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§ 159
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Marcus Rantalan valtuustoaloitteesta liittyen toimenpideoh-
jelmaan ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi

HEL 2020-007152 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Marcus Rantalan sekä 20 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta liittyen toimenpideohjelmaan erityislasten palvelujen 
turvaamiseksi:

"Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut tuovat esille ruotsinkielisten eri-
tyislasten ja heidän perheidensä vaikeuden saada ruotsin kielellä tar-
vitsemiaan palveluja. Valtuutettujen mukaan palveluiden saatavuus on 
erityisen hankalaa, jos lapsella on yhtäaikaisia tuen tarpeita kehitys-
vamman ja mielenterveysongelmien vuoksi tai lapsella on neuropsy-
kiatrinen diagnoosi. Valtuutetut ehdottavat ratkaisuna 11 kohdan toi-
menpideohjelmaa ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi 
ja havaittujen ongelmien ja puutteiden ratkaisemiseksi.

Toimenpideohjelman tavoitteena olisi 1) saada erityislapsille ja heidän 
perheille tarvittavat ympärivuorokautiset palvelut ruotsin kielellä, 2) luo-
da ruotsinkieliset tilapäishoidot ja intervallihoidot sekä kotiin vietävät 
palvelut, 3) turvata riittävä ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden määrä, 
4) parantaa eri toimialojen välistä yhteistyötä, 5) lisätä ruotsinkielisten 
erityisopettajien määrää, 6) vaikuttaa ruotsinkielisten erityisopettajien 
koulutuksen lisäämiseen, 7) kehittää eri koulutusasteiden välistä yhteis-
työtä, 8) parantaa perusopetuksen jälkeisiä opintopolkuja erityistukea 
tarvitsevien nuorille, 9) turvata riittävät resurssit ruotsinkielisille lapsi- ja 
nuorisopsykiatrian palveluille, 10) selvittää mahdollisuus tarjota ruotsin-
kielinen vastine Sofia Mannerheimin koululle ja Jorvin sairaalakoululle 
sekä luodaan mahdollisuudet koulutuksen ja laitoshoidon yhdistämisel-
le, sekä 11) turvata erityislasten ruotsinkielinen iltapäivähoito.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ruotsinkieliset palvelut sosiaali- ja ter-
veystoimialalla

Perusopetuslaissa ja sosiaalihuoltolaissa erityistä tukea tarvitsevalla 
lapsella tarkoitetaan eri asiakasryhmiä. Sosiaalihuoltolain mukainen 
määritelmä on suppeampi kuin perusopetuslain mukainen määritelmä. 
Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on erityi-
siä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden on-
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gelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi tai 
siksi, että lapsen terveys tai kehitys vaarantuu lapsen kasvuolosuhtei-
den tai oman käyttäytymisen vuoksi. Tarkoituksena on, että mahdolli-
simman moni lapsi ja nuori saisi tarvitsemansa palvelut peruspalveluis-
sa. Perusopetuslaissa erityistä tukea tarvitseva lapsi tarvitsee tehoste-
tun tuen (säännöllistä tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tai 
samanaikaisesti useita tukimuotoja) lisäksi enemmän tukea.

Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialalla ruotsinkielistä erityistä tukea 
tarvitsevien palvelut on integroitu samaan organisaatioon suomenkielis-
ten palvelujen kanssa. Näitä palveluja on keskitetty ruotsinkielisten 
osalta Kallion perhekeskukseen palvelemaan kaikkia ruotsinkielisiä 
helsinkiläisiä perheitä. Tunnistamisen ja varhaisen tuen tarjoamisen 
helpottamiseksi ruotsinkielisillä peruspalveluilla on yhteistyö- ja konsul-
taatiorakenteet varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen välillä.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityön palveluja annetaan 
suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin perhesosiaalityön palveluissa 
(perhesosiaalityön yksikössä, kasvatus- ja perheneuvolassa sekä nuor-
ten sosiaalityössä), lastensuojelussa sekä vammaispalvelussa. Asiak-
kaaksi perhesosiaalityöhön ja vammaispalveluun tullaan sosiaalityön-
tekijän tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella, jonka pohjalta 
asiakkaalle tarjotaan hänen ja hänen perheensä tarvitsemia palveluja. 
Erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarjotaan omana tuotanto-
na ruotsinkielistä lapsiperheiden kotipalvelua ja perhesosiaalityön per-
heille sosiaaliohjausta ja perhetyötä.

