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§ 484
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi lasten ja nuorten psy-
kiatrisen hoitoketjun yhteistyöstä

HEL 2018-012654 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Samalla kaupunginhallitus totesi, että myös kodin ulkopuolelle sijoitet-
tujen lasten ja nuorten psykiatrista hoitoa on kehitettävä vastaamaan 
lasten tarpeita ja turvattava hoito yhteistyössä HUS:n kanssa. Kaupun-
ginhallitus edellytti toimenpiteitä jälkihuollon nuorten asumisen ja palve-
lujen järjestämiseksi huomioiden jälkihuollon ikärajan nosto 25. ikävuo-
teen. Tukiasuntojen etsimisessä tulee kartoittaa kaupungin omistuk-
sessa olevien asuntojen koko varanto.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: 

"Samalla kaupunginhallitus toteaa, että myös kodin ulkopuolelle sijoitet-
tujen lasten ja nuorten psykiatrista hoitoa on kehitettävä vastaamaan 
lasten tarpeita ja turvattava hoito yhteistyössä HUS:n kanssa. Kaupun-
ginhallitus edellyttää toimenpiteitä jälkihuollon nuorten asumisen ja pal-
velujen järjestämiseksi huomioiden jälkihuollon ikärajan nosto 25. ikä-
vuoteen. Tukiasuntojen etsimisessä tulee kartoittaa kaupungin omis-
tuksessa olevien asuntojen koko varanto."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Sanna Vesikansan vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.  

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 28.11.2018 kaupungin talousarviota vuodeksi 2019 ja 
taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi 
samalla seuraavan toivomusponnen: "Valtuusto edellyttää, että kau-
punki olemassa olevien määrärahojen puitteissa selvittää, mitä korjaus-
liikkeitä olisi tehtävä HUSin lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoketjun ja 
kaupungin omien sote-palvelujen ja oppilashuollon yhteistyössä olevien 
ongelmien ratkaisemiseksi." (Tuomas Rantanen). 

Helsingissä lastenpsykiatrinen toiminta on keskitetty Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS) 1.1.2008 lukien. Eri-
koissairaanhoidon lähetemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti viime 
vuosina. Sekä lastenpsykiatriassa että nuorisopsykiatriassa yli kolme 
kuukautta hoitoon pääsyä odottaneiden potilaiden määrä on kasvanut 
ja hoitoon pääsyn odotusaika on pidentynyt.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUSin tarkastuslautakuntien vuon-
na 2018 tekemän yhteisarvioinnin perusteella lasten ja nuorten pääsy 
mielenterveyspalveluihin ei ole kaikilta osin sujuvaa.

Arvioinnissa todettiin puutteita perustason palveluissa. Psykologin ja 
psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja ei ole riittävästi, myös lääkäreistä 
on pulaa. Palvelua järjestäviä tahoja on useita ja tiedonkulku on puut-
teellista. Erikoissairaanhoidon lähetekäytäntö on raskas ja ohjaus jat-
kohoitoon ei aina toimi. Lastensuojelun näkemyksen mukaan kaikkein 
vaikeimmin oireilevia lapsia ja nuoria voidaan joutua sijoittamaan kii-
reellisesti, koska heille ei ole tarjolla riittävän tiivistä hoitokontaktia.

Pääkaupunkiseudun ja HUSin tarkastustoimet antoivat useita yhteisiä 
suosituksia lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuden pa-
rantamiseksi. Mm. opiskeluhuollon psykologipalveluja ja psykiatrisen 
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sairaanhoitajan palveluja, perheneuvolaa tai vastaavaa nuorten yksik-
köä tulisi vahvistaa. Lisäksi suositeltiin vastuuhenkilön nimeämistä pal-
velujen ja hoidon koordinoimiseksi, yhteistyön lisäämistä lääkärien rek-
rytointiin, lähetekäytännön sujuvoittamiseen sekä jatkohoitoon ohjaa-
miseen.

Perhekeskusten moniammatillinen toimintamalli edesauttaa koordinoi-
dusti lasten ja nuorten tarpeen mukaisten ja oikea-aikaisten palvelujen 
tarjoamista. Toimintamallin perustana ovat osaamisen ja resurssien oi-
kea kohdentaminen sekä selkeät hoito-ja palveluprosessit. Näin kye-
tään tunnistamaan erilaiset kehitys- ja oppimisvaikeudet ja kohdenta-
maan lapselle ja nuorelle sekä perheelle riittävää tukea varhaisessa 
vaiheessa.

Kasvatus- ja perheneuvonnassa (perheneuvola) vanhemmuuden tu-
keminen ja perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen ovat psy-
kososiaalisen tuen muotoja, jotka tukevat lasten, nuorten ja perheiden 
mielenterveyttä. Neuropsykologista osaamista ja asiantuntemusta on 
tarkoitus vahvistaa syksyllä 2019 alkavilla henkilöstön koulutuksilla 
perhe- ja sosiaalipalveluissa. 

