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14
Raportti helsinkiläislasten ja -nuorten psykiatrisista palveluista 
vuonna 2012

HEL 2012-005378 T 00 01 01

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee omalta osaltaan merkitä 
tiedoksi sekä lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle liitteinä olevat 
raportit helsinkiläislasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja 
saatavuuden kehityksestä vuonna 2012.

Esittelijä

Päättäessään 12.9.2007 lastenpsykiatrisen toiminnan keskittämisestä 
Hyksiin 1.1.2008 alkaen kaupunginvaltuusto edellytti, että 
kaupunginhallitus tuo valtuustolle vuosittain raportin helsinkiläislasten 
ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä. 

HYKS:n asianomaiset ylilääkärit ovat valmistelleet esityslistan liitteenä 
olevat selvitykset.

Em. selvitysten mukaan helsinkiläisten lasten pääsy 
lastenpsykiatriseen hoitoon oli hyvällä tasolla. Kuuden viikon hoitotakuu 
toteutui pääosin. Yli kolmen kuukauden jonotusaikoja ei ollut. 
Yhteistyötä tehtiin lastensuojelun ja koulutoimen kanssa yksittäisten 
potilaiden kohdalla tiiviisti. Erikoislääkärin puhelinkonsultaatiopalvelua 
käytettiin runsaasti. Hoidossa olevien potilaiden lukumäärä pysyi 
ennallaan lähetemäärän kasvusta huolimatta, koska pyrkimyksenä on 
ollut hoitoprosessien tiivistäminen ja lyhentäminen. Hoitoketjujen 
sujuvuudessa oli edelleen parannettavaa. Sosiaali- ja terveysvirasto ja 
HUS ovat asettaneet työryhmän, joka laatii ehdotuksen siitä, miten 
tulisi kokonaisvoimavarojen puitteissa tarkastella lastenpsykiatristen 
potilaiden hoitoketjua. Työryhmän tulee kuvata hoitoketjussa tarvittavat 
muutokset. Lisäksi tulee tarkastella lastenpsykiatrian ja lastensuojelun 
välistä työnjakoa ja siinä tarvittavia muutoksia.

HYKS:n nuorisopsykiatrian organisaatio uudistui vuoden 2012 alussa 
siten, että aikaisempien Helsingin, Jorvin, Peijaksen ja keskitettyjen 
palveluiden klinikoiden tilalle perustettiin avohoidon, osastohoidon ja 
erityispalveluiden klinikat. Organisaatiouudistuksen vuoksi raportin 
luvut eivät ole kaikin osin vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna. 
Helsinkiläisnuorten lähetteet vähenivät vuoteen 2011 verrattuna ja niitä 
oli suhteellisesti vähemmän kuin HYKS-kunnissa keskimäärin. Suurin 
lähettäjätaho oli kouluterveydenhuolto. Hoidon tarpeen arviointi toteutui 
kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta terveydenhuoltolain 
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edellyttämällä tavalla. Nuorisopsykiatriset ympärivuorokautiset 
osastopaikat vähenivät huomattavasti hoidon painopisteen siirtyessä 
avohoitoon. Vuonna 2012 osastohoidon klinikassa oli hoidossa 
yhteensä 206 helsinkiläistä nuorta (v. 2011 200). Hoitopäivät vähenivät 
29 % vuoteen 2011 verrattuna. Osastopaikkojen vähentymisestä 
huolimatta osastoille ei ollut merkittäviä hoitojonoja eikä 
ylipaikkatilanteita esiintynyt.
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