Lastensuojelulain perusteella järjestetään tuki niille erityistä tukea tar-
vitseville lapsille, jotka tarvitsevat lastensuojelulain mukaisia palveluja, 
esimerkiksi tehostettua perhetyötä, ympärivuorokautista perhekuntou-
tusta tai huostaanottoa ja sijoitusta kodin ulkopuolelle. Ruotsinkielistä 
lastensuojelun sosiaalityötä ja tehostettua perhetyötä tuotetaan omana 
palveluna. Ruotsinkielisen ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen ja 
sijaishuollon palvelut hankitaan pääsääntöisesti ostopalveluna.

Ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden määrä on pieni. 
Siksi myös ruotsinkielisten työntekijöiden määrä on pieni ja palvelut 
ovat haavoittuvia niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin muissakin pal-
veluissa.

Vammaispalvelun ruotsinkielinen lyhytaikais- ja tilapäishoito sekä intervallihoitojak-
sot

Vammaispalvelun asiakkaille tarjotaan tarvittaessa lyhytaikais- ja tila-
päishoitoa sekä intervallihoidon jaksoja. Ruotsinkielisten vammaispal-
velujen haasteena on suomenkielisiin palveluihin verrattuna vähäisem-
pi tai puuttuva palvelutarjonta. Taustalla on määrällisesti huomattavasti 
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pienimuotoisempi palvelujen tarve sekä ruotsinkielisten osaajien ja toi-
mijoiden puuttuminen. Tämä tuottaa suuria haasteita palvelujen tuot-
tamiselle sekä omana että ostopalveluna. Ruotsinkielisiä vammaispal-
veluja tuotetaan lähes täysin ostopalveluna: kaikki päivätoiminta- ja 
asumispalvelut sekä tilapäishoidon ja intervallihoidon jaksot ostetaan. 
Helsingillä on omana tuotantona vammaispalvelussa sosiaalityön lisäk-
si lyhytaikaishoitoa tarjoava kotiin vietävä lapsiperheiden kotipalvelu 
sekä Kårkullan kuntayhtymän kanssa yhteistyössä tuotetut palvelut.

Ruotsinkielisten vammaispalvelun ostopalvelujen kanssa tehtävä yh-
teistyö sujuu pääsääntöisesti hyvin, ja asiakkaat ovat perheineen tyyty-
väisiä saamansa palveluun. Asiakkaat saavat myös pääsääntöisesti 
hyvin sekä tilapäishoitoa että intervallihoitoa vähäisestä palvelutarjon-
nasta huolimatta. Osassa ostopalveluja on haastavaa saada mukautet-
tua palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi asiakkaiden 
vaikeahoitoisuuden tai väkivaltaisuuden vuoksi. Tällöin ostopalvelut 
voivat myös valikoida, keitä asiakkaita he vastaanottavat. Sama haaste 
on ostopalveluissa myös suomenkielisissä palveluissa. Palveluista 
puuttuvat myös ruotsinkielinen kotiin vietävä lyhytaikainen hoito erityi-
sen haastavasti käyttäytyville lapsille sekä lasten pitkäaikaisen asumi-
sen palvelut. Pitkäaikaisen asumisen ruotsinkieliset palvelut puuttuvat 
täysin koko Suomesta. Palvelujen puuttuminen johtaa joko kyseisten 
palvelujen saamattomuuteen tai sellaiseen palvelujen muotoiluun, joka 
ei aina vastaa asiakkaiden tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Ruotsinkieliset lasten-  ja nuorisopsykiatriset palvelut ja resurssit

HUSin ruotsinkielisen lasten- ja nuortenpsykiatrian toiminta vastaa 
diagnostiikan ja hoidon tarpeen arvioinnin suhteen suomenkielisiä pal-
veluja. Työssä hyödynnetään keskitetyn neuropsykiatrisen yksikön 
osaamista aivan kuten suomenkielisillä poliklinikoillakin. Suomenkielis-
ten palvelujen tavoin erikoissairaanhoidossa tehdään diagnostiikka ja 
suunnitellaan hoito, joka saatetaan ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta. 
Tilanteen ja oireilun vakaavuusasteen helpottuessa tai ollessa lievää tai 
keskivaikeata asiakas voidaan ohjata perustasolle jatkohoitoon. Lapsi- 
ja nuorisopsykiatrian ostopalvelut ovat kuitenkin suomenkielisiä rajoite-
tumpia ostopalvelujen rajallisuuden (neuropsykiatrinen valmennus) tai 
täydellisen puuttumisen vuoksi (esimerkiksi Kelan sopeutumisvalmen-
nukset ja LAKU-kuntoutus). Tämän vuoksi ruotsinkielisessä työryh-
mässä hoidetaan neuropsykiatristen lasten hoitoa omana työnä. Ruot-
sinkielisten palvelujen resursseissa ei ole HUSin puolelta huomautetta-
vaa. Ongelmana on sen sijaan jo aiemmin mainittu tiettyjen palvelujen 
puuttuminen ruotsin kielellä.

Ruotsinkielisten palvelujen ja toimijoiden välinen yhteistyö
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Ruotsinkielisissä sosiaali- ja terveys- sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
palveluissa tehdään suomenkielisiä palveluja enemmän yhteistyötä. 
Yhteistyö on hyvin usein myös suomenkielisiä palveluja toimivampaa 
pienemmän toimijajoukon vuoksi. Toimijat tuntevat toisensa ja palve-
lunsa, ja tätä kautta yhteistyön tekeminen on suomenkielisiä palveluja 
helpompaa ja toimivampaa. Ruotsinkielisten palvelujen yhteistyötä on 
myös kehitetty systemaattisesti viime vuosina. Yhteistyön kriittisiä koh-
tia parannetaan niin sosiaali- ja terveystoimialan sisällä kuin yhteis-
työssä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kanssa.

Palvelujen rajapinnoilla ja monia palveluja tarvitsevien lasten ja nuorten 
palvelujen järjestämisessä on Helsingissä haasteita niin suomenkielis-
ten kuin ruotsinkielisten palvelujen osalta. Taustalla on usein toiminta-
käytänteiden kankeus, liian tiukat asiakasrajaukset sekä työntekijöiden 
taitamattomuus räätälöidä palveluja asiakkaille sopiviksi. Tarvitaan laa-
jempaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kasvatuksen ja koulutuspal-
velujen palvelumuotoilua, jotta asiakkaiden palveluihin voitaisiin vastata 
mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Muiden palvelujen puutteellisuus ja 
toimimattomuus voivat johtaa yksittäisissä tilanteissa lastensuojelun 
asiakkuuteen, jos erityistä tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä 
eivät saa tarvitsemaansa tukea.

Ruotsinkielisten palvelujen yhteistyön parantamiseksi sosiaali- ja ter-
veystoimialalla on ruotsinkielisten palvelujen työryhmä, jossa on edus-
tajia eri palveluista. Työryhmän painopisteet ovat ruotsinkielisten palve-
lujen kehittäminen ja palvelut ylittävä yhteistyö. Työryhmällä on palve-
lukeskuksittain kolme alatyöryhmää (perhekeskustoiminta, terveys- ja 
hyvinvointipalvelut sekä senioripalvelut), joiden tehtävänä on kehittää ja 
vahvistaa ruotsinkielisiä palvelu- ja konsultaatiomalleja omissa toimin-
noissaan sekä kehittää asiakastarpeiden mukaisia eri palvelujen uudis-
tamisen toimintamalleja alatyöryhmien välillä. Tärkeänä tehtävä on 
tunnistaa erityisiä teemoja, jossa on tarpeellista toimia monitoimijaisesti 
ja myös samanaikaisesti tunnistaa yhteisen työn mahdollisuudet. Per-
hekeskustoiminnan alatyöryhmä toimii samalla ruotsinkielisten perhei-
den palvelujen esimiesfoorumina. Ruotsinkielisten palvelujen monitoi-
mijaista kehittämistä on tehty myös lasten ja nuorten matalankynnyk-
sen mielenterveyspalvelujen kehittämistyössä.

Ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden määrä

Helsingissä ruotsinkielisiä sosiaalityöntekijöitä työskentelee erityistä tu-
kea tarvitsevien lasten ja heidän perheiden kanssa lapsiperheiden pal-
velutarpeen arvioinnissa, perheneuvolassa, perhesosiaalityössä, las-
tensuojelun avo- ja sijaishuollossa, vammaispalvelussa sekä nuorten 
sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on ollut Helsin-
gissä välillä haasteita, mutta ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden rek-
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rytoinnissa ei ole ollut sellaisia haasteita kuin suomenkielisten sosiaali-
työntekijöiden saatavuudessa.

Ruotsinkielisten erityislasten iltapäivähoito, kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala vastaa ruotsinkielisestä iltapäivä-
hoidon järjestämisestä (myös erityistä tukea tarvitseville lapsille), erityi-
sopetuksen riittävyydestä, koulutusasteiden välisestä yhteistyöstä, pe-
ruskoulun jälkeiseen koulutukseen vaikuttamisesta sekä sairaalakoulu-
toiminnan organisoimisesta. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan kesken ollaan työstämässä iltapäivähoi-
toon liittyviä ongelmia ja etsimässä niihin ratkaisuja.

Toimien yhteys strategiaan ja käyttösuunnitelmaan

Sosiaali- ja terveystoimialalla on tehty strategian ja käyttösuunnitelman 
mukaisesti yhteistyötä kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan, HUSin ja 
muiden aiheeseen liittyvien toimijoiden kanssa, jotta parannetaan yh-
teistyötä ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
palveluissa. Strategian tavoitteiden mukaisesti yhteistyön parantamisel-
la on kehitetty oikea-aikaisia ja oireidenmukaisia hoitoja sekä pyritty 
vähentämään mielenterveysongelmien vuoksi sijoitettujen lasten mää-
rää. Ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien palvelujen integroimi-
nen näiden lasten koulutukseen on vahvistanut strategian mukaisesti 
oppilas- ja koulukohtaista opiskeluhuoltoa. Vuoden 2020 käyttösuunni-
telman mukaisesti meneillään olevassa lasten ja nuorten mielenter-
veyspalvelujen kehittämistyössä on myös huomioitu erikseen ruotsin-
kieliset matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut.

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveystoimialalla on hyvä tilannekuva ja ymmärrys ruotsin-
kielisistä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluista. Palve-
lut toimivat suurimmaksi osaksi hyvin ja asiakkaat ovat pääosin tyyty-
väisiä saamaansa palveluun. Vaikutettavissa oleviin kriittisiin kohteisiin 
on pyritty puuttumaan ja palveluja on pyritty muotoilemaan paremmin 
asiakkaille sopivaksi. Sosiaali- ja terveystoimialalla jatketaan ruotsinkie-
listen vammaispalvelujen ja psykiatrisen ostopalvelujen kehittämistä 
yhdessä eri toimijoiden välillä. On tärkeää, että ruotsinkielisten palvelut 
huomioidaan osana kaikissa palveluissa ja niiden saatavuutta kartoite-
taan ja kehitetään nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä järjestöjen ja kol-
mannen sektorin kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat ikänsä, heikon toimintakykynsä, 
vammaisuuden ja mielenterveysongelmien vuoksi erityisen haavoittu-
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vassa asemassa. Nämä lapset ja heidän perheensä käyttävät myös 
paljon sosiaali- ja terveyspalveluja. Olemassa olevilla ja suunnitelluilla 
toimilla edistetään näiden asiakkaiden palvelujen saatavuutta ja yhden-
vertaisuutta. Palvelujen tuottamisella ja kehittämisellä edistetään myös 
välillisesti asiakkaiden ja heidän perheidensä toimintakykyä ja arjessa 
selviytymistä.