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille on tarjottu vuo-
desta 2002 lähtien terveydenhoitajien tapaamisia yhteispalvelupisteissä 
sekä Työvoiman palvelukeskuksessa Ohjaamossa. Kaupunginhallituk-
sen kahden miljoonan euron erillismäärärahan turvin on meneillään 
liikkuvan mielenterveystiimin kokeilu, joka tarjoaa tapaamisia muun 
muassa Ohjaamon, tiettyjen oppilaitosten, nuorten sosiaalityön ja jälki-
huollon asiakkaille.

Lastensuojelun asiakkaiden näkökulmasta on tärkeää, että yhteistyös-
sä HUSin kanssa kyetään etenemään konkreettisiin toimenpiteisiin, eri-
tyisesti kotona asuvien nuorten nuorisopsykiatristen palvelujen kehit-
tämisessä ja vahvistamisessa.

13‒23-vuotiaille nuorille mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjoavan 
nuorisoaseman resursointia ja palvelun saavutettavuutta lisätään vuo-
den 2019 aikana. Lisäksi perustetaan uusi matalan kynnyksen mielen-
terveys- ja päihdepiste.

Kuluvan vuoden aikana Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, kasvatus- 
ja koulutustoimiala sekä HUS konseptoivat yhteisen palvelu- ja proses-
siketjun lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuorten mielenterveyson-
gelmien havainnointiin ja hoitoon. Samalla rakennetaan yli 12-vuotiai-
den nuorten päihde- ja mielenterveystyön palvelut ja toimintamallit. 
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia tarkastellaan organisaatio- ja 
sektorirajat ylittävänä ilmiönä, ei ainoastaan sairautena. Sosiaali- ja 
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terveystoimialalla on lisäksi käynnistetty hanke lääkärien saatavuuden 
ja pysyvyyden edistämiseksi.  

Varhaisen tuen palveluja kehitetään niille lapsille ja nuorille, joille eivät 
esimerkiksi koulupsykologin käynnit riitä ja jotka tarvitsevat psykotera-
piaa tai hoidollista tukea, vertaisryhmää tai ryhmämuotoista toiminnal-
lista tukea.

Opiskeluhuollon yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen ja psykiatrisen eri-
koissairaanhoidon kanssa on runsasta. Varsinkin Lapsi- ja perhepoliitti-
sen muutosohjelman (Lape) myötä yhteistyö on lisääntynyt. Yhteistyö-
rakenteita on edelleen parannettava ja säännöllistettävä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2019 § 131

HEL 2018-012654 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta koskien 
lasten ja nuorten psykiatria hoitoketjuja:

"Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin (HUS) tarkastuslautakuntien vuonna 2018 tekemän yhteisar-
vioinnin perusteella lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin ei 
ole kaikilta osin sujuvaa.

Kaupunkien lapsille ja nuorille tarjoamien mielenterveyspalvelujen jär-
jestämistavassa on kaupunkien välisiä eroja. Esimerkiksi Espoossa 
toimii oma lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö kun taas Helsinki nojaa 
sovitun työnjaon mukaisesti HUSin palveluihin kaupunginvaltuuston 
vuonna 2007 tekemään päätökseen liittyen. Yhteistä kaupunkien palve-
luille on, että niihin on ruuhkaa. Erikoissairaanhoidon lähetemäärät ovat 
kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Sekä lastenpsykiatriassa että 
nuorisopsykiatriassa yli kolme kuukautta hoitoon pääsyä odottaneiden 
potilaiden määrä on kasvanut vuonna 2018 ja myös hoitoon pääsyn 
odotusaika on pidentynyt.

Arvioinnissa todettiin puutteita perustason palveluissa: psykologien ja 
psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita ei ole riittävästi. Lääkäreistä on 
pulaa. Palvelua järjestäviä tahoja on useita ja tiedonkulku eri tahojen 
välillä on puutteellista. Erikoissairaanhoidon lähetekäytäntö on raskas 
ja jatkohoitoon ohjaus ei aina toimi. Lastensuojelun näkemyksen mu-
kaan kaikkein vaikeimmin oireilevia lapsia ja nuoria voidaan joutua si-
joittamaan kiireellisesti, koska heille ei ole tarjolla riittävän tiivistä hoito-
kontaktia.

Pääkaupunkiseudun ja HUSin tarkastustoimet antoivat useita yhteisiä 
suosituksia lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuden pa-
rantamiseksi. Kaupungin tilanteesta riippuen tulisi vahvistaa opiskelu-
huollon psykologipalveluita ja psykiatristen sairaanhoitajien palveluita 
tai perheneuvolaa ja vastaavaa nuorten yksikköä. Lisäksi suositeltiin 
vastuuhenkilön nimeämistä palvelujen ja hoidon koordinoimiseksi sekä 
yhteistyön lisäämistä lääkärien rekrytointiongelman helpottamiseksi, lä-
hetekäytännön sujuvoittamiseksi ja jatkohoitoon ohjaamisessa.

Perhekeskusten moniammatillinen toimintamalli edesauttaa koordinoi-
dusti lasten ja nuorten tarpeen mukaisten ja oikea-aikaisten palvelujen 
tarjoamista. Tämän toimintamallin perustana ovat erityistyöntekijöiden 
osaamisen ja resurssien oikea kohdentaminen sekä selkeät hoito-ja 
palveluprosessit. Näin kyetään tunnistamaan erilaiset kehitys- ja oppi-
misvaikeudet ja kohdentamaan lapselle ja nuorelle sekä perheelle riit-
tävää tukea varhaisessa vaiheessa.
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Kasvatus- ja perheneuvonnan (perheneuvola) tehtävänä olevat van-
hemmuuden tukeminen ja perheen vuorovaikutussuhteiden vahvista-
minen ovat psykososiaalisen tuen muotoja, jotka tukevat lasten, nuor-
ten ja perheiden mielenterveyttä. Neuropsykologista osaamista ja 
asiantuntemusta vahvistetaan henkilöstön koulutuksilla perhe- ja sosi-
aalipalveluissa. Koulutukset alkavat syksyllä 2019.

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille on tarjottu vuo-
desta 2002 lähtien terveydenhoitajien tapaamisia ensin yhteispalvelu-
pisteissä, sittemmin Työvoiman palvelukeskuksessa, Ohjaamossa. 
Kaupunginhallituksen kahden miljoonan euron erillismäärärahan turvin 
on meneillään kokeilu liikkuvasta mielenterveystiimistä, joka tarjoaa ta-
paamisia muun muassa Ohjaamon, tiettyjen oppilaitosten, nuorten so-
siaalityön ja jälkihuollon asiakkaille.

Lastensuojelun asiakkaiden näkökulmasta on tärkeää, että yhteistyös-
sä HUSin kanssa kyetään etenemään konkreettisiin toimenpiteisiin, eri-
tyisesti kotona asuvien nuorten nuorisopsykiatristen palveluiden kehit-
tämisessä ja vahvistamisessa.

13‒23-vuotiaidelle nuorille mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoavan 
Nuorisoaseman resursointia ja palvelun saavutettavuutta lisätään vuo-
den 2019 aikana. Lisäksi perustetaan uusi matalan kynnyksen mielen-
terveys- ja päihdepiste, jonka kautta myös nuoret saavuttavat uuden 
helpon väylän neuvonnan ja palvelujen piiriin. Nuorisoaseman kehittä-
minen on osa lasten ja nuorten varhaisen tuen ja mielenterveyspalvelu-
jen palveluketjun monialaista kehittämistä.

Vuonna 2019 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen, kasvatus- ja koulu-
tustoimen sekä HUSin kesken konseptoidaan yhteinen palvelu- ja pro-
sessiketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuorten mielentervey-
songelmien havainnointiin ja hoitoon. Samalla rakennetaan yli 12-vuo-
tiaiden nuorten päihde- ja mielenterveystyön palvelut ja toimintamallit. 
Näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi on menossa valmistelevien työ-
ryhmien nimeäminen. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia tullaan 
tarkastelemaan organisaatio- ja sektorirajat ylittävänä ilmiönä, ei ai-
noastaan sairautena.

Lääkäreiden puute on haaste. Sosiaali- ja terveystoimialalla on käyn-
nistynyt Lääkäreiden saatavuuden ja pysyvyyden edistäminen -hanke 
terveysasemien ja sisätautien poliklinikan palvelussa vuosina 
2019‒2021. Lasten ja nuorten lääkäripalvelut kuuluvat terveysasemat 
ja sisätautien poliklinikka -palveluun.

Varhaisen tuen palveluita kehitetään lapsille ja nuorille, joille eivät esi-
merkiksi koulupsykologin käynnit riitä, vaan jotka tarvitsevat psykotera-
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piaa tai hoidollista tukea, vertaisryhmää tai ryhmämuotoista toiminnal-
lista tukea.

Opiskeluterveydenhuollossa on seitsemän psykiatrista sairaanhoitajaa 
tietyissä oppilaitoksissa. Osan viikosta he palvelevat kaikkia opiskelijoi-
ta. Lisäksi kaupunginhallituksen erillismäärärahan puitteissa on kokei-
luna keväästä 2018 lähtien liikkuva mielenterveystiimi, johon kuuluu 
psykologi, kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja sosiaaliohjaaja. Tervey-
denhoitajat ovat merkittävässä asemassa, kun nuoria ohjataan mielen-
terveyspalveluihin. Tarkoituksena on kouluttaa oppilashuollon henkilös-
töä KKT (kognitiivinen käyttäytymisterapia) -menetelmään syyskaudella 
2019. Lyhytkestoinen menetelmä on osoitettu toimivaksi osaksi mata-
lan kynnyksen palveluja.

