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§ 88
Valtuutettu Outi Alasen aloite psykiatrian päivystyksen palauttami-
sesta Helsingin kaupungille

HEL 2018-009123 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Outi Alasen aloitteen loppuun kä-
sitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginval-
tuusto kehottaa selvittämään mahdollisuutta ke-
hittää päivystyksen odotustiloja vastaamaan 
paremmin mielenterveyden häiriön takia päivys-
tykseen tulevien potilaiden tarpeita, ja selvittää 
potilaiden ja läheisten toiveita päivystystoimin-
nan kehittämiseksi. (Alviina Alametsä)

Käsittely

Valtuutettu Alviina Alametsä ehdotti valtuutettu Reetta Vanhasen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginval-
tuusto kehottaa selvittämään mahdollisuutta ke-
hittää päivystyksen odotustiloja vastaamaan 
paremmin mielenterveyden häiriön takia päivys-
tykseen tulevien potilaiden tarpeita, ja selvittää 
potilaiden ja läheisten toiveita päivystystoimin-
nan kehittämiseksi.

  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

9 äänestys

Valtuutettu Alviina Alametsän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto ke-
hottaa selvittämään mahdollisuutta kehittää päivystyksen odotustiloja 
vastaamaan paremmin mielenterveyden häiriön takia päivystykseen tu-
levien potilaiden tarpeita, ja selvittää potilaiden ja läheisten toiveita päi-
vystystoiminnan kehittämiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 61
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Outi Alanen, Maija Anttila, Ted Apter, 
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir San-
delin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläi-
nen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Laura Nordst-
röm, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Matti Parpala, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalai-
nen, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Wille Rydman

Tyhjä: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-
aho, Perttu Hillman, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, 
Matti Niiranen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Laura 
Rissanen, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen

Poissa: 7
Jussi Chydenius, Jörn Donner, Eero Heinäluoma, Abdirahim Husu 
Hussein, Ville Jalovaara, Kauko Koskinen, Elina Moisio

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Alviina Alametsän ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Alanen Outi Aloite Kvsto 29082018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Outi Alanen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
psykiatrian päivystyksen palauttamista Helsingin kaupungille.  

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Auroran psykiatrian päivystys integroitiin Haartmanin ja 
Malmin päivystyksiin vuonna 2015. Integraation taustalla oli vuoden 
2015 alusta voimaan tullut sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireel-
lisen hoidon perusteista, yhtenäisistä kriteereistä ja päivystyksen erikoi-
salakohtaisista edellytyksistä (782/2014). Asetuksella kunnat velvoitet-
tiin järjestämään ympärivuorokautisen psykiatrian erikoisalan päivystys 
siten, että potilaan terveydentilan arviointia varten on käytettävissä riit-
tävän laajasti ympäri vuorokauden myös somaattisten erikoisalojen 
asiantuntemusta (15 §). Käytännössä tämä tarkoitti yhteispäivystystä 
erillisten somaattisen, psykiatrian ja päihdehuollon päivystysten sijaan.

Päivystyksen keskeinen toiminnallinen muutos tapahtui syksyllä 2014 
uuden Malmin sairaalan ja laajan päivystysalueen käyttöönotolla. Myös 
päihdehuollon päivystystä integroitiin somaattisen päivystyksen yhtey-
teen ja alkoholivieroitushoito-osasto siirrettiin Malmin kampukselle.

Auroran sairaalan yhteydessä toimineen psykiatrian erikoislääkäritasoi-
sen päivystyksen haasteena oli se, että suoraan erikoislääkärin arvioon 
tuli potilaita, joilla ei ollut päivystyksellisen arvion ja psykiatrisen hoidon 
tarvetta. Erikoissairaanhoidon resursseja käyttivät potilaat, jotka olisivat 
olleet hoidettavissa perusterveydenhuollossa tai psykiatrisessa avohoi-
dossa. Somaattisten oireiden diagnosointi, somaattisen hoidon tarpeen 
arviointi ja potilaan ohjaaminen somaattiseen päivystykseen tunnistet-
tiin erillisessä psykiatrian päivystysyksikössä haasteelliseksi. Toisaalta 
nykyisen yhteispäivystyksen etuna nähtiin jo suunnitteluvaiheessa se, 
että mm. paljon palveluja tarvitsevia potilaita voitaisiin ohjata mielenter-
veys- ja päihdearvioon psykiatrisen sairaanhoitajan tai päihdesairaan-
hoitajan vastaanotolle huomattavasti matalammalla kynnyksellä.
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Nykyisessä toimintamallissa päivystykseen itse hakeutuvat sekä ambu-
lanssin tai poliisin tuomat psykiatriset potilaat hoidetaan hoidon kiireelli-
syyden mukaan. Ensivaiheen arvioinnissa on tarvittaessa aina mukana 
myös psykiatrinen hoitaja. Potilaan hoidon tarpeen mukaisesti häntä 
hoitaa joko psykiatrinen hoitaja tai psykiatrinen hoitaja yhdessä psykiat-
rin kanssa. Psykiatri on paikalla klo 8–22 sekä Malmilla että Haartma-
nissa. Yöaikaan Haartmanin päivystävä psykiatri päivystää myös Mal-
mia, jolloin hänen poissa ollessaan pyydetään paikalle sisätautipäivys-
täjä. Tämä menettely on toiminut ongelmitta.

Psykiatristen potilaiden odotusajat ovat lyhyitä. Suhteessa potilasmää-
riin potilaita poistuu kesken odottamisen vain vähän. Käytössä on vuo-
depaikkoja, joita voidaan käyttää mm. potentiaalisesti väkivaltaisten po-
tilaiden arviointiin ja seurantaan sekä mahdollisen kuljetuksen odotta-
miseen.

Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan tilanteita en-
nakoimalla. Tilanteisiin varaudutaan esimerkiksi kutsumalla lisää henki-
lökuntaa ja järjestyksenvalvojat jo valmiiksi etukäteen paikalle. Henkilö-
kunnalla on turvahälyttimet. Työntekijät on koulutettu ennakoimaan ja 
hallitsemaan väkivaltatilanteita.

Vuonna 2018 voimaan tulleen uudistuksen mukaan ympärivuorokauti-
nen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon yhteispäivystyksenä (valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon 
perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 
583/2017). Asetuksen mukaan laajan ympärivuorokautisen päivystyk-
sen yksiköissä tulee tarjota keskeisten erikoisalojen päivystyspalvelu. 
Helsingin alueella yhteinen päivystystoiminta on käynnistynyt tämän 
vuoden alussa, kun Helsingin päivystystoiminnot on siirretty kaupungin-
valtuuston päätöksellä 7.11.2018 § 348 liikkeenluovutuksena Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Alanen Outi Aloite Kvsto 29082018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 13.02.2019 § 67

HEL 2018-009123 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.01.2019 § 52

HEL 2018-009123 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Outi Alasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

Käsittely

21.01.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen seuraava kappale: 

"Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että sille toimitetaan tarkempi 
selvitys psykiatrisen päivystyksen eri integraation vaikutuksista sisäl-
täen kattavaa tilastotietoa potilasmääristä ennen siirtymää ja sen jäl-
keen, tietoa palveluiden saavutettavuudesta sekä lausunnot mielenter-
veyspotilaita edustavilta potilas- ja omaisjärjestöiltä."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna
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Jaa-äänet: 12
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, 
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Mari Rantanen, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 3.

14.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.11.2018 § 291

HEL 2018-009123 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon valtuutettu Outi Alasen ym. valtuustoaloitteesta koskien psy-
kiatrian päivystyksen palauttamista Helsingin kaupungille:

”Auroran psykiatrian päivystys integroitiin helmikuussa 2015 Haartma-
nin ja Malmin päivystyksiin. Integraation taustalla oli vuoden 2015 alus-
ta voimaan tullut Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoi-
don perusteista, yhtenäisistä kriteereistä ja päivystyksen erikoisalakoh-
taisista edellytyksistä (782/2014). Asetus velvoitti kuntia järjestämään 
ympärivuorokautisen psykiatrian erikoisalan päivystyksen siten, että 
potilaan terveydentilan arviointia varten on käytettävissä riittävän laa-
jasti ympäri vuorokauden myös somaattisten erikoisalojen asiantunte-
musta (15 §). Käytännössä tämä tarkoitti yhteispäivystystä erillisten so-
maattisen, psykiatrian ja päihdehuollon päivystysten sijaan.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2014 ko-
kouksessaan osana vuoden 2014 käyttösuunnitelmaa psykiatrisen ja 
somaattisen päivystyksen integraatiosta. Integraatiota ryhdyttiin valmis-
telemaan laajasti eri tahoilta kootulla yhteistyöryhmällä ulkoisen kon-
sulttiavun tuella kesäkuusta 2014 lähtien. Päivystyksen keskeinen toi-
minnallinen muutos oli syksyllä 2014 tapahtunut uuden Malmin sairaa-
lan käyttöönotto ja Malmin laajeneva päivystysalue. Myös päihdehuol-
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lon päivystystä integroitiin somaattisen päivystyksen yhteyteen ja alko-
holivieroitushoito-osasto siirrettiin Malmin kampukselle.