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Cecilia Ehrnrooth: Lausunnon viimeinen lause ennen terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointia muutetaan muotoon: On tärkeää, että 
ruotsinkielisten palvelut huomioidaan osana kaikissa palveluissa ja nii-
den saatavuutta kartoitetaan ja kehitetään nykyistä tiiviimmässä yhteis-
työssä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Kannattaja: jäsen Hannu Tuominen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Cecilia Ehrnroothin vas-
taehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen osalta 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jarkko Luusua, toiminnansuunnittelija, puhelin: 09 310 42303

jarkko.luusua(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalveluiden päällikkö, puhelin: 09 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Riitta Vartio, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 56309

riitta.vartio(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Marcus Rantalan valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Marcus Rantalan sekä 20 muun valtuutetun val-
tuustoaloitteesta liittyen toimenpideohjelmaan erityislasten palvelujen 
turvaamiseksi:

"Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut tuovat esille ruotsinkielisten eri-
tyislasten ja heidän perheidensä vaikeuden saada ruotsin kielellä tar-
vitsemiaan palveluja. Valtuutettujen mukaan palveluiden saatavuus on 
erityisen hankalaa, jos lapsella on yhtäaikaisia tuen tarpeita kehitys-
vamman ja mielenterveysongelmien vuoksi tai lapsella on neuropsy-
kiatrinen diagnoosi. Valtuutetut ehdottavat ratkaisuna 11 kohdan toi-
menpideohjelmaa ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi 
ja havaittujen ongelmien ja puutteiden ratkaisemiseksi.

Toimenpideohjelman tavoitteena olisi 1) saada erityislapsille ja heidän 
perheille tarvittavat ympärivuorokautiset palvelut ruotsin kielellä, 2) luo-
da ruotsinkieliset tilapäishoidot ja intervallihoidot sekä kotiin vietävät 
palvelut, 3) turvata riittävä ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden määrä, 
4) parantaa eri toimialojen välistä yhteistyötä, 5) lisätä ruotsinkielisten 
erityisopettajien määrää, 6) vaikuttaa ruotsinkielisten erityisopettajien 
koulutuksen lisäämiseen, 7) kehittää eri koulutusasteiden välistä yhteis-
työtä, 8) parantaa perusopetuksen jälkeisiä opintopolkuja erityistukea 
tarvitsevien nuorille, 9) turvata riittävät resurssit ruotsinkielisille lapsi- ja 
nuorisopsykiatrian palveluille, 10) selvittää mahdollisuus tarjota ruotsin-
kielinen vastine Sofia Mannerheimin koululle ja Jorvin sairaalakoululle 
sekä luodaan mahdollisuudet koulutuksen ja laitoshoidon yhdistämisel-
le, sekä 11) turvata erityislasten ruotsinkielinen iltapäivähoito.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ruotsinkieliset palvelut sosiaali- ja ter-
veystoimialalla

Perusopetuslaissa ja sosiaalihuoltolaissa erityistä tukea tarvitsevalla 
lapsella tarkoitetaan eri asiakasryhmiä. Sosiaalihuoltolain mukainen 
määritelmä on suppeampi kuin perusopetuslain mukainen määritelmä. 
Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on erityi-
siä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden on-
gelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi tai 
siksi, että lapsen terveys tai kehitys vaarantuu lapsen kasvuolosuhtei-
den tai oman käyttäytymisen vuoksi. Tarkoituksena on, että mahdolli-
simman moni lapsi ja nuori saisi tarvitsemansa palvelut peruspalveluis-
sa. Perusopetuslaissa erityistä tukea tarvitseva lapsi tarvitsee tehoste-
tun tuen (säännöllistä tukea oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tai 
samanaikaisesti useita tukimuotoja) lisäksi enemmän tukea.
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Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialalla ruotsinkielistä erityistä tukea 
tarvitsevien palvelut on integroitu samaan organisaatioon suomenkielis-
ten palvelujen kanssa. Näitä palveluja on keskitetty ruotsinkielisten 
osalta Kallion perhekeskukseen palvelemaan kaikkia ruotsinkielisiä 
helsinkiläisiä perheitä. Tunnistamisen ja varhaisen tuen tarjoamisen 
helpottamiseksi ruotsinkielisillä peruspalveluilla on yhteistyö- ja konsul-
taatiorakenteet varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen välillä.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten sosiaalityön palveluja annetaan 
suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin perhesosiaalityön palveluissa 
(perhesosiaalityön yksikössä, kasvatus- ja perheneuvolassa sekä nuor-
ten sosiaalityössä), lastensuojelussa sekä vammaispalvelussa. Asiak-
kaaksi perhesosiaalityöhön ja vammaispalveluun tullaan sosiaalityön-
tekijän tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella, jonka pohjalta 
asiakkaalle tarjotaan hänen ja hänen perheensä tarvitsemia palveluja. 
Erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarjotaan omana tuotanto-
na ruotsinkielistä lapsiperheiden kotipalvelua ja perhesosiaalityön per-
heille sosiaaliohjausta ja perhetyötä.