Opiskeluhuollon yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen ja psykiatrisen eri-
koissairaanhoidon kanssa on runsasta. Varsinkin Lapsi- ja perhepoliitti-
sen muutosohjelman (Lape) myötä yhteistyö on lisääntynyt ja yhteisiä 
asiakasprosesseja on kuvattu. Yhteistyörakenteita on edelleen paran-
nettava ja säännöllistettävä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Oikea-aikaiset, oikein kohdistetut ja organisaatiorajat ylittävät toimenpi-
teet lisäävät lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.04.2019 § 137

HEL 2018-012654 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon talousar-
vioaloitteesta HUS:n lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoketjun ja kau-
pungin omien sote-palveluiden ja oppilashuollon yhteistyössä olevien 
ongelmien ratkaisemiseksi.

Lasten ja nuorten mielenterveyden peruspalveluja ei ole ollut Helsin-
gissä riittävästi. Perheneuvolan palvelut kohdentuvat suurelta osin 
vanhemmuuden tukemiseen. Opiskeluhuollon palveluissa pääpaino on 
oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Lasten- ja nuorisop-
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sykiatriaan tehdyistä lähetteistä palautuu takaisin suuri osa. Palautu-
neissa lähetteissä on muun muassa itsetuhoisia nuoria. Koulun ulko-
puolella tarjottavan avun riittämättömyys johtaa siihen, että opiskelu-
huollossa ei ole ollut riittävästi resursseja ennaltaehkäisevään työhön. 

Opiskeluhuollon yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen ja psykiatrisen eri-
koissairaanhoidon kanssa on kuitenkin runsasta. Varsinkin Lapsi- ja 
perhepoliittisen muutosohjelman (Lape) myötä yhteistyötä on voitu lin-
jata aiempaa huomattavasti tarkemmin. Myös yhteistyön esteitä on voi-
tu poistaa. Yhteisiä asiakasprosesseja on kuvattu, ja esimerkiksi pois-
saoloihin puuttumiseen on haettu yhtenäisiä toimintamalleja. Yhteistyö 
on aiempaan verrattuna melko toimivaa.

Erikoissairaanhoidon kanssa tehtävä yhteistyö toimii erityisen hyvin 
HYKS varhain- palvelussa, jossa psykiatrian työntekijät tulevat matalal-
la kynnyksellä kouluille ratkaisemaan ongelmia yhdessä koulun työnte-
kijöiden kanssa. Tätä toimintaa voisi entisestään laajentaa.

Psykiatriassa on perinteisesti noudatettu jaottelua lasten- ja nuorisop-
sykiatriaan. Tämä jaottelu on jäykkä ja keinotekoinen. Lapsipsykiatrias-
sa aloitettuja hoitosuhteita tulisi voida jatkaa myös kolmentoista ikä-
vuoden jälkeen, ja vastaavasti nuorisopsykiatria voisi ottaa asiakkaak-
seen myös alle 13 vuoden ikäisiä nuoria, mikäli ongelmat ovat heidän 
palvelukonseptiinsa paremmin sopivia.

Sosiaali- ja terveystoimessa on arvioitu, että kaupunkiin tarvittaisiin pe-
rustason mielenterveyspalveluja tuottava yksikkö, joka voitaisiin perus-
taa esimerkiksi perhekeskuksen yhteyteen. Tämä suunnitelma on kan-
natettava, sillä siten varmistettaisiin lasten ja nuorten oikea-aikainen 
hoitoon pääsy. HUS psykiatrian palveluihin on jonoa, ja sieltä laitetaan 
ajoittain oppilaita koululle ”jatkohoitoon”, vaikka koulujen työntekijöillä ei 
ole tällaisia valmiuksia. Myös nuorisoasemalle on jonoa, vaikka sen 
toimintaan oltiinkin muita osin tyytyväisiä.

Psykiatrian, sosiaali- ja terveystoimen sekä oppilashuollon yhteistyötä 
on varsinkin viime vuosina kehitetty, ja alan toimijoilla on kasvava yk-
simielisyys siitä, miten toimimalla palvelujen laatua voidaan parantaa 
entisestään. On parannettava ja säännöllistettävä yhteistyörakenteita 
keskeisten hoitotahojen kanssa, jotta katvealueet saadaan poistettua.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2019 9 (9)
Kaupunginhallitus

Asia/14
24.06.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

crister.nyberg(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi


