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§ 24
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien terapiatakuun 
toteuttamisen suunnitelmaa

HEL 2020-010627 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa koskevasta vih-
reän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki laatii suunnitelman terapiatakuun 
toteuttamiseksi koko kaupungissa. Helsingissä on myös tunnistettu 
kasvava tarve tukea kaupunkilaisten mielen hyvinvointia, ehkäistä on-
gelmien vaikeutumista ja madaltaa mielenterveyspalveluihin hakeutu-
misen kynnystä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja 
terveystoimialalla on laadittu suunnitelma yhdessä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ja HUSin kanssa lasten, nuorten ja aikuisten mielen-
terveys- ja päihdepalvelujen vahvistamiseksi. Helsinki lisää perustason 
mielenterveyspalvelua ja kouluttaa työntekijöitään näyttöön perustuviin 
psykososiaalisiin hoitomenetelmiin. Toimenpiteet ovat linjassa kansal-
listen Käypä hoito -suositusten, terveydenhuollon palveluvalikoimaneu-
voston suosituksen ja mielenterveysstrategian kanssa.

Eduskunta käsittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena 
on taata pääsy perusterveydenhuollosta oireen mukaiseen psykososi-
aaliseen hoitoon tai psykoterapiaan kuukauden sisällä yhteydenotosta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään Helsingissä monikanavai-
sesti perus- ja erityistason yhteistyönä. Asiakkaan hoidon tarpeen ar-
viointi tehdään välittömästi ensimmäisellä käynnillä siinä toimipistees-
sä, johon asiakas on hakeutunut. Hoidon alkamiseksi ei tarvita erikois-
lääkärin asettamaa diagnoosia.

Kalasataman ja Myllypuron matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu-
pisteet (Mieppi) tarjoavat apua aikuisikäisille ja 13 vuotta täyttäneille 
nuorille. Vastaanotolle voi tulla ilman ennakkoyhteydenottoa ja yhtey-
denottopyyntöihin vastataan kolmen päivän sisällä. Asiakkaille tarjo-
taan ohjausta, neuvontaa tai 1‒5 kerran keskustelutukea mielenter-
veyshäiriöiden hoitoon erikoistuneen ammattihenkilön kanssa. Koke-
mukset Miepeistä ovat olleet hyviä, ja sosiaali- ja terveystoimessa on 
tavoitteena perustaa vastaavia mielenterveyspalvelupisteitä lisää kat-
tamaan koko Helsinki. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteet 
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Miepit otetaan osaksi kaikkien terveys- ja hyvinvointikeskusten suunnit-
telua.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoil-
le ohjaudutaan terveysasemalääkärin tai terveydenhoitajan arvion jäl-
keen. Myös neuvolasta tai lastensuojelusta voidaan ohjata aikuisikäisiä 
asiakkaita vastaanotoille. Noin 12 000 helsinkiläistä kävi mielenterveys- 
ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoilla vuonna 2020. Sairaanhoitaja 
on yhteydessä asiakkaaseen pääsääntöisesti samana arkipäivänä yh-
teydenotosta ja hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelimessa tai konsul-
taatiovastaanotolla. Osa vastaanottoajoista on varattu kiiretilanteita var-
ten. Mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan kiireettömälle ajanvaraus-
käynnille pääsee keskimäärin kolmessa viikossa. Potilaiden arviointi ja 
hoito sisältävät erilaisia seulontatestejä, psykoedukaatiota, psykotera-
peuttisia lyhytinterventioita ja ryhmämuotoista hoitoa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat akuutti-, arviointi- ja konsultaa-
tiotyöryhmät tarjoavat apua ja konsultaatiota kaikkialle peruspalvelui-
hin, lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman 
arkipäivän sisällä avunpyynnöstä. Työryhmät auttavat myös äkillisissä 
vakavissa psykiatrisissa kriisitilanteissa ja tarjoavat lyhytinterventioita. 
Lastensuojelun tiimeissä on mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajia. 
Psykiatrian erikoistason päivystys toimii ympärivuorokautisesti Haart-
manin ja Malmin sairaaloissa HUSin järjestämänä. Myös kaupungin 
omaan psykiatriseen avohoitoon pääsee kiiretapauksissa ilman lähetet-
tä akuuttityöryhmien kautta.

Mielenterveyspalvelupisteistä, terveysasemilta, opiskelijaterveyden-
huollosta, nuorisoasemalta ja päihdepoliklinikoilta asiakkaita ohjataan 
tarvittaessa palvelusetelipalveluna toteutettavaan lyhytpsykoterapiaan. 
Potilaita ohjataan perustasolta myös HUSin nettiterapiaan. Noin 2 500 
helsinkiläistä käytti nettiterapiaa vuonna 2020. Helsinki on mukana yh-
teistyössä HUSin kanssa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Tera-
piat etulinjaan -hankkeessa, jossa vahvistetaan sekä nuorten että ai-
kuisten varhaisen vaiheen terapioiden laatua ja kattavuutta.

Helsingin kaupungin oma aikuisikäisten psykiatrinen erikoissairaanhoi-
to toimii väestövastuumallin mukaisesti. Vuosittain kiireettömään psy-
kiatriseen avohoitoon tulee noin 6500 ulkoista lähetettä. Lähetteiden 
käsittelyajan mediaani on yksi vuorokausi. Potilaan hoidon tarve arvioi-
daan lähetekäsittelyssä ja tarvittaessa kysytään lisätietoja potilaalta, 
potilaan läheisiltä ja lähettävältä taholta, sekä annetaan hoito-ohjeita. 
Tavoitteena on, että jokainen kiireettömän hoidon tarpeessa oleva poti-
las saa ensimmäisen vastaanottoajan 21 vuorokauden sisällä lähetteen 
saapumisesta. Helsingin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ei yllä-
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pidetä varsinaisia hoitojonoja kiireettömään psykiatriseen avohoitoon 
pääsyssä.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa paranne-
taan Helsingissä laajentamalla nuorisoaseman toimintaa toiseen toimi-
pisteeseen ja perustamalla alle 13-vuotiaille lapsille perhekeskuksen 
yhteyteen hoitotiimi. Tavoitteena on vahvistaa myös lastenpsykiatrista 
tiimiä. Oppilashuollon ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon työnteki-
jöitä koulutetaan uusiin huolen tunnistamismalleihin, yhteistyömenetel-
miin ja hoidollisiin menetelmiin. Erityistä tukea tarvitsevien 10‒18-
vuotiaiden lastensuojelun asiakkaiden hoitoa kehitetään yhdessä HU-
Sin kanssa.

Helsinki kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kans-
sa lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdehoitoa myös 
osana kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 
ja sote-rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelua. Tavoitteena 
on, että perustasolta tarjotaan mahdollisimman laajasti erilaisia lyhyt-, 
etä- ja nettiterapiamuotoja, joita erityistaso tarvittaessa täydentää eri-
koisosaamista vaativilla hoitomuodoilla nopeasti ja joustavasti. Samas-
sa yhteydessä rakennetaan psykoterapiahoitojen ohjaus- ja laadunhal-
lintajärjestelmä ja koulutetaan muun muassa koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon työntekijöitä näyttöön perustuviin ahdistuksen ja masen-
nuksen psykososiaalisiin hoitoihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että laaditaan suunnitelma pe-
rustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensikontaktin saa-
misen nopeuttamiseksi, tavoitteena enintään kaksi viikkoa kiireettömis-
sä tapauksissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa lisäksi, että 
laaditaan konkreettinen suunnitelma terapiatakuun toteuttamiseksi Hel-
singissä. Helsinki tavoittelee terapiatakuun toteuttamista vuonna 2022.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät ja 
psykoterapiat kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitovalikoi-
maan. Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja 
päihdehäiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki eh-
käisevät oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannuste-
hokkaita interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen avohoitopal-
veluja on oltava riittävästi ja niiden on oltava ensisijaisia erityistason 
palveluihin nähden.”

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
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Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausunnon neljännen kappa-
leen loppuun: "Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteet Miepit 
otetaan osaksi kaikkien terveys- ja hyvinvointikeskusten suunnittelua."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausuntoehdotuksen viimei-
sen kappaleen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia: "Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että laaditaan suunni-
telma perustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensikon-
taktin saamisen nopeuttamiseksi, tavoitteena enintään kaksi viikkoa kii-
reettömissä tapauksissa."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 3:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään lausuntoehdotuksen viimei-
sen kappaleen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointia: "Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että laaditaan konk-
reettinen suunnitelma terapiatakuun toteuttamiseksi Helsingissä. Hel-
sinki tavoittelee terapiatakuun toteuttamista vuonna 2022."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 4:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään lausuntoehdotuksen viimeisen kappa-
leen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että selvitetään edellytykset ja kus-
tannukset perustason mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyn ja ensi-
kontaktin saamisen nopeuttamiseksi siten, että tavoitteena olisi enin-
tään kaksi viikkoa kiireettömissä tapauksissa."

Kannattaja: jäsen Maritta Hyvärinen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään lausuntoehdotuksen viimeisen kappa-
leen loppuun ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Li-
säksi sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että eduskunta kä-
sittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitteen ripeällä aikataululla. Sen myö-
tä kunnille mahdollisesti syntyvä lisäresurssitarve on korvattava kunnil-
le täysimääräisesti, jotta mielenterveyspalveluiden palvelutaso ja kehit-
täminen kokonaisuutena voidaan varmistaa."

Kannattaja: jäsen Maritta Hyvärinen
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta 
Hyvärinen, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Aleksi Niska-
nen, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Leo Bergman

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

Puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus 2 ja jäsen Sami Heis-
taron vastaehdotus 4 olivat toisilleen vastakkaiset. Niiden osalta äänes-
tettiin ensin siitä, kummasta äänestetään esittelijän ehdotusta vastaan.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Sami Heistaro)

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti jäsen Sami Heis-
taron vastaehdotuksen äänin 8 - 5, joten siitä äänestettiin seuraavaksi 
esittelijän ehdotusta vastaan.

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 8 - 5.

Myös puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus 3 ja jäsen Sami 
Heistaron vastaehdotus 5 olivat toisilleen vastakkaiset, joten niiden 
osalta äänestettiin ensin siitä, kummasta äänestetään esittelijän ehdo-
tusta vastaan.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 3 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Sami Heistaro)

Jaa-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Puheenjohtaja Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti jäsen Sami Heis-
taron vastaehdotuksen äänin 8 - 5, joten siitä äänestettiin seuraavaksi 
esittelijän ehdotusta vastaan.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (puheenjohtaja Sanna Vesikansa)
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Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 5
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen äänin 8 - 5.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

mikko.tamminen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa koskevasta vih-
reän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki laatii suunnitelman terapiatakuun 
toteuttamiseksi koko kaupungissa. Helsingissä on myös tunnistettu 
kasvava tarve tukea kaupunkilaisten mielen hyvinvointia, ehkäistä on-
gelmien vaikeutumista ja madaltaa mielenterveyspalveluihin hakeutu-
misen kynnystä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja 
terveystoimialalla on laadittu suunnitelma yhdessä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ja HUSin kanssa lasten, nuorten ja aikuisten mielen-
terveys- ja päihdepalvelujen vahvistamiseksi. Helsinki lisää perustason 
mielenterveyspalvelua ja kouluttaa työntekijöitään näyttöön perustuviin 
psykososiaalisiin hoitomenetelmiin. Toimenpiteet ovat linjassa kansal-
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listen Käypä hoito -suositusten, terveydenhuollon palveluvalikoimaneu-
voston suosituksen ja mielenterveysstrategian kanssa.

Eduskunta käsittelee Terapiatakuu-kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena 
on taata pääsy perusterveydenhuollosta oireen mukaiseen psykososi-
aaliseen hoitoon tai psykoterapiaan kuukauden sisällä yhteydenotosta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään Helsingissä monikanavai-
sesti perus- ja erityistason yhteistyönä. Asiakkaan hoidon tarpeen ar-
viointi tehdään välittömästi ensimmäisellä käynnillä siinä toimipistees-
sä, johon asiakas on hakeutunut. Hoidon alkamiseksi ei tarvita erikois-
lääkärin asettamaa diagnoosia.

Kalasataman ja Myllypuron matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu-
pisteet (Mieppi) tarjoavat apua aikuisikäisille ja 13 vuotta täyttäneille 
nuorille. Vastaanotolle voi tulla ilman ennakkoyhteydenottoa ja yhtey-
denottopyyntöihin vastataan kolmen päivän sisällä. Asiakkaille tarjo-
taan ohjausta, neuvontaa tai 1‒5 kerran keskustelutukea mielenter-
veyshäiriöiden hoitoon erikoistuneen ammattihenkilön kanssa. Koke-
mukset Miepeistä ovat olleet hyviä, ja sosiaali- ja terveystoimessa on 
tavoitteena perustaa vastaavia mielenterveyspalvelupisteitä lisää kat-
tamaan koko Helsinki.

Terveysasemien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoil-
le ohjaudutaan terveysasemalääkärin tai terveydenhoitajan arvion jäl-
keen. Myös neuvolasta tai lastensuojelusta voidaan ohjata aikuisikäisiä 
asiakkaita vastaanotoille. Noin 12 000 helsinkiläistä kävi mielenterveys- 
ja päihdesairaanhoitajien vastaanotoilla vuonna 2020. Sairaanhoitaja 
on yhteydessä asiakkaaseen pääsääntöisesti samana arkipäivänä yh-
teydenotosta ja hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelimessa tai konsul-
taatiovastaanotolla. Osa vastaanottoajoista on varattu kiiretilanteita var-
ten. Mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan kiireettömälle ajanvaraus-
käynnille pääsee keskimäärin kolmessa viikossa. Potilaiden arviointi ja 
hoito sisältävät erilaisia seulontatestejä, psykoedukaatiota, psykotera-
peuttisia lyhytinterventioita ja ryhmämuotoista hoitoa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen liikkuvat akuutti-, arviointi- ja konsultaa-
tiotyöryhmät tarjoavat apua ja konsultaatiota kaikkialle peruspalvelui-
hin, lastensuojeluun, asumispalveluihin tai asiakkaan kotiin muutaman 
arkipäivän sisällä avunpyynnöstä. Työryhmät auttavat myös äkillisissä 
vakavissa psykiatrisissa kriisitilanteissa ja tarjoavat lyhytinterventioita. 
Lastensuojelun tiimeissä on mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajia. 
Psykiatrian erikoistason päivystys toimii ympärivuorokautisesti Haart-
manin ja Malmin sairaaloissa HUSin järjestämänä. Myös kaupungin 
omaan psykiatriseen avohoitoon pääsee kiiretapauksissa ilman lähetet-
tä akuuttityöryhmien kautta.
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Mielenterveyspalvelupisteistä, terveysasemilta, opiskelijaterveyden-
huollosta, nuorisoasemalta ja päihdepoliklinikoilta asiakkaita ohjataan 
tarvittaessa palvelusetelipalveluna toteutettavaan lyhytpsykoterapiaan. 
Potilaita ohjataan perustasolta myös HUSin nettiterapiaan. Noin 2 500 
helsinkiläistä käytti nettiterapiaa vuonna 2020. Helsinki on mukana yh-
teistyössä HUS:n kanssa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Tera-
piat etulinjaan -hankkeessa, jossa vahvistetaan sekä nuorten että ai-
kuisten varhaisen vaiheen terapioiden laatua ja kattavuutta.

Helsingin kaupungin oma aikuisikäisten psykiatrinen erikoissairaanhoi-
to toimii väestövastuumallin mukaisesti. Vuosittain kiireettömään psy-
kiatriseen avohoitoon tulee noin 6500 ulkoista lähetettä. Lähetteiden 
käsittelyajan mediaani on yksi vuorokausi. Potilaan hoidon tarve arvioi-
daan lähetekäsittelyssä ja tarvittaessa kysytään lisätietoja potilaalta, 
potilaan läheisiltä ja lähettävältä taholta, sekä annetaan hoito-ohjeita. 
Tavoitteena on, että jokainen kiireettömän hoidon tarpeessa oleva poti-
las saa ensimmäisen vastaanottoajan 21 vuorokauden sisällä lähetteen 
saapumisesta. Helsingin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ei yllä-
pidetä varsinaisia hoitojonoja kiireettömään psykiatriseen avohoitoon 
pääsyssä.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa paranne-
taan Helsingissä laajentamalla nuorisoaseman toimintaa toiseen toimi-
pisteeseen ja perustamalla alle 13-vuotiaille lapsille perhekeskuksen 
yhteyteen hoitotiimi. Tavoitteena on vahvistaa myös lastenpsykiatrista 
tiimiä. Oppilashuollon ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon työnteki-
jöitä koulutetaan uusiin huolen tunnistamismalleihin, yhteistyömenetel-
miin ja hoidollisiin menetelmiin. Erityistä tukea tarvitsevien 10‒18-
vuotiaiden lastensuojelun asiakkaiden hoitoa kehitetään yhdessä HU-
Sin kanssa.

Helsinki kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja HUSin kans-
sa lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdehoitoa myös 
osana kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 
ja sote-rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelua. Tavoitteena 
on, että perustasolta tarjotaan mahdollisimman laajasti erilaisia lyhyt-, 
etä- ja nettiterapiamuotoja, joita erityistaso tarvittaessa täydentää eri-
koisosaamista vaativilla hoitomuodoilla nopeasti ja joustavasti. Samas-
sa yhteydessä rakennetaan psykoterapiahoitojen ohjaus- ja laadunhal-
lintajärjestelmä ja koulutetaan muun muassa koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon työntekijöitä näyttöön perustuviin ahdistuksen ja masen-
nuksen psykososiaalisiin hoitoihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät ja 
psykoterapiat kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitovalikoi-
maan. Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja 
päihdehäiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki eh-
käisevät oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannuste-
hokkaita interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen avohoitopal-
veluja on oltava riittävästi ja niiden on oltava ensisijaisia erityistason 
palveluihin nähden.”

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle terapiatakuun toteuttamisen suunnitelmaa 
koskevasta vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta. Lausuntoa on 
pyydetty 10.2.2021 mennessä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely
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Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle jäsen 
Sami Heistaron ehdotuksesta.
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