Lastensuojelulain perusteella järjestetään tuki niille erityistä tukea tar-
vitseville lapsille, jotka tarvitsevat lastensuojelulain mukaisia palveluja, 
esimerkiksi tehostettua perhetyötä, ympärivuorokautista perhekuntou-
tusta tai huostaanottoa ja sijoitusta kodin ulkopuolelle. Ruotsinkielistä 
lastensuojelun sosiaalityötä ja tehostettua perhetyötä tuotetaan omana 
palveluna. Ruotsinkielisen ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen ja 
sijaishuollon palvelut hankitaan pääsääntöisesti ostopalveluna.

Ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden määrä on pieni. 
Siksi myös ruotsinkielisten työntekijöiden määrä on pieni ja palvelut 
ovat haavoittuvia niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin muissakin pal-
veluissa.

Vammaispalvelun ruotsinkielinen lyhytaikais- ja tilapäishoito sekä intervallihoitojak-
sot

Vammaispalvelun asiakkaille tarjotaan tarvittaessa lyhytaikais- ja tila-
päishoitoa sekä intervallihoidon jaksoja. Ruotsinkielisten vammaispal-
velujen haasteena on suomenkielisiin palveluihin verrattuna vähäisem-
pi tai puuttuva palvelutarjonta. Taustalla on määrällisesti huomattavasti 
pienimuotoisempi palvelujen tarve sekä ruotsinkielisten osaajien ja toi-
mijoiden puuttuminen. Tämä tuottaa suuria haasteita palvelujen tuot-
tamiselle sekä omana että ostopalveluna. Ruotsinkielisiä vammaispal-
veluja tuotetaan lähes täysin ostopalveluna: kaikki päivätoiminta- ja 
asumispalvelut sekä tilapäishoidon ja intervallihoidon jaksot ostetaan. 
Helsingillä on omana tuotantona vammaispalvelussa sosiaalityön lisäk-
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si lyhytaikaishoitoa tarjoava kotiin vietävä lapsiperheiden kotipalvelu 
sekä Kårkullan kuntayhtymän kanssa yhteistyössä tuotetut palvelut.

Ruotsinkielisten vammaispalvelun ostopalvelujen kanssa tehtävä yh-
teistyö sujuu pääsääntöisesti hyvin, ja asiakkaat ovat perheineen tyyty-
väisiä saamansa palveluun. Asiakkaat saavat myös pääsääntöisesti 
hyvin sekä tilapäishoitoa että intervallihoitoa vähäisestä palvelutarjon-
nasta huolimatta. Osassa ostopalveluja on haastavaa saada mukautet-
tua palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi asiakkaiden 
vaikeahoitoisuuden tai väkivaltaisuuden vuoksi. Tällöin ostopalvelut 
voivat myös valikoida, keitä asiakkaita he vastaanottavat. Sama haaste 
on ostopalveluissa myös suomenkielisissä palveluissa. Palveluista 
puuttuvat myös ruotsinkielinen kotiin vietävä lyhytaikainen hoito erityi-
sen haastavasti käyttäytyville lapsille sekä lasten pitkäaikaisen asumi-
sen palvelut. Pitkäaikaisen asumisen ruotsinkieliset palvelut puuttuvat 
täysin koko Suomesta. Palvelujen puuttuminen johtaa joko kyseisten 
palvelujen saamattomuuteen tai sellaiseen palvelujen muotoiluun, joka 
ei aina vastaa asiakkaiden tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Ruotsinkieliset lasten-  ja nuorisopsykiatriset palvelut ja resurssit

HUSin ruotsinkielisen lasten- ja nuortenpsykiatrian toiminta vastaa 
diagnostiikan ja hoidon tarpeen arvioinnin suhteen suomenkielisiä pal-
veluja. Työssä hyödynnetään keskitetyn neuropsykiatrisen yksikön 
osaamista aivan kuten suomenkielisillä poliklinikoillakin. Suomenkielis-
ten palvelujen tavoin erikoissairaanhoidossa tehdään diagnostiikka ja 
suunnitellaan hoito, joka saatetaan ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta. 
Tilanteen ja oireilun vakaavuusasteen helpottuessa tai ollessa lievää tai 
keskivaikeata asiakas voidaan ohjata perustasolle jatkohoitoon. Lapsi- 
ja nuorisopsykiatrian ostopalvelut ovat kuitenkin suomenkielisiä rajoite-
tumpia ostopalvelujen rajallisuuden (neuropsykiatrinen valmennus) tai 
täydellisen puuttumisen vuoksi (esimerkiksi Kelan sopeutumisvalmen-
nukset ja LAKU-kuntoutus). Tämän vuoksi ruotsinkielisessä työryh-
mässä hoidetaan neuropsykiatristen lasten hoitoa omana työnä. Ruot-
sinkielisten palvelujen resursseissa ei ole HUSin puolelta huomautetta-
vaa. Ongelmana on sen sijaan jo aiemmin mainittu tiettyjen palvelujen 
puuttuminen ruotsin kielellä.

Ruotsinkielisten palvelujen ja toimijoiden välinen yhteistyö

Ruotsinkielisissä sosiaali- ja terveys- sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
palveluissa tehdään suomenkielisiä palveluja enemmän yhteistyötä. 
Yhteistyö on hyvin usein myös suomenkielisiä palveluja toimivampaa 
pienemmän toimijajoukon vuoksi. Toimijat tuntevat toisensa ja palve-
lunsa, ja tätä kautta yhteistyön tekeminen on suomenkielisiä palveluja 
helpompaa ja toimivampaa. Ruotsinkielisten palvelujen yhteistyötä on 
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myös kehitetty systemaattisesti viime vuosina. Yhteistyön kriittisiä koh-
tia parannetaan niin sosiaali- ja terveystoimialan sisällä kuin yhteis-
työssä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kanssa.

Palvelujen rajapinnoilla ja monia palveluja tarvitsevien lasten ja nuorten 
palvelujen järjestämisessä on Helsingissä haasteita niin suomenkielis-
ten kuin ruotsinkielisten palvelujen osalta. Taustalla on usein toiminta-
käytänteiden kankeus, liian tiukat asiakasrajaukset sekä työntekijöiden 
taitamattomuus räätälöidä palveluja asiakkaille sopiviksi. Tarvitaan laa-
jempaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kasvatuksen ja koulutuspal-
velujen palvelumuotoilua, jotta asiakkaiden palveluihin voitaisiin vastata 
mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Muiden palvelujen puutteellisuus ja 
toimimattomuus voivat johtaa yksittäisissä tilanteissa lastensuojelun 
asiakkuuteen, jos erityistä tukea tarvitseva lapsi ja hänen perheensä 
eivät saa tarvitsemaansa tukea.

Ruotsinkielisten palvelujen yhteistyön parantamiseksi sosiaali- ja ter-
veystoimialalla on ruotsinkielisten palvelujen työryhmä, jossa on edus-
tajia eri palveluista. Työryhmän painopisteet ovat ruotsinkielisten palve-
lujen kehittäminen ja palvelut ylittävä yhteistyö. Työryhmällä on palve-
lukeskuksittain kolme alatyöryhmää (perhekeskustoiminta, terveys- ja 
hyvinvointipalvelut sekä senioripalvelut), joiden tehtävänä on kehittää ja 
vahvistaa ruotsinkielisiä palvelu- ja konsultaatiomalleja omissa toimin-
noissaan sekä kehittää asiakastarpeiden mukaisia eri palvelujen uudis-
tamisen toimintamalleja alatyöryhmien välillä. Tärkeänä tehtävä on 
tunnistaa erityisiä teemoja, jossa on tarpeellista toimia monitoimijaisesti 
ja myös samanaikaisesti tunnistaa yhteisen työn mahdollisuudet. Per-
hekeskustoiminnan alatyöryhmä toimii samalla ruotsinkielisten perhei-
den palvelujen esimiesfoorumina. Ruotsinkielisten palvelujen monitoi-
mijaista kehittämistä on tehty myös lasten ja nuorten matalankynnyk-
sen mielenterveyspalvelujen kehittämistyössä.

Ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden määrä

Helsingissä ruotsinkielisiä sosiaalityöntekijöitä työskentelee erityistä tu-
kea tarvitsevien lasten ja heidän perheiden kanssa lapsiperheiden pal-
velutarpeen arvioinnissa, perheneuvolassa, perhesosiaalityössä, las-
tensuojelun avo- ja sijaishuollossa, vammaispalvelussa sekä nuorten 
sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on ollut Helsin-
gissä välillä haasteita, mutta ruotsinkielisten sosiaalityöntekijöiden rek-
rytoinnissa ei ole ollut sellaisia haasteita kuin suomenkielisten sosiaali-
työntekijöiden saatavuudessa.

Ruotsinkielisten erityislasten iltapäivähoito, kasvatus ja koulutus

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala vastaa ruotsinkielisestä iltapäivä-
hoidon järjestämisestä (myös erityistä tukea tarvitseville lapsille), erityi-
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sopetuksen riittävyydestä, koulutusasteiden välisestä yhteistyöstä, pe-
ruskoulun jälkeiseen koulutukseen vaikuttamisesta sekä sairaalakoulu-
toiminnan organisoimisesta. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan kesken ollaan työstämässä iltapäivähoi-
toon liittyviä ongelmia ja etsimässä niihin ratkaisuja.

Toimien yhteys strategiaan ja käyttösuunnitelmaan

Sosiaali- ja terveystoimialalla on tehty strategian ja käyttösuunnitelman 
mukaisesti yhteistyötä kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan, HUSin ja 
muiden aiheeseen liittyvien toimijoiden kanssa, jotta parannetaan yh-
teistyötä ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
palveluissa. Strategian tavoitteiden mukaisesti yhteistyön parantamisel-
la on kehitetty oikea-aikaisia ja oireidenmukaisia hoitoja sekä pyritty 
vähentämään mielenterveysongelmien vuoksi sijoitettujen lasten mää-
rää. Ruotsinkielisten erityistä tukea tarvitsevien palvelujen integroimi-
nen näiden lasten koulutukseen on vahvistanut strategian mukaisesti 
oppilas- ja koulukohtaista opiskeluhuoltoa. Vuoden 2020 käyttösuunni-
telman mukaisesti meneillään olevassa lasten ja nuorten mielenter-
veyspalvelujen kehittämistyössä on myös huomioitu erikseen ruotsin-
kieliset matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut.

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveystoimialalla on hyvä tilannekuva ja ymmärrys ruotsin-
kielisistä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluista. Palve-
lut toimivat suurimmaksi osaksi hyvin ja asiakkaat ovat pääosin tyyty-
väisiä saamaansa palveluun. Vaikutettavissa oleviin kriittisiin kohteisiin 
on pyritty puuttumaan ja palveluja on pyritty muotoilemaan paremmin 
asiakkaille sopivaksi. Sosiaali- ja terveystoimialalla jatketaan ruotsinkie-
listen vammaispalvelujen ja psykiatrisen ostopalvelujen kehittämistä 
yhdessä eri toimijoiden välillä. On tärkeää, että ruotsinkielisten palvelut 
huomioidaan osana kaikissa palveluissa ja niiden kehittämisessä eikä 
erillisenä toimenpideohjelmana.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat ikänsä, heikon toimintakykynsä, 
vammaisuuden ja mielenterveysongelmien vuoksi erityisen haavoittu-
vassa asemassa. Nämä lapset ja heidän perheensä käyttävät myös 
paljon sosiaali- ja terveyspalveluja. Olemassa olevilla ja suunnitelluilla 
toimilla edistetään näiden asiakkaiden palvelujen saatavuutta ja yhden-
vertaisuutta. Palvelujen tuottamisella ja kehittämisellä edistetään myös 
välillisesti asiakkaiden ja heidän perheidensä toimintakykyä ja arjessa 
selviytymistä.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.9.2020 mennessä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Marcus 
Rantalan sekä 20 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta liittyen toimen-
pideohjelmaan ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi. 
Lausuntoa on pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.
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Juha Jolkkonen
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