialalla toimii HUS Psykiatrian sosiaalityön asiantuntijayksikkö, joka toimii 

erityisasiantuntijana aikuistumisen kynnyksellä oleville potilaillemme. Nuorisopsykiatriassa –

samoin kuin aikuispsykiatriassa- on toimintaan integroituneena ja moniammatillisen 

työryhmän jäseninä psykiatrisen sosiaalityön erityisasiantuntijoita, jotka osaltaan turvaavat 

nuorten kiinnittymistä palvelujärjestelmään ja tarvittaviin tukitoimiin ja tekevät tiivistä 

yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa. 
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