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Valtiontalouden tarkastusviraston  
tuloksellisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastus suunnitelmaansa 
sisältyneen Asiakkaan lasten huomioimista aikuisten mielenterveys-
palveluissa koskeneen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston 
tuloksellisuustarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastus-
kertomuksen, joka lähetetään sosiaali- ja terveysministeriölle sekä tie-
doksi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, eduskunnan sosiaali- ja 
terveys valiokunnalle, valtio varainministeriölle ja valtiovarain controller 
-toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista sosiaali- ja terveys ministeriöllä 
on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen sisälly asiavirheitä, se-
kä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen joh-
dosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2021.
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Tarkastuksen tavoitteena oli saada tietoa ja esittää toimintasuosituksia siitä, 
miten mielenterveyspalveluissa tulisi huomioida asiakkaan alaikäisten las-
ten tuen ja hoidon tarve. Tarkastuksessa arvioitiin, onko aikuisten mielen-
terveyspalvelut järjestetty siten, että ne muodostavat lapsiperheiden palve-
lujen kanssa toimivan kokonaisuuden. Lisäksi selvitettiin, mahdollistaako 
lapsen palvelutarpeen arviointiprosessi oikea-aikaisen tuen antamisen lap-
selle sekä onko yhteistyö vanhempien hoitotahon ja lapsen palveluista vas-
taavan tahon välillä toimivaa. 

Avohoidon lisäämisen ohella tulisi kotiin järjestää enemmän tukea

Psykiatrinen hoito painottuu aiempaa enemmän avohoitoon. Mielen-
terveyspalvelujen avohoitopainotteisuus voi tarkoittaa sitä, että avo hoidossa 
perheen kokonaistilanne tulee huomioiduksi, toisin kuin laitoshoidossa, jos-
sa huomio keskittyy helposti asiakkaan akuuttiin tilanteeseen. Avo hoidon 
korostaminen on kuitenkin johtanut siihen, että entistä huonokuntoisem-
pia asiakkaita hoidetaan kotona. Lapsiperheiden näkökulmasta olisi pe-
rusteltua, että kotiin järjestettäisiin enemmän tukea tai että perheen ko-
konaistilanne huomioitaisiin paremmin niissä palveluissa, joissa perheet 
asioivat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusvaikuttavuudesta kerty-
neen tiedon perustella voidaan olettaa, että perheen tukeminen ajoissa vä-
hentäisi perheen palveluntarvetta lapsen kasvaessa ja perheestä koituvia 
kokonais kustannuksia.

Sairaanhoitopiireissä ja kunnissa on hyviä ohjeita lasten 
huomioimisesta aikuisten mielenterveyspalveluissa

Tarkastuksessa selvitettiin 20 sairaanhoitopiirin terveydenhuollon 
järjestämis suunnitelmista, miten aikuisten mielenterveyspalvelut on 
terveyden huollossa organisoitu. Tarkastuksen mukaan aikuisten avo hoidon 
mielenterveyspalvelut on järjestetty pirstaleisesti. Psykiatrista erikois-
sairaanhoitoa järjestävät sekä sairaanhoitopiirit, että kunnat. Valtaosassa 
sairaanhoitopiireistä (12/20) avohoidon mielenterveyspalveluja järjestävät 
sekä sairaanhoitopiiri että kunnat. Järjestämissuunnitelmissa ei käsitellä ai-
kuisten mielenterveyspalvelujen yhteistyötä erityisesti lasten ja perheiden 
palvelujen kanssa. Myöskään työterveyshuollon ja lapsia hoitavien tahojen 
välillä ei ole suoria yhteyksiä.

Tarkastus osoitti, että alle puolessa (7/20) tarkastelluista terveyden-
huollon järjestämissuunnitelmista oli maininta huomion kiinnittämisestä 
lapseen, kun vanhempi on terveyspalvelujen piirissä. Sairaanhoitopiireissä 
ja kunnissa on kuitenkin hyviä toimintaohjeita asiakkaan lasten huomioi-
misesta aikuisten mielenterveyspalveluissa. Haastatelluista aikuispsykiat-
rian yksiköistä suurimmassa osassa (8/10) oli laadittu ohjeet lasten huo-
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mioimisesta asiakkaan hoidossa. Tarkastuksen perusteella lasten tuen ja 
hoidon tarpeen huomioimisessa ja mahdollisessa hoitoon ohjaamisessa on 
myös eduksi, jos aikuisia hoitavissa yksiköissä on sosiaalityön osaamista. 

Hoitoketjut ovat hyviä keinoja sopia yhteistyöstä ja sen toteutuksesta. 
Aikuispsykiatrian hoitoketjuja oli tarkastushetkellä 50. Näistä vain yhdes-
sä mainitaan perheen huomiointi ja omaisten jaksamisen tukeminen. Suun-
nitellussa sote-järjestelmässä maakuntien järjestämisvastuuseen kuuluu 
hoitoketjujen määrittely. Hoitoketjujen rakentaminen voi helpottua, kun 
viranomaistoimijoita on jatkossa vähemmän. Tavoitteena tulisi olla entis-
tä yhtenäisemmät ja selkeämmät hoitoketjut, joissa kartoitettaisiin myös 
aikuisten palveluissa asioivien lasten tilanne ja ohjattaisiin heidät tarvit-
taessa hoitoon. 

Lapsen palvelutarpeen arviointiprosessi on monelta osin toimiva

Tarkastuksen mukaan lainsäädäntö antaa selkeän ohjeistuksen siitä, et-
tä alaikäisen lapsen tuen ja hoidon tarve tulee selvittää aikuisten mielen-
terveyspalveluissa. Aikuispsykiatriassa on myös sisäistetty hyvin terveyden-
huoltolain antama ohjeistus lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Sen 
sijaan terveyskeskukset hyötyisivät tarkastuksen perusteella koulutukses-
ta, jossa käsiteltäisiin ennaltaehkäisevästi lasten huomioon ottamista ai-
kuisten palveluissa. 

Tarkastuksen perusteella lasten puheeksi ottaminen aikuispsykiatrian 
yksiköissä on enemmän sääntö kuin poikkeus. Tarkastuksessa tuli esille, et-
tä vaikka menetelmiä pidetään hyvinä, on niiden soveltaminen kiireisessä 
asiakastyössä kuitenkin usein hankalaa. Menetelmien käyttöä tulisi pitää 
yllä lyhyemmillä, usein toistuvilla koulutuksilla. 

Tarkastuksessa todettiin, että toimijat tarvitsevat ohjeistusta siitä, kuin-
ka lapsen tilannekartoitus tulisi kirjata. Potilasasiakirjamerkintöjä koskeva 
asetus (298/2009) on tältä osin epäselvä ja tulkinnanvarainen. Henkilöstöä 
tulisi myös kouluttaa siitä, miten vanhemmat voidaan motivoida hoitoon 
niin, ettei lastensuojeluilmoituksen tekeminen vaaranna hoitosuhdetta. Tar-
kastuksessa havaittiin, että ongelmat asiakkaiden lasten tuen tarpeen selvit-
tämisessä liittyvät vanhempien haluttomuuteen tuoda esille lasten asioi ta. 
Taustalla voi olla pelko lasten huostaanotosta. 

Aikuispsykiatriassa on paljon kokemuksia hyvin toimivasta 
yhteistyöstä lastensuojelun kanssa

Yhteistyö aikuisten mielenterveyspalvelujen ja lasten palvelujen välillä on 
käytännössä yhteistyötä aikuispsykiatrian yksikön ja lastensuojelun välil-
lä. Terveyskeskuksissa yhteistyötä lastensuojelun tai muiden lasten palve-
lujen, esimerkiksi neuvolan, kanssa tehdään paljon vähemmän. 
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Tarkastuksen perusteella aikuisten mielenterveyspalveluiden yhteistyö 
lasten tilannetta selvittäneen tai lapselle palveluita tarjonneen tahon kanssa 
oli ollut sujuvaa. Yhteistyötä tukee se, jos aikuisten mielenterveys palvelut 
ja lastensuojelu sijaitsevat fyysisesti lähellä toisiaan.

Tarkastusviraston suositukset

1. Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi ohjeistaa sosiaali- ja terveyden-
huollon henkilöstöä lapsen tilannekartoituksen kirjaamisesta. Potilas-
asiakirjamerkintöjä koskeva säädös on tältä osin epäselvä ja tulkinnan-
varainen. 

2. Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi hankkia tietoa siitä, onko kotiin 
järjestetty riittävästi tukea perheille, joissa vanhemmalla on toiminta-
kykyä heikentävä mielenterveyden häiriö. Selvityksen jälkeen minis-
teriön tulisi harkita, olisiko kotiin annettavaa tukea tarpeen lisätä tai 
suunnata siten, että se ottaisi ennaltaehkäisevästi huomioon perheen 
kokonaistilanteen. Tämän voisi tehdä esimerkiksi Lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelmassa (LAPE).

3. Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi, esimerkiksi LAPE-ohjelman yh-
teydessä, edistää sitä, että sote-uudistuksen toteutuessa maakunnat 
ottaisivat rakenteita, hoitoketjuja ja tietojärjestelmiä suunnitellessaan 
huomioon yhteistyön ja tiedonvaihdon toimivuuden aikuisten mielen-
terveyspalveluiden ja lasten palveluiden välillä. 
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen tavoitteena oli saada tietoa ja esittää toimintasuosituksia sii-
tä, miten lapset otetaan huomioon aikuisten mielenterveyspalveluissa. Ai-
he on osa tarkastusviraston laajempaa Hoito- ja hoivakustannusten  hallinta 
-tarkastusteemaa.

Tarkastukseen ryhdyttiin, sillä vanhemman mielenterveysongelmien 
siirtyminen seuraavalle sukupolvelle on yksi tärkeä tekijä väestön psykiat-
risen sairastavuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen taustalla1. Tutkimukset 
osoittavat myös, että sekä vanhemmat itse että ammattiauttajat voivat hel-
pottaa lasten arkea ja tukea heidän kehitystään vanhemman sairastaessa2.

Mielenterveyden häiriöt ovat Suomessa yleisiä. Lähes joka kymmenes ai-
kuinen kärsii masennuksesta3. Suuri osa aikuisista, joilla on mielenterveys-
ongelmia, on täyttänyt jonkin psykiatrisen diagnoosin kriteerit jo lapsena. 

Erikoissairaanhoitoon mielenterveysoireiden vuoksi ohjautuvien 
5–12-vuotiaiden lasten määrä on lisääntynyt 22 prosenttia vuodesta 2011 
vuoteen 2015. Kotimaisessa tutkimuksessa ei ole kuitenkaan havaittu las-
ten mielenterveysongelmien lisääntymistä. Lasten ohjautuminen erikois-
sairaanhoitoon voi johtua siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 
tunnistaa ongelmat paremmin ja että perheillä on alempi kynnys hakeu-
tua tuen piiriin. Erikoissairaanhoidon käyntien lisääntyminen voi kertoa 
myös palvelu järjestelmän ja perustasolla saatavilla olevien tukimuotojen 
puutteista.4

Psykiatrinen hoito painottuu aiempaa enemmän avohoitoon. Vuonna 
2015 avohoidon käyntejä tehtiin 2 miljoonaa (12,1 potilasta kohti). Psykiat-
risessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin yhteensä 169 631 potilasta, joista 
avohoidossa oli 165 667. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastoil-
la hoidettujen määrä väheni 2,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vastaavasti avohoidon potilaiden määrä kasvoi 3,2 prosenttia.5 (Ks. Kuvio 1). 
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Kuvio 1: Psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaiden määrä vuosina 2006–2015 (vuode-
osastohoito sisältää päättyneet hoitojaksot). Lähde THL Tilastoraportti 21/2017. 
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Aikuisten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöillä on suuri valtion-
taloudellinen merkitys. Ne ovat toiseksi yleisin sairauspäivärahan saamisen 
syy: vuonna 2016 Kela maksoi niiden perusteella lähes 177 miljoonaa eu-
roa sairauspäivärahoja. Tämä oli 23 prosenttia kaikista maksetuista päivä-
rahoista.6

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset olivat vuonna 2016 
noin 5,3 miljardia euroa. Kokonaiskustannuksista 10 prosenttia koitui erikois-
sairaanhoidon psykiatrisesta avo- ja laitoshoidosta.7 Valtakunnallisesti on 
arvioitu, että mielenterveyden häiriöiden hoitokulut vastaavat 4,7 prosent-
tia kaikista terveydenhuollon menoista8.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat myös yleisin nuorten työ-
kyvyttömyyseläkkeiden peruste niin työ- kuin kansaneläke järjestelmässä9. 
Vuonna 2016 mielenterveyden häiriöiden työkyvyttömyyseläkemenot olivat 
736 miljoonaa euroa. Yli puolessa mielenterveyden häiriöiden perusteella 
alkavista työkyvyttömyyseläkkeistä masennus on tärkein työkykyä heikentä-
vä sairaus. Vuonna 2016 mielenterveyden häiriöiden osuus työkyvyttömyys-
eläkemenoista oli 38 prosenttia, 736 miljoonaa euroa.10

Ei tiedetä, kuinka monella psykiatrisessa hoidossa olevalla aikuisella on 
huolettavanaan alaikäisiä lapsia. Avohoidon lisääntymisen myötä voidaan 
olettaa, että yhä useampi lapsi asuu perheessä, jossa jommallakummalla van-
hemmalla on vakava mielenterveyden häiriö. Tällaisia henkilöitä on aiem-
min hoidettu sairaaloissa avohoidon sijaan.

Lastensuojelulaki (417/2007), terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja 
sosiaali huoltolaki (1301/2014) velvoittavat aikuista hoitavaa tahoa otta-
maan huomioon hänen lastensa hoidon ja tuen tarve. Esimerkiksi Kunta-
liiton kuntien lastensuojelulle tekemässä kyselyssä ilmeni kuitenkin, että 
ainoastaan 12 prosenttia vastaajista koki, että aikuisten päihde- ja mielen-
terveyspalveluissa selvitetään kattavasti asiakkaan huollettavana olevan lap-
sen tuen tarve11. Asiantuntijoiden mukaan vanhemmuutta ja lasten pärjää-
vyyttä tukeva työskentely mielenterveysongelmaperheissä on toteutunut 
huonosti, vaikka se monissa perusterveydenhuollon toimintasuosituksissa 
ja ohjeissa katsotaan tärkeäksi12.

Tarkastuksessa selvitettiin, onko aikuisten mielenterveyspalvelut jär-
jestetty siten, että ne muodostavat lapsiperheiden palvelujen kanssa toi-
mivan kokonaisuuden. Lisäksi selvitettiin, mahdollistaako lapsen palvelu-
tarpeen arviointiprosessi oikea-aikaisen tuen antamisen lapselle sekä 
toimiiko yhteistyö vanhempien hoitotahon ja lapsen palveluista vastaavan 
tahon välillä. Tarkastus kohdistui sosiaali- ja terveysministeriön ohjaamaan 
erikoissairaan hoidon ja perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon sekä työ-
terveyshuoltoon. Tarkastuksessa tehtiin yhteensä 23 haastattelua aikuis-
psykiatrian poliklinikoilla, terveyskeskuksissa ja yksityisten terveyspalvelu-
yritysten tuottamassa työterveyshuollossa. Aineistoa kerättiin myös kyselyn 
avulla. Kysely suunnattiin kaikille aikuispsykiatrian yksiköille ja osastoille. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 157 potilastyötä tekevää lääkäriä, sairaan hoitajaa 
ja sosiaalityöntekijää.

Vuonna 2016 mielenterveyden 
häiriöiden työkyvyttömyyseläke-
menot olivat 736 miljoonaa euroa 
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Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat

Kaikista lapsista 10–15 prosentilla arvioidaan olevan vakava, toiminta-
kykyä heikentävä psykiatrinen häiriö13. 

Vanhempien ilmoitusten mukaan 3-vuotiaista 8–10 prosentilla on 
käytös- ja tunneoireita.14

Pienten lasten yleisin mielenterveyden häiriö on käytösongelmat 
ja ahdistus, jota alkaa ilmetä ennen kouluikää. Nuorilla yleisimpiä ovat 
mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt. Nuorten psyyk-
kisille häiriöille on tyypillistä moniongelmaisuus: valtaosalla mielen-
terveyden häiriöistä kärsivistä nuorista on useampi kuin yksi saman-
aikainen häiriö.15

Mielenterveysongelmat ovat usein syynä nuorten jäämiseen kou-
lutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Koulumenestyksen heikkenemi-
nen ja poissaolot, passiivisuus, vetäytyminen ja aloitekyvyttömyys liit-
tyvät usein kehittymässä olevaan tai jo alkaneeseen mielen terveyden 
häiriöön16. 

Mielenterveys saattaa vaikuttaa pitkään nuoren työ- ja opiskelu-
kykyyn ja vaikeuttaa pääsyä työelämään17. 
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2 Onko aikuisten 
mielenterveyspalvelut järjestetty 
siten, että ne muodostavat 
lapsiperheiden palvelujen kanssa 
toimivan kokonaisuuden?

Tarkastuksen perusteella aikuisten mielenterveyspalveluja suunniteltaessa 
ei ole kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että ne muodostaisivat toimivan 
kokonaisuuden lapsiperheiden palvelujen kanssa. Parhaimmillaan mielen-
terveyspalvelujen painottuminen avohoitoon voi tarkoittaa sitä, että avo-
hoidossa perheen kokonaistilanne tulee huomioiduksi, toisin kuin laitos-
hoidossa, jossa huomio keskittyy helposti asiakkaan akuuttiin tilanteeseen. 
Avohoidon korostaminen on kuitenkin johtanut siihen, että entistä huono-
kuntoisempia asiakkaita hoidetaan kotona. Lapsiperheiden näkökulmasta 
olisi perusteltua, että kotiin järjestettäisiin enemmän tukea tai että tukea 
suunnataan siten, että se ottaa ennaltaehkäisevästi huomioon perheen ko-
konaistilanteen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusvaikuttavuudesta 
kertyneen tiedon perustella voidaan olettaa, että perheen tukeminen ajois-
sa vähentäisi perheen palveluntarvetta lapsen kasvaessa ja perheestä koi-
tuvia kokonaiskustannuksia.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmissa ei käsitellä aikuisten 
mielen terveyspalvelujen yhteistyötä erityisesti lasten ja perheiden pal-
velujen kanssa. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmia on laadittu 20 
sairaan hoitopiirissä. Niistä seitsemässä, eli alle puolessa, mainittiin lapsen 
huomioiminen silloin, kun vanhempi on palvelujen piirissä. Sairaanhoito-
piireissä ja kunnissa on kuitenkin hyviä toimintaohjeita lasten huomioimi-
sesta aikuisten mielenterveyspalveluissa. Haastatelluista aikuis psykiatrian 
yksiköistä suurimmassa osassa (8/10) oli laadittu ohjeet asiakkaan lasten 
huomioimisesta. Lasten huomioimisessa ja mahdollisessa hoitoon ohjaa-
misessa on myös eduksi, jos aikuisia hoitavissa yksiköissä on sosiaalityön 
osaamista. 

Vuonna 2017 Suomessa oli laadittu 50 aikuispsykiatrian hoitoketjua, jois-
ta yhdessä tuodaan esille perheen huomiointi ja omaisten jaksamisen tuke-
minen. Suunnitellussa sote-järjestelmässä viranomaistoimijoita on jatkossa 
vähemmän, minkä pitäisi helpottaa hoitoketjujen rakentamista. Maa kuntien 
tavoitteena tulisi olla entistä yhtenäisemmät ja selkeät hoitoketjut, joissa 
huomioidaan myös aikuisten palveluissa asioivien lasten tilanteen kartoi-
tus ja mahdollinen hoitoonohjaus. 

2.1 Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmat kuvastavat 
avohoidon mielenterveyspalvelujen 
hajanaisuutta 

Tarkastuksessa selvitettiin kahdenkymmenen sairaanhoitopiirin tervey-
denhuollon järjestämissuunnitelman perusteella, miten aikuisten mielen-
terveyspalvelut on järjestetty. 
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Terveydenhuoltolain (1326/2010) 34. pykälän mukaan samaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveyden-
huollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveys-
seurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava 
yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaali huollon, 
lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on lisäksi antanut valtioneuvoston asetuksen terveyden-
huollon järjestämissuunnitelmasta (377/2011). Asetuksen mukaan suunni-
telmassa on sovittava, miten hoitoketjut tai alueelliset hoitosuunnitelmat 
laaditaan yhteistyössä ja miten niiden toteutumista tuetaan ja seurataan. Ter-
veyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan järjestämissuunnitelmiin tulisi 
tulevaisuudessa kirjata paremmin se, miten muutokset palvelutarpeessa ote-
taan huomioon ja mitä konkreettisesti tehdään, mikäli palvelutarve kasvaa18.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmia koskeneet tarkastus-
havainnot osoittivat, että aikuisten avohoidon mielenterveyspalvelut on 
järjestetty varsin pirstaleisesti ja että niiden järjestämisessä on suuria eroja 
sairaanhoitopiirien välillä ja sisällä. Psykiatrista erikoissairaanhoitoa järjes-
tävät sekä sairaanhoitopiirit että kunnat. Valtaosassa sairaanhoitopiireistä 
(12/20) avohoidon mielenterveyspalveluja järjestävät sekä sairaanhoito-
piiri että kunnat19. Seitsemässä sairaanhoitopiirissä aikuispsykiatrian avo-
hoidon palvelut järjestää sairaanhoitopiiri20 ja yhdessä kunnat itse21. Sen 
sijaan perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelujen järjestämisvastuu 
kuuluu kunnille.

Joka kolmannessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa 
mainitaan lasten huomioiminen aikuisten palveluissa

Asiakkaan lasten huomioimiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa on kehi-
tetty erilaisia menetelmiä. Alle puolessa terveydenhuollon järjestämis-
suunnitelmista (7/20) oli maininta huomion kiinnittämisestä lapseen, kun 
vanhempi on palvelujen piirissä. Jos suunnitelmassa mainittiin jokin käy-
tetty menetelmä, se oli ”Toimiva lapsi ja perhe”- työmenetelmä22. (Katso tar-
kemmin tietolaatikko luvussa 2.2). Esimerkiksi Vaasan sairaanhoito piirin 
tavoitteena on kouluttaa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilai-
set käyttämään sitä. Keski-Suomessa on käytössä ”tunnista varhain ja puu-
tu asiaan”-mini-interventio ja tavoitteena on laajentaa sen käyttö terveys-
keskuksiin. Varsinais-Suomessa puolestaan ollaan vasta aikeissa ottaa 
käyttöön menetelmiä lasten huomioon ottamiseksi. Pohjanmaalla on le-
vinnyt ja juurtunut laajalle konkreettinen, tutkimukseen perustuva kaksi-
portainen Lapset  puheeksi -menetelmä, jonka avulla lasten hyvinvoinnin 
ja kehityksen tuki saadaan kaikkien lapsiperheiden ulottuville. Pohjois- 
Pohjanmaalla se aiotaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mu-
kaan juurruttaa kaikkiin keskeisiin perus- ja erityispalveluihin.23

Sosiaalityön osaaminen yksikössä edistää lasten palvelutarpeen 
huomioimista

Tarkastuksen perusteella yksimielinen asiantuntijanäkemys oli, että las-
ten huomioimisessa ja mahdollisessa hoitoon ohjaamisessa olisi eduksi, 
jos aikuisia hoitavissa yksiköissä olisi sosiaalityön osaamista. Tarkastuk-
seen haastatellut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset pitivät sosiaalityön-
tekijöitä linkkinä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ja lastensuojelun välil-

Valtaosassa sairaanhoitopiirejä 
avohoidon mielenterveyspalveluja 
järjestävät sekä sairaanhoitopiiri 
että kunnat
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lä. Sosiaali työntekijöillä oli heidän mukaansa myös merkittävä rooli perheen 
kokonaistilanteen kartoittamisessa, asiakkaan arjen sujuvuuden edistämi-
sessä ja sen varmistamisessa, että perhe saa tukea mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. Moniammatillisuutta ja tiimityötä, jossa on mukana myös 
sosiaalityö, haastatellut pitivät asiakkaan etuna. 

Tarkastuksen kyselyyn vastanneista työntekijöistä (N=157) suurin osa 
(92 %) ilmoitti, että hänen yksikössään on oma sosiaalityöntekijä. Myös 
tarkastukseen haastatteluista psykiatrian yksiköistä useimmissa (7/10) oli 
sosiaalityöntekijä tai sosionomi. Kyselyssä ja haastatteluissa sosiaalityön 
resursseja kaivattiin kuitenkin lisää. Niissä yksiköissä, joissa omaa sosiaali-
työntekijää ei ollut, konsultoitiin kunnan sosiaalipäivystystä ja muita sosiaali-
palveluita. 

 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmissa yhteistyö sosiaali huollon 
kanssa määritellään usein varsin ylimalkaisesti, esimerkiksi niin, että 
”sosiaali huollon palvelut tulee tarvittaessa sovittaa terveydenhuollon toi-
minnalliseen kokonaisuuteen”24. Tarkastelluista terveydenhuollon suun-
nitelmista vain neljäsosassa tuotiin esille tarve lisätä sosiaalityön asian-
tuntemusta erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa ja tiivistää 
erikois sairaanhoidossa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden ja kuntien 
sosiaali työntekijöiden välistä yhteistyötä.25 Suunnitelmissa terveyssosiaa-
lityön kehittämisen haasteiksi nähtiin erikoissairaanhoidossa polikliinisen 
sosiaalityön kehittäminen, perusterveydenhuollossa toimivien sosiaalityön-
tekijöiden vähäinen määrä sekä se, että sairaanhoitopiirien sosiaalityönte-
kijöiltä ja kuntien sosiaalityöntekijöiltä puuttuvat yhteiset kirjaamisjärjes-
telmät.26

Myös terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on huomioinut terveyden-
huollon järjestämissuunnitelmia koskeneessa selvityksessä, ettei yhteis-
työhön sosiaali huollon kanssa ole kiinnitetty yhtä laajaa huomiota kuin 
yhteis työhön perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon välillä. So-
siaalihuolto nähdään yhteistyökumppanina usein hoitoketjujen kautta, ja 
niin kauan kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat eri johtajien ja eri rahoituk-
sen takana, yhteistyö tulee rajoittumaan hoitoketjuihin.27

Avohoitopainotteisuus on johtanut siihen, että entistä 
huonokuntoisempia asiakkaita hoidetaan kotona

Tarkastuksen haastattelut tehtiin kymmenessä kunnassa, ja niistä kahdek-
sassa oli depressiohoitajia tai psykiatrisia sairaanhoitajia terveyskeskuksis-
sa tai psykiatrian poliklinikalla. Haastatellut pitivät käytäntöä hyvänä, koska 
psykiatrisen sairaanhoitajan tarjoama apu kriisitilanteessa riittää monelle 
asiakkaalle. Kuudessa kunnassa oli myös matalan kynnyksen palvelupiste, 
jonne voi hakeutua ilman lähetettä. 

Tarkastuksen haastatteluissa selvitettiin myös, miten hoidon muut-
tuminen avohoitopainotteiseksi on mahdollisesti muuttanut tapoja huo-
mioida asiakkaan perhetilanne ja lapset. Haastatellut näkivät, että avohoito-
painotteisuudessa oli lasten kannalta sekä hyviä että huonoja puolia. 
Hyvänä he pitivät sitä, että avohoidossa perheen kokonaistilanne tulee huo-
mioiduksi, toisin kuin laitoshoidossa, jossa huomio keskittyy helposti asiak-
kaaseen ja akuuttiin tilanteeseen. Avohoidon korostaminen on kuitenkin joh-
tanut siihen, että entistä huonokuntoisempia asiakkaita hoidetaan kotona. 
Resurssipulan vuoksi asiakas saattaa tavata hoitavaa tahoa liian harvoin, ei-
kä tapaamisissa välttämättä ehditä selvittää perheen tilannetta. Haastatel-

Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmissa 
yhteistyö sosiaalihuollon kanssa 
on jäänyt vähälle huomiolle

Psykiatrisen sairaanhoitajan 
kriisitilanteessa tarjoama apu 
riittää monelle asiakkaalle
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lut korostivatkin kotikäyntien merkitystä avohoidossa olevien asiakkaiden 
perhetilanteen selvittämiseksi. Heidän mukaansa avohoitopainotteisuuden 
tulisikin tarkoittaa sitä, että kotiin järjestetään enemmän tukea. Näin ei kui-
tenkaan ole tehty. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tukea on voitu li-
sätä sosiaalihuoltolain nojalla, mutta siitä on vaikea saada yksityiskohtais-
ta tietoa, koska tietojärjestelmissä ei ole eritelty perheitä, jotka ovat myös 
mielenterveyspalveluiden asiakkaina28. 

Työterveyshuollon ja lapsia hoitavien tahojen välillä ei ole suoria 
yhteyksiä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan terveydenhuollon järjestämis-
suunnitelma on työkalu ja sopimus, joka auttaa alueellisen yhteistyön syven-
tämisessä. Suunnitelma voi parhaimmillaan antaa terveydenhuollon toimi-
joille suunnan kertomalla yhteistyön tavoitteet, vastuutahot ja seurannan.29

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmissa mielenterveyspalvelu-
jen ja muiden palvelujen yhteistyötä käsitellään pääosin perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon välisenä asiana. Useimmissa suunnitelmis-
sa (12/20) käsitellään myös mielenterveyspalvelujen ja työterveyshuollon 
yhteistyötä, mutta muita palveluja, esimerkiksi perheiden ja lasten palve-
luja ei ole mainittu.

Suunnitelmissa tuodaan esille tarve tiivistää erikoissairaanhoidon, perus-
terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä ottamalla työterveys-
huolto mukaan laatimaan alueellisia hoito- ja palveluketjuja. Työterveys-
huollon liittäminen osaksi mielenterveyspalvelujen hoitoketjua edellyttäisi 
kuitenkin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveys huollon 
yhteistä tietojärjestelmää. Suunnitelmien mukaan työterveyshuollon ja 
terveys keskusten erilaiset potilastietojärjestelmät eivät nykyisellään mah-
dollista julkisen puolen potilastietojen näkemistä työterveyshuollossa ei-
kä päinvastoin.30

Työterveyshuolto on suurimmalle osalle työikäistä väestöä ensisijainen 
hoitopaikka, mutta työterveyshuollon ja lapsia hoitavien tahojen välillä ei ole 
suoria yhteyksiä. Tästäkin näkökulmasta olisi erittäin tärkeää, että aikuisten 
mielenterveysasioissa reitti työterveyshuollosta mielenterveys palveluihin, 
joissa huomioidaan koko perhe, olisi mahdollisimman saumaton. 

2.2 Sairaanhoitopiireissä ja kunnissa on hyviä 
toimintaohjeita 

Tarkastuksessa valittiin kymmenen kuntaa, joista selvitettiin, onko niiden 
perusterveydenhuollossa, aikuispsykiatrian poliklinikoilla tai sairaanhoito-
piireissä erillisiä ohjeita lasten ottamisesta huomioon aikuisten mielen-
terveyspalveluissa. Haastatteluun valikoitui kymmenen terveyskeskusta 
ja aikuispsykiatrian poliklinikkaa. Hyviä ohjeita löytyi sekä sairaanhoito-
piireistä että kunnista. 

Aikuispsykiatrian yksiköistä kahdeksassa, mutta terveyskeskuksista vain 
neljässä oli ohjeet lasten huomioimisesta. Kahdessa sairaanhoitopiirissä ja 
yhdessä kunnassa oli käytössä Lapset puheeksi -menetelmä tai Beardsleen 
perheinterventiokoulutus tai molemmat. (Katso tietolaatikko). 
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Lapset puheeksi on työmenetelmä, jossa tavataan psyykkisesti sai-
rasta vanhempaa ja hänen puolisoaan vähintään kahdesti. Keskuste-
lun päämääränä on auttaa vanhempia tukemaan omia lapsiaan sekä 
vahvistaa lapsen kehitystä tukevia ja suojaavia tekijöitä perheessä ja 
lapsen muissa elinpiireissä. 

Beardsleen perheinterventio on yksilöllistä prosessityöskentelyä 
perheen kanssa. Perheintervention tarkoituksena on tukea vanhem-
muutta sekä kehittää ja vahvistaa niitä asioita lapsissa ja perheessä, 
jotka tukevat lasten kehitystä. 

Molemmat menetelmät kuuluvat Toimiva lapsi & perhe -työ-
menetelmäperheeseen. Menetelmät on kehitetty täyttämään lain-
säätäjän terveydenhuollolle antama velvoite ja auttamaan työntekijää 
ottamaan lapset puheeksi rakentavasti ja vanhempia ja lapsia kun-
nioittaen.

Haastattelujen yhteydessä pyydettiin toimintaohjeita nähtäväksi, ja nii-
tä saatiin tällä menetelmällä kuusi kappaletta. Kuopion yliopistollisessa sai-
raalassa (KYS) on kattava ohje lasten huomioimisesta silloin, kun vanhempi 
sairastuu psyykkisesti. Opaskirja on tarkoitettu työntekijöille, jotka kohtaa-
vat työssään alaikäisten lasten vanhempia, joilla on mielenterveyden häi-
riö. Menetelmätyöskentelyyn suositellaan Lapset puheeksi -menetelmän 
tai Beardsleen perheintervention koulutusta, joita järjestetään KYS:in si-
säisinä koulutuksina. 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on psykiatrian työohje perheiden 
kanssa tehtävästä työstä ja lasten huomioimisesta. Ohjeen mukaan asiak-
kaiden perheenjäseniä ja muita läheisiä otetaan aktiivisesti mukaan yhteis-
työhön tutkimus- ja hoitojaksoilla. Siinä viitataan myös lastensuojelulakiin 
(417/2007), joka velvoittaa lapsen tarpeiden huomioon ottamiseen aikuis-
ten palveluissa. Työskentelytapoina ovat tässäkin ohjeessa Lapset puheeksi 
ja Beardsleen perheinterventio. Ohjeessa on myös selkeästi kerrottu, miten 
lapsen mahdollinen hoitoon ohjaus tai lastensuojeluilmoituksen tekemi-
nen tapahtuvat.31

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on vuonna 2015 julkaistu oh-
je, joka sisältää 1.4.2015 sosiaalihuoltolakiin, lastensuojelulakiin ja potilas-
lakiin tulleet muutokset. Ohjeessa myös neuvotaan yksityiskohtaisesti, mi-
ten toimia tilanteessa, jossa saattaa olla tarpeen tehdä lastensuojeluilmoitus 
asiakkaan alaikäisestä lapsesta. Toimintaohjeessa todetaan myös, että tie-
to ilmoituksista merkitään potilasasiakirjoihin vain, jos se on hyvän hoidon 
järjestämisen kannalta olennainen tieto. Merkintä, esimerkiksi ”Lasten-
suojeluilmoitus tehty” kirjataan tarvittaessa erikoisalanäkymälle.32 Tämä 
ohjeistus on tarkastuksen perusteella tehty tarpeeseen. Luvussa 3.4. käsi-
tellään tarkemmin lasten asioiden kirjaamista aikuisen potilasasiakirjoihin, 
joka haastetteluiden perusteella koetaan hankalaksi. 

Turun kaupungin terveyspalvelujen sivustolla hoitohenkilökuntaa ke-
hotetaan selvittämään vastaanotolle muun muassa mielenterveysasioissa 
tulevalta aikuiselta, onko perheessä alaikäisiä lapsia. Ohjeessa neuvotaan 
myös konsultoimaan esim. lastenneuvolaa, kouluterveydenhuoltoa tai kas-
vatus- ja perheneuvolaa, jos huoli lapsesta herää. 
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Oulun kaupunki on ilmoittanut helmikuussa 2016 ottavansa käyttöön 
Lapset puheeksi -menetelmän. Menetelmää tullaan käyttämään kaikissa las-
ten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa.33 Kaikkia terveys palveluja koskee 
myös Pohjanmaalla SOSVISIO-hankkeessa tehty ohje. Kyseinen hanke oli 
terveyssosiaalityön yhteistyöhanke, joka kattoi Vaasan, Keski- Pohjanmaan 
ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Hankkeen loppu raportti ”Lasten 
ja nuorten tarpeiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja puheeksi-
ottaminen aikuisen tai lapsen sairastuessa” julkaistiin vuonna 2007. Hank-
keen johtopäätöksissä todettiin, että lasten ja nuorten tarpeiden tunnis-
taminen, varhainen puuttuminen ja puheeksi ottaminen on haastavaa ja 
toteutuessaan merkittävää ennaltaehkäisevää työtä perheiden parissa. Johto-
päätöksissä toivottiin myös, että keskustelu hoitohenkilökunnan ja sosiaali-
työn työnjaosta jatkuu ja että roolit selkiytyvät myös sen suhteen, miten toi-
mia silloin kun huoli asiakkaan lapsesta herää.34

2.3 Hoitoketjut ovat hyviä keinoja sopia 
yhteistyöstä

Hoitoketju on kirjallinen suunnitelma potilaan hoidosta, ja se on tarkoi-
tettu tukemaan hoidon porrastusta sairaanhoitopiirin sisällä. Perinteises-
ti hoito ketjulla on ymmärretty perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon sopimusta moniammatillisesta yhteistyöstä. Kustannuspaineet ovat 
pakottaneet rationalisoimaan palvelujärjestelmiä ja sopimaan yhä yksityis-
kohtaisemmin työnjaosta sairaanhoitopiirien sisällä. Sairaanhoitopiireissä 
hoitoketjujen kehittämistä on pidetty merkittävänä keinona hoitokäytäntö-
jen kehittämisessä ja päällekkäisten toimintojen välttämisessä. Tämä vuok-
si sairaanhoitopiirit ovat ryhtyneet aktiivisesti kehittämään erikoissairaan-
hoidon, perusterveyden huollon ja sosiaalitoimen yhteistyötä tekemällä 
kunta profiilikartoituksia ja laatimalla alueellisia hoito-ohjelmia ja hoito-
ketjuja.35

Hoitoketjut ovat hyviä keinoja sopia yhteistyöstä ja sen toteutuksesta. 
Alueellisten hoitoketjujen avulla voidaan myös edistää Käypä hoito -suo-
situsten ja muiden valtakunnallisten suositusten käyttöönottoa.36 Hoito-
ketjuja pidetään myös hyvänä ja konkreettisena esimerkkinä työstä, joka 
näkyy suoraan palvelujen loppukäyttäjän arjessa.37

Duodecimin ylläpitämän Lääkärin tietokannan mukaan syyskuussa 2017 
Suomessa oli laadittu yhteensä 578 hoitoketjua, joista 75 oli psykiatrian 
hoito ketjuja: 50 oli aikuispsykiatrian, 21 lastenpsykiatrian ja 4 nuoriso-
psykiatrian hoitoketjua.38 Aikuispsykiatrian hoitoketjuista ainoastaan yh-
dessä, Sata kunnan skitsofrenian hoitoketjussa, kerrotaan hoidon yhden ta-
voitteen olevan perheen huomiointi ja omaisten jaksamisen tukeminen. 
Siinä todetaan myös, että lastensuojelu on potilaan hoidossa yksi mahdol-
linen yhteistyötaho.39

Nuorten neuropsykiatrisen hoidon alueellisia eroja Suomessa selvit-
täneen tutkimuksen mukaan hoitoketju on parhaimmillaan muuttanut 
toiminta käytäntöjä, selkiyttänyt perusterveydenhuollon, erikoissairaan-
hoidon ja vammaispalvelujen työnjakoa ja parantanut yhteistyötä sekä vä-
hentänyt lähetteitä erikoissairaanhoitoon. Tutkimuksen mukaan hoito ketjuja 
tulee päivittää ja henkilöstöä kouluttaa tiheästi, jotta hoitoketjukuvaus säilyy 
toimivana. Ongelmaksi hoitoketjuissa muodostui sairaanhoitopiirin alueella 

Aikuispsykiatrian hoitoketjut 
huomioivat harvoin lapset
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olevien kuntien heterogeenisyys. Lukuisissa erityyppisissä kunnissa oli eri-
laiset palvelut, toimintatavat ja välimatkat keskuskaupunkiin. Käytännössä 
alueelliseksi tarkoitettu hoitoketju ei toiminut, vaan sairaanhoitopiirit jou-
tuivat neuvottelemaan yhteistyöstä kuntakohtaisesti.40

Myös tutkimuksessa, jossa selvitettiin 5–12-vuotiaiden lasten mielen-
terveyshäiriöiden hoitojärjestelmää, havaittiin, että hoitoketjukuvaukset 
selkiyttävät eri toimijoiden yhteistyötä ja auttavat palvelujen kehittämises-
sä. Tutkimuksessa haastatellut ylilääkärit toivat esille, että toimivien hoito-
ketjukuvausten myötä lähetekäytännöt selkiytyivät ja erikoissairaanhoitoon 
tuli vähemmän lähetteitä sellaisista potilaista, joiden hoidolle erikois-
sairaanhoidossa ei ole perusteita. Haasteina nähtiin hoitoketju kuvausten 
epäkäytännöllisyys ja painottuminen erikoissairaanhoitoon sekä kuvaus-
ten löytäminen tietojärjestelmistä.41

Suunnitellussa sote-järjestelmässä hoitoketjut kuuluvat maakuntien 
järjestämisvastuun piiriin. Viranomaistoimijoita on jatkossa vähemmän, 
minkä pitäisi helpottaa hoitoketjujen rakentamista. Tavoitteena tulisi olla 
selkeät ja entistä yhtenäisemmät hoitoketjut, joissa huomioitaisiin myös ai-
kuisten palveluissa asioivien lasten tilanteen kartoitus ja heidän ohjaami-
sensa hoitoon tarvittaessa. 

Kaiken kaikkiaan hoitoketjuissa huomioidaan harvoin lapset. Hoito-
ketjuja paremmin lapset huomioidaan psykiatrian Käypä hoito -suosituksis-
sa. Skitsofreniaa koskevassa suosituksessa todetaan, että heti hoidon alku-
vaiheessa potilaan perhe on syytä ottaa hoitoon mukaan ja myös perheen 
lapset tulee huomioida. Depressiota koskevan Käypä hoito -suosituksen 
mukaan hoitavan tahon tulee arvioida sairastavan aikuisen lasten tilanne 
ja tuen tai hoidon tarve. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä koskevassa suo-
situksessa puolestaan todetaan, että omaiset ja potilaan muu lähipiiri tuli-
si ottaa mukaan hoitoon ja että potilaan alaikäisten lasten hyvinvointiin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.42

Hoitoketjuja paremmin lapset 
huomioidaan psykiatrian 
Käypä hoito -suosituksissa
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3 Mahdollistaako lapsen 
palvelutarpeen arviointiprosessi 
oikea-aikaisen tuen antamisen 
lapselle?

Lapsen palvelutarpeen arviointiprosessi on monelta osin toimiva. Tarkas-
tuksen perusteella lainsäädäntö ohjeistaa selkeästi siitä, että asiakkaan lap-
sen tuen ja hoidon tarve tulee selvittää aikuisten mielenterveyspalveluissa. 
Aikuispsykiatriassa on myös hyvin sisäistetty terveydenhuoltolain antama 
ohjeistus lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Sen sijaan terveyskeskuk-
set hyötyisivät tarkastuksen perusteella koulutuksesta, jossa käsiteltäisiin 
sekä lastensuojeluilmoituksen tekoa että lasten huomioon ottamista aikuis-
ten palveluissa. 

Tarkastuksen perusteella lasten puheeksi ottaminen aikuispsykiatrian 
yksiköissä on enemmän sääntö kuin poikkeus. Suosituimmat menetelmät 
ovat Toimiva lapsi & perhe -menetelmäperheeseen kuuluvat Lapset puheek-
si ja Beardsleen perheinterventio. Tarkastuksessa tuli esille, että vaikka me-
netelmiä pidetään hyvinä, on niiden soveltaminen kiireisessä asiakastyössä 
kuitenkin usein haastavaa. Menetelmien käyttöä tulisi pitää yllä lyhyemmil-
lä, usein toistuvilla koulutuksilla. 

Tarkastuksen perusteella työntekijät tarvitsevat ohjeistusta myös siitä, 
mihin lapsen tilannekartoituksen voi tarvittaessa kirjata. Potilasasiakirja-
merkintöjä koskeva asetus (298/2009) on tältä osin epäselvä ja tulkinnan-
varainen. Koulutustarvetta liittyy myös siihen, miten motivoida vanhem-
pia hoitoon, jottei pelko lastensuojeluilmoituksen tekemisestä vaaranna 
hoitosuhdetta.

Tarkastuksessa oli myös tarkoitus selvittää, kuinka monella lapsella on 
riski sairastua psyykkisesti vanhemman mielenterveysongelman takia. Kä-
vi kuitenkin ilmi, ettei suurin osa hoitoyksiköistä kerää tai tilastoi tietoa asi-
akkaiden lapsista. 

3.1 Vanhemman mielenterveysongelma lisää 
lapsen sairastumisriskiä 

Sairaalahoidon vähentyminen ja avohoidon lisääntyminen on johtanut sii-
hen, että myös vaikeasti psyykkisesti sairaat asuvat lastensa kanssa. Monet 
vanhemmat pystyvät hoitamaan lapsensa sairaudesta huolimatta, eikä suu-
rin osa lapsista sairastu43. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että 
pitkäaikainen altistuminen fyysisille riskeille tai epäsuotuisille sosiaalisille 
ja taloudellisille elinolosuhteille lapsuudessa voivat heikentää terveyttä, li-
sätä sairastamista tai johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.44

Vanhempien mielenterveyshäiriöt lisäävät lasten riskiä sairastua psy-
kiatrisiin häiriöihin. Lapsilla on myös erilaisia kehityksellisiä vaikeuksia ja 
oireilua. Näitä ovat esimerkiksi varhaislapsuuden sosioemotionaaliset on-
gelmat, vanhemmista erossa oloon liittyvät vaikeudet, sosiaalinen arkuus 
tai aggressiivisuus sekä kognitiiviset ja koulunkäyntiongelmat. Häiriöt ovat 
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myös vaikeampia ja moniulotteisempia, alkavat varhaisemmin ja kestävät 
pidempään kuin lapsilla, joiden vanhemmilla ei ole psykiatrista häiriötä.45

Tarkastuksessa oli tarkoitus selvittää valtakunnallisesti, kuinka moni ala-
ikäinen lapsi asuu perheessä, jossa toisella tai molemmilla vanhemmilla on jo 
mielenterveydellisiä ongelmia tai perheen tilanne itsessään (yksin huoltajuus, 
toimeentulotuen saanti, työttömyys) on sellainen, että se muodostaa riskin 
vanhemman psyykkisen toimintakyvyn heikentymiselle. Aikuispsykiatrian 
poliklinikoiden henkilöstölle suunnatussa kyselyssä ja haastatteluissa kävi 
kuitenkin ilmi, ettei suurin osa hoitoyksiköistä kerää tai tilastoi tietoa asiak-
kaiden lapsista. Tämän vuoksi lasten tilannetta on vaikea arvioida. Osassa 
yksiköistä asiakkaat ovat myös sen ikäisiä, ettei heillä ole huollossaan ala-
ikäisiä lapsia, tai lapset ovat asiakkaina lastensuojelun sijaishuollossa eivät-
kä asu biologisten vanhempien kanssa. 

Kyselyn vastaajilta kysyttiin myös, kuinka suuri osuus asiakkaiden lap-
sista on heidän arvionsa mukaan riskissä sairastua. Vastaajista (N=153) reilu 
kolmannes arvioi, että sairastumisriski on 0–20 prosenttia, neljännes arvioi 
että riski on 20–40 prosenttia ja viidennes, että riski on 80–100 prosenttia. 
Arviot olivat siis hyvin vaihtelevia ja perustuivat pääosin vastaajan omaan 
käsitykseen, eivät kirjauksiin tai tilastotietoihin.

Kyselyyn vastanneista aikuispsykiatrian yksiköistä 12 ilmoitti, että yk-
sikössä huomioidaan aina asiakkaan lapset. Näissä yksiköissä osattiin ker-
toa myös esimerkiksi siitä, missä palveluissa nämä lapset ovat. Yhdeksässä 
yksikössä oli joistakin asiakkaiden lapsista tehty lastensuojeluilmoitus, tai 
yksikössä oli tieto, että lapset olivat jo hoidon alkaessa olleet lasten suojelun 
asiakkaina. 

Kyselyn avovastauksissa ja haastatteluissa tuli myös esille, että lapsen 
sairastumisriskiä on hyvin vaikea arvioida. Riskin suuruus vaihtelee van-
hemman ja perheen kokonaistilanteen, ei vanhemman diagnoosin mukaan. 
Suurimmassa riskissä eivät myöskään aina ole ne lapset, joiden voisi olet-
taa. Esimerkiksi psykoosisairaudesta kärsivän kohdalla tilanne voi olla las-
ten kannalta turvallisempi, jos sairaudesta on puhuttu lasten kanssa. Sen 
sijaan pitkäaikaisesti masentunut vanhempi voi vaikuttaa lapsen mielen-
terveyteen raskaasti, jos masennuksesta ei ole kerrottu lapselle ja jos se on 
ollut pitkään läsnä lapsen arjessa. Mielenterveysongelmaan liittyy usein 
myös muita ongelmia, kuten työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia, pari-
suhdeongelmia ja avioeroja, jotka vaikuttavat lapsen hyvinvointiin. Kyselyn 
avovastauksissa todettiin myös, että vanhemman sairastuminen koskettaa 
aina lasta, jos asiaa ei käsitellä lapselle sopivalla tavalla, ja että ilman riittä-
vää tukea vanhemman mielenterveysongelmat altistavat lapsen myöhem-
min elämässään mielenterveysongelmille. 

Lasten sairastumisriskistä ja riskinalaisten lasten lukumäärästä on esi-
tetty arvioita myös muissa selvityksissä. Eniten ongelmien periytyvyyteen 
liittyviä tutkimuksia on tehty vanhemman masennuksesta, joka on tavalli-
sin psykiatrinen häiriö ja erityisesti lapsiperheiden ongelma46.

Suomalaisen tutkimuksen mukaan joka neljännellä tai joka kolmannel-
la mielenterveyspotilaalla on alaikäisiä lapsia47. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen arvion mukaan on 40–60 prosentin riski, että myös lapsella diag-
nosoidaan mielenterveyden häiriö , jos vanhemmalla on mielenterveys- ja 
päihdeongelma48. Arvio saa tukea kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa on 
havaittu, masentuneiden äitien lapsista 20 prosenttia ja ei-masentuneiden 
äitien lapsista 10 prosenttia oli sairastunut masennukseen kymmenenteen 

Riski lapsen omalle diagnoosille 
on 40–60 %, jos vanhemmalla on 
mielenterveys- ja päihdeongelma
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ikävuoteen mennessä. Arvion mukaan masennusta sairastavien vanhem-
pien lapsista 40 prosenttia sairastuu psyykkisesti ennen 20 vuoden ikää ja 
jopa 60 prosenttia ennen 25 vuoden ikää.49 Kansalliseen syntymä kohortti 
1987 perustuvan tutkimuksen mukaan lasten, joiden vanhempi oli ollut 
psykiatrisessa osastohoidossa, riski käyttää mielenterveyspalveluja on yli 
kaksin kertainen niihin lapsiin nähden, joiden vanhemmilla ei ole merkin-
tää mielen terveyspalvelujen käytöstä50. 

Tutkimusnäyttö äidin varhaisten masennusoireiden haitallisuudesta lap-
sen kehitykselle on melko vankkaa. Äidin masennus suurentaa lapsen tunne- 
elämän ja käytösoireiden sekä kognitiivisen ja sosiaalisen toiminta kyvyn 
vaikeuksien riskiä. Kaksi vuosikymmentä kattavan pitkittäis tutkimuksen 
mukaan masentuneiden vanhempien lapsilla ahdistuneisuushäiriön, ma-
sennuksen sekä päihderiippuvuuden riski oli noin kolme kertaa suurem-
pi kuin lapsilla, joiden vanhemmilla ei todettu masennusta.51 Vanhemman 
masennukseen voi liittyä myös sosioekonomista kuormitusta. Puolison 
mielen terveysongelmat suurentavat mielenterveysongelmien riskiä toisel-
la puolisolla, ja isän mielenterveysongelmat lisäävät riskiä, että lapsella on 
käytöksen säätelyn vaikeuksia52. 

Suomessa on myös tutkittu perheitä, joiden vanhemmista toinen oli ollut 
sairaalahoidossa skitsofreniaryhmään kuuluvan psykoosisairauden vuok-
si. Tutkimuksen mukaan suurin sairastumisriski oli lapsilla, jotka olivat 
eri asteisesti osana vanhemman psykoottista mielikuvamaailmaa. Toinen 
tutkijaryhmä arvioi lapsia, joiden vanhemmista toisella tai molemmilla oli 
skitsofrenia. Niillä lapsilla, jotka olivat äidin sairastuessa alle 12 kuu kauden 
ikäisiä ja vielä symbioottisessa suhteessa äitiin, oli kaikkein suurin riski sai-
rastua itse myöhemmässä elämässään psykoosiin. Lisäksi sairastuneiden 
vanhempien lapsilla esiintyi enemmän ahdistuneisuutta, hyper aktiivisuutta, 
tuskatiloja ja ajatushäiriöitä kuin vertailuryhmän lapsilla.53

3.2 Lainsäädäntö ohjeistaa hyvin siitä, 
milloin lapsen tilannetta on selvitettävä 
tarkemmin

Terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki velvoittavat mielenterveys-
palveluja järjestävän tahon huolehtimaan palveluja käyttävien aikuisten 
huollossa olevien lasten hoidon ja tuen tarpeen selvittämisestä seuraavasti: 

 – Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 44. §: Asiakkaan hoidossa olevan lapsen 
tai muun henkilön hoidon ja tuen tarve on selvitettävä, kun asiakas saa 
päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluja, joiden aikana tai ennen tarvittavien palvelujen 
saamista hänen kykynsä täysipainoisesti huolehtia hoidosta tai kasva-
tuksesta arvioidaan heikentyneen.

 – Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 70. §: Lapsen hoidon ja tuen tarve 
on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lap-
sen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vas-
taava henkilö saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä 
huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen.

Äidin masennus suurentaa 
lapsen käytösoireiden, 
tunne-elämän oireiden sekä 
kognitiivisen ja sosiaalisen 
toimintakyvyn vaikeuksien riskiä
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Tarkastuksen haastatteluissa kysyttiin, mikä on vanhemman hoitota-
hon rooli ehkäistäessä vanhemman mielenterveysongelmien siirtymistä 
lapselle. Haastatellut erityisesti aikuispsykiatriassa olivat sitä mieltä, että 
erikois sairaanhoidossa tulee varmistaa, että lapset ovat riittävien palvelu-
jen piirissä. Haastatellut niin aikuispsykiatriassa, terveyskeskuksissa kuin 
työterveyshuollossakin katsoivat, että vanhemmalle mahdollisimman var-
hain annettu tuki ehkäisee ongelmien siirtymistä lapsille. 

Haastatelluilta kysyttiin myös, kumpaa pykälää he noudattavat, 
terveyden huoltolain 70. vai sosiaalihuoltolain 44. pykälää, ja ovatko ne hei-
dän mielestään yksiselitteisiä. Haastatellut olivat pääsääntöisesti sitä miel-
tä, että tärkeintä on lapsen tilanteen selvittäminen eikä pykälä, jonka nojalla 
se tehdään. Kahdessa haastattelussa tuotiin myös esille, että tulkintaa hel-
pottaisi, jos pykälät olisivat samansisältöiset. 

Terveydenhuoltolain perustelujen (HE 90/2010 vp) mukaan edellä mai-
nittu 70. pykälä ohjaa tarvittaessa tekemään lastensuojeluilmoituksen. Pe-
rusteluissa todetaan, että ”jos aikuiselle annettavien palvelujen yhteydes-
sä käy ilmi, että lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat 
olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvit-
tämistä, on hoitavan tahon tehtävä lastensuojeluilmoitus tai yhdessä asiak-
kaan kanssa lastensuojelulain 25 a pykälän mukainen pyyntö lastensuojelu-
tarpeen arvioimiseksi”. 

Tarkastuksen perusteella ohjeistus on hyvin sisäistetty aikuispsykiat-
rian yksiköissä, joissa tehdään paljon lastensuojeluilmoituksia. Haastatte-
lujen perusteella terveyskeskuksissa on selvästi korkeampi kynnys tehdä 
lastensuojeluilmoitus, ja ilmoitus tehdään vain äärimmäisissä tilanteissa. 
Terveyskeskuksissa myös oletettiin, että vakavissa tilanteissa joku muu ta-
ho, esimerkiksi neuvola tai koulu, on jo tehnyt ilmoituksen. Myös ilmoituk-
sen laatiminen koetaan vielä paikoin vaikeaksi. 

Tarkastuksen perusteella lainsäädäntö antaa riittävän ja selkeän ohjeis-
tuksen siitä, että alaikäisen lapsen tuen ja hoidon tarve tulee selvittää aikuis-
ten mielenterveyspalveluissa. Aikuispsykiatriassa on myös hyvin sisäistet-
ty terveydenhuoltolain ohjeistus lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Sen 
sijaan terveyskeskukset hyötyisivät koulutuksesta, jossa käsiteltäisiin las-
ten huomioon ottamista aikuisten palveluissa sekä lastensuojelu ilmoituksen 
tekoa. 

3.3 Lapsen tuen tarvetta selvitetään 
kotikäynnein ja Lapset puheeksi 
-menetelmän avulla

Tarkastuksessa selvitettiin, milloin vanhemman tilanteen katsotaan olevan 
sellainen, että se edellyttää lapsen hoidon ja tuen tarpeen selvittämistä. Van-
hemman diagnoosi ei välttämättä kerro kyvystä huolehtia lapsista ja selvi-
tä arjessa. Käytössä ei myöskään ole selkeitä kriteerejä sille, milloin asiak-
kaan lasten tilannetta pitäisi selvittää tarkemmin. 
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Huoli lapsista herää monenlaisissa tilanteissa

Haastateltujen ja aikuispsykiatrian yksiköiden vastausten perusteella huo-
li lapsista herää seuraavissa tilanteissa: 

 – Jos asiakas tulee akuuttiin psykiatriseen osastohoitoon, perhetilanne 
täytyy selvittää.

 – Psyykkiset oireet ovat vaikea-asteisia. Asiakkaalla on esimerkiksi 
psykoosi sairaus tai vaikea masennus. 

 – Asiakkaalla on itsetuhoisia ajatuksia. 
 – Asiakas ei pysty huolehtimaan itsestään, ja arjen toimintakyky on heik-

ko.
 – Perheessä on päihteiden käyttöä tai väkivallan uhkaa. 
 – Asiakas itse haluaa keskustella lapsista ja tuo esille huolen omasta jak-

samisestaan. 
 – Lapsi on ottanut yhteyttä ensihoitoon. 
 – Asiakkaalla on toimeentulovaikeuksia. 

Lisäksi työterveyshuollon haastatteluissa tuotiin esille, että jos hen kilö 
ei ole työkykyinen, pitäisi huomion siirtyä työpaikalta perheeseen. Käy-
tännössä näin ei kuitenkaan tehdä, koska työterveyshuollossa katsotaan, 
että perheasioiden selvittely ei kuulu sen tehtäviin. Työterveyshuoltolain 
(1383/2001) tarkoituksena on edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapa-
turmien ehkäisyä ja työntekijöiden terveyttä työuran eri vaiheissa. 

Kyselyyn vastanneista aikuispsykiatrian yksikön henkilöstöstä 60 pro-
senttia otti lapset puheeksi asiakkaan kanssa, koska katsoi, että asiakkaan 
sairaus heikensi hänen kykyään huolehtia lapsista. Muita yleisiä syitä pu-
heeksiottoon olivat huoli lapsista, yksikön antama ohjeistus, asiakkaan halu 
keskustella lapsista sekä tieto siitä, että asiakkaan vanhemmalla oli mielen-
terveysongelma. (Kuvio 2).

Asiakkaan sairaus heikentää hänen kykyään 
huolehtia lapsista. 60 %

Yksikössä on ohjeistettu, että lapsen tilanne pitää 
aina ottaa puheeksi.

Koin huolta lapsista.

Asiakas halusi  
keskustella asiasta.

Asiakkaan vanhemmilla oli tai on ollut 
mielenterveysongelmia.

Muu syy

53 %

40 %

38 %

21 %

17 %

Kuvio 2: Syyt, joiden vuoksi kyselyyn vastanneet olivat ottaneet lapset puheeksi asiak-
kaan kanssa (N=121)
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Kuvio 3: Vastaukset kysymykseen ”Johtiko lapsen tilanteesta puhuminen asiakkaan 
kanssa jatkotoimenpiteisiin?” (N=121)

28 %
40 %

4 %

Kyllä, jatkoselvittelyyn oman yksikön ulkopuolella

Ei
Kyllä, jatkoselvittelyyn omassa yksikössä

Ei tietoa

28 %

Kotikäynnit on hyväksi koettu tapa kartoittaa lasten tilannetta

Tarkastushavaintojen perusteella kotikäynti hoitojakson alussa tukisi hy-
vin lasten tilanteen selvittämistä. Tavallisin tapa selvittää lasten tilanne 
sekä aikuispsykiatrian yksiköissä että terveyskeskuksissa on kysyä asias-
ta vapaamuotoisesti alkukartoituksen ohessa. Haastatellut korostivat, että 
kysymykset riippuvat tilanteesta, ja ne yritetään esittää mahdollisimman 
neutraalisti. Aikuispsykiatrian yksiköissä on myös tavoitteena tehdä aina-
kin yksi kotikäynti, jota pidetään parhaana tapana selvittää lasten tilannet-
ta. Kuten yksi haastatelluista asian ilmaisi: ”yksi kotikäynti kertoo enemmän 
kuin viisi käyntiä vastaanotolla”. Toisaalta haastatellut toivat myös esille, et-
tä kotikäyntejä suositaan, mutta aikapulan vuoksi niitä ei välttämättä tehdä 
samassa määrin kuin ennen. Terveyskeskuksissa kotikäyntejä ei haastatte-
lujen perusteella tehdä. 

Lapset puheeksi -menetelmä on laajasti käytössä

Tarkastuksen mukaan suosituin lasten tilanteen kartoituksessa käytetty me-
netelmä oli Lapset puheeksi, johon liittyvää koulutusta kertoi saaneensa 64 
tarkastuksen kyselyyn vastannutta. Haastatelluista aikuispsykiatrian yksi-
köistä kolmessa (3/10) kaikki työntekijät oli systemaattisesti koulutettu Lap-
set puheeksi -menetelmän käyttöön. Lisäksi viidessä aikuis psykiatrian yksi-
kössä ja neljässä terveyskeskuksessa osa työntekijöistä oli osallistunut tämän 
menetelmän tai muiden Toimiva lapsi & perhe -menetelmien koulutuksiin. 
Toinen laajalle levinnyt menetelmä on Beardsleen perheinterventio, johon 
liittyvään koulutukseen oli osallistunut 11 kyselyyn vastannutta työntekijää.

Tarkastuksen kyselyaineiston perusteella aikuispsykiatrian yksiköissä 
lasten puheeksi ottaminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Aikuisten 
mielenterveyspalveluiden työntekijät ovat saaneet laajasti koulutusta lasten 

Kotikäynti hoitojakson alussa tukisi 
hyvin lasten tilanteen selvittämistä

Työntekijät aikuisten 
mielenterveyspalveluissa ovat 
saaneet laajasti koulutusta 
lasten puheeksi ottamisesta

Kyselyn perusteella 40 prosentissa tapauksista lapsen tilanteesta puhu-
minen asiakkaan kanssa johti jatkotoimenpiteisiin, ja asia siirrettiin selvitte-
lyyn oman yksikön ulkopuolelle, useimmiten lastensuojeluun. 28 prosentissa 
asian jatkoselvittely tapahtui omassa yksikössä, mutta yhtä suuressa osas-
sa lasten puheeksi ottamisesta ei seurannut jatkotoimenpiteitä. (Kuvio 3).
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Ei ole

On, suullisesti
On, sekä kirjallisesti että suullisesti

On, kirjallisesti

7 %

17 %

66 %

10 %

Kuvio 4: Vastaukset kysymykseen “Onko teitä ohjeistettu ottamaan asiakkaan lapset 
puheeksi?” (N=157)

Tarkastuksessa tuli esille, että vaikka edellä kuvattuja menetelmiä pi-
detään hyvinä, on niiden soveltaminen kiireisessä asiakastyössä kuitenkin 
haastavaa. Menetelmien ongelmana sekä kyselyn että haastattelujen perus-
teella on, että niiden käyttö hiipuu usein koulutusten jälkeen. Menetelmiä 
tulisi pitää yllä lyhyemmillä koulutuksilla, jotta ne eivät unohtuisi. Myös 
työn tekijöiden vaihtuvuus on ongelma, sillä koulutuksia pitäisi järjestää 
tietyin määräajoin, jotta tieto säilyisi yksikössä. 

Kokemukset Lapset puheeksi -menetelmästä vaihtelivat hyvästä siihen, 
että menetelmää pidettiin liian pitkänä, kankeana ja monimutkaisena. Me-
netelmän etuna pidettiin sitä, että se voidaan selittää vanhemmille vanhem-
muuden tuen nimellä, eikä vanhemmalle täten tule mielikuvaa, että hänen 
vanhemmuuttaan arvioidaan. Terveyskeskuksista kolmessa (3/10) mainit-
tiin Lapset puheeksi -menetelmä mutta kerrottiin, ettei sitä juuri käytetä, 
koska se vie hyvin paljon aikaa. Menetelmistä todettiin myös, että Beards-
leen perheinterventio vie vielä pidemmän ajan, ja asiakkaan tulee olla suh-
teellisen hyväkuntoinen, ennen kuin sitä voidaan lähteä toteuttamaan.

Myös muissa aikuisten terveyspalveluissa on havahduttu siihen, että 
asiakkaan lapset voivat tarvita erityistä tukea. Useat viimeaikaiset tutki-
mukset ovat esimerkiksi suosittaneet lisätuen tarjoamista syöpäpotilaiden 
lapsille. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kun toteutetaan 
lapsikeskeisiä interventioita asiakastyössä, on tärkeää valita interventio 
perheen tarpeiden mukaan ja huomioida myös lasten yksikölliset tarpeet. 
Tutkimuksessa havaittiin myös, että vanhempien psyykkiset oireet vähen-
tyivät intervention jälkeen.54

Menetelmien käyttö hiipuu 
koulutuksen jälkeen

Myös muissa aikuisten 
terveyspalveluissa on havahduttu 
siihen, että asiakkaiden lapset 
voivat tarvita erityistä tukea

puheeksi ottamisesta. Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia oli saanut sekä 
kirjallista että suullista ohjeistusta siitä, miten ottaa lapset puheeksi asiak-
kaan kanssa. Vain 10 prosenttia ei ollut saanut lainkaan ohjeistusta. (Kuvio 4). 
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3.4 Kirjaamiskäytännöt vaihtelevat ja 
ohjeistus on epäselvää

Yhtenä lasten huomioimisen ongelmana aikuisten mielenterveys palveluissa 
on pidetty sitä, että lapsen asioita ei voi kirjata vanhempaa koskeviin potilas-
tietoihin. Myös tarkastuksessa mukana olleet toimijat pitivät kirjaamisasiaa 
vaikeana ja ongelmana sitä, että huoli lapsesta ei välttämättä siirry eteenpäin, 
jos sitä ei voi kirjata. Toimijat joutuvatkin jatkuvasti miettimään ja linjaa-
maan, mitä lapsen asioita saa kirjata asiakkaan asiakirjoihin vai saako yh-
tään mitään. Haastattelujen (N=23) ja kyselyn perusteella toimijat voidaan 
jakaa kolmeen ryhmään: 
1. Niihin, jotka eivät koskaan kirjaa mitään lasten asioita asiakkaan 

potilas asiakirjoihin. Haastatelluista toimijoista yksitoista oli sitä mieltä, 
ettei mitään lapsen asioita tule kirjata vanhemman potilasasiakirjoihin. 

2. Niihin, jotka kirjaavat lasten asioita, jos asiakas on itse tuonut niihin 
liittyviä huolia esille. Kymmenen haastateltavaa kertoi, että he voivat 
kirjata lapsen asioita lyhyesti, jos asiakas on itse tuonut esille huolen 
lapsista tai jos lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus. 

3. Niihin, jotka kirjaavat relevantit lasten asiat asiakkaan potilasasia-
kirjaan. Tarkastuksessa tehdyssä kyselyssä 13 tahoa ja yksi haastatel-
tu taho ilmoittivat, että he kirjaavat lasta koskeneen intervention van-
hemman potilasasiakirjaan. 

Terveyskeskusten tilanne poikkeaa aikuispsykiatrian yksiköistä, koska 
siellä voidaan avata myös lapsen potilasasiakirjat ja asiat voidaan kirjata nii-
hin. Perheen kokonaisvaltaisen tukemisen näkökulmasta terveyskeskuksel-
la onkin se etu, että siellä olevat lääkärit ovat samalla perhelääkäreitä, ja he 
voivat tarvittaessa katsoa kaikkien perheenjäsenten tietoja. Tosin terveys-
keskuksessakin saatetaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiat kirja-
ta eri järjestelmiin, eikä kumpikaan taho pääse toistensa järjestelmään tar-
kastelemaan asiakkaansa tai tämän perheenjäsenen tietoja.

Tarkastuksen perusteella on selvää, että toimijat tarvitsevat lisää oh-
jeistusta siitä, mihin lapsen tilanteen kartoitusta koskevat tiedot voi kir-
jata. Potilasasiakirjamerkintöjä koskeva säädös on tältä osin epäselvä ja 
tulkinnan varainen. Potilasasiakirjamerkintöjä koskevista periaatteista ja 
vaatimuksista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilas-
asiakirjoista (298/2009, 7§). Sen mukaan

 – potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämi-
sen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeel-
liset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot. 

 – Jos potilaan elämäntilanteen kartoittamisen tai muun vastaavan syyn 
takia hoidon kannalta on tarpeellista kirjata muun henkilön itses-
tään tai omasta elämäntilanteestaan kertomia yksityiskohtaisia arka-
luonteisia tietoja, nämä tiedot kirjataan potilaan palvelutapahtuman 
asiakirjoihin kuuluvaan erilliseen asiakirjaan, jollei potilasmerkintö-
jen kokonaisuus huomioon ottaen ole perusteltua kirjata näitä tie toja 
muulla tavalla.

Huoli lapsesta ei välttämättä siirry 
eteenpäin, jos sitä ei voi kirjata
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3.5 Vanhempien motivointi on tärkeää lasten 
tuen tarpeen selvittämiseksi

Tarkastuksessa havaittiin, että suurimmat ongelmat asiakkaiden lasten 
 tuen tarpeen selvittämisessä liittyvät vanhempien haluttomuuteen tuoda 
esille lasten asioita. Vanhempien motivointi perheen kokonaisvaltaiseen 
hoitoon on tarpeen, jotta lasten asioita voidaan selvittää. Tarkastuksen pe-
rusteella työntekijät tarvitsevat lisää koulutusta siitä, miten perhe motivoi-
daan hoitoon niin, jottei pelko lastensuojeluilmoituksen tekemisestä vaa-
ranna hoitosuhdetta. 

Tarkastuksessa mukana olleilta toimijoilta kysyttiin, millaisia ongelmia 
he ovat kokeneet lasten asioiden selvittämisessä. Vastauksissa tuotiin esil-
le erityisesti seuraavat ongelmat:
1. Vanhemmat eivät ymmärrä oman tilanteensa vaikutuksia lapsiin tai 

eivät halua kertoa lapsistaan (39 mainintaa kyselyn avovastauksissa). 
Vanhemman psyykkinen terveydentila voi olla niin huono, että hän ei 
kykene ajattelemaan asioita lapsen kannalta. Taustalla voi olla myös 
perheväkivaltaa tai päihdeongelmia, joita vähätellään. Vanhemmat ei-
vät myöskään aina oivalla, että sairaus, parisuhteen vaikeudet tai perhe-
väkivalta heijastuvat lapsiin. On myös tilanteita, joissa toinen vanhempi 
kieltää tapaamasta lasta toisen vanhemman sairauteen liittyen. 

2. Vanhemmat vastustavat lastensuojelun mukaantuloa ehkä peläten, et-