Auroran sairaalan yhteydessä toimineen ’walk in’ -periaatteella toimi-
neen psykiatrian erikoislääkäritasoisen päivystyksen haasteena oli se, 
että suoraan erikoislääkärin arvioon tuli potilaita, joilla ei ollut tarvetta 
päivystykselliselle arviolle ja psykiatriselle hoidolle. Erikoissairaanhoi-
don resursseja käytettiin potilaisiin, jotka olisivat olleet hoidettavissa 
perusterveydenhuollossa tai psykiatrisessa avohoidossa. Somaattisten 
oireiden diagnosointi, somaattisen hoidon tarpeen arviointi ja potilaan 
ohjaaminen somaattiseen päivystykseen tunnistettiin erillisessä psy-
kiatrian päivystysyksikössä haasteelliseksi. Toisaalta nykyisen yhteis-
päivystyksen etuna nähtiin jo suunnitteluvaiheessa se, että mm. paljon 
palveluja tarvitsevia potilaita voitaisiin ohjata mielenterveys- ja päih-
dearvioon psykiatrisen sairaanhoitajan tai päihdesairaanhoitajan vas-
taanotolle huomattavasti matalammalla kynnyksellä.

Nykyisessä toimintamallissa päivystykseen itse hakeutuvat sekä ambu-
lanssin tai poliisin tuomat psykiatriset potilaat hoidetaan hoidon kiireelli-
syyden mukaan. Ensivaiheen arvioinnissa on tarvittaessa aina mukana 
myös psykiatrinen hoitaja. Potilaan hoidon tarpeen mukaisesti häntä 
hoitaa joko psykiatrien hoitaja tai psykiatrinen hoitaja yhdessä psykiat-
rin kanssa. Psykiatri on paikalla klo 8–22 välisellä ajalla sekä Malmilla 
että Haartmanissa. Yöaikaan Haartmanin päivystävä psykiatri päivys-
tää myös Malmia, jolloin hänen poissa ollessaan pyydetään paikalle si-
sätautipäivystäjä. Tämä menettely on toiminut ongelmitta.

Psykiatristen potilaiden odotusajat ovat lyhyitä ja suhteessa potilas-
määriin potilaita poistuu kesken odottamisen vain vähän. Käytössä on 
vuodepaikkoja, joita voidaan käyttää mm. potentiaalisesti väkivaltaisten 
potilaiden arviointiin ja seurantaan sekä mahdollisen kuljetuksen odot-
tamiseen.

Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan tilanteita en-
nakoimalla. Tilanteisiin varaudutaan esim. kutsumalla lisää henkilökun-
taa ja järjestyksenvalvojat jo valmiiksi etukäteen paikalle. Henkilökun-
nalla on turvahälyttimet. Työntekijät on koulutettu ennakoimaan ja hal-
litsemaan väkivaltatilanteita.

Vuonna 2018 voimaan tulleessa valtioneuvoston asetuksessa kiireelli-
sen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyk-
sistä (24.8.2017/583) säädetään, että ympärivuorokautinen päivystys 
on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteis-
päivystyksenä. Asetuksen mukaan laajan ympärivuorokautisen päivys-
tyksen yksiköissä tulee tarjota keskeisten erikoisalojen päivystyspalvelu 
(4 §). Helsingin alueella tämä toteutuu, kun päivystyspalvelut sijaitsevat 
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samassa organisaatiossa. Yhteinen päivystystoiminta käynnistynee 
7.1.2019, kun Helsingin päivystystoiminnot siirtyvät liikkeenluovutukse-
na HUS:lle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Yhteispäivystys antaa mahdollisuuden tarjota kuntalaiselle kiireellisen 
hoidon palveluja yhdestä pisteestä kokonaisvaltaisesti somaattiset sai-
raudet sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat samanaikaisesti huo-
mioiden. Helsinkiläisten psykiatrian päivystyspalvelujen saavutettavuus 
on parantunut laajentamalla psykiatrian päivystyspalvelut kahteen toi-
mipisteeseen entisen yhden toimipisteen sijaan. Mielenterveys- ja päih-
deongelmiin liittyvää stigmaa on vähennettävissä integroimalla ao. pal-
veluja perustason ja somaattisiin palveluihin.

Haartmanin ja Malmin psykiatrian päivystyksessä (ml. päihdesairaan-
hoitajat) hoidetaan noin 7 000 potilasta/vuosi. Vuonna 2014 Auroran 
päivystysyksikössä hoidettiin vajaat 4 400 potilasta. Voimavarojen oi-
kea kohdentaminen edistää mielenterveys- ja päihdeongelmien var-
haista tunnistamista ja hoitoa sekä hoidon vaikuttavuutta.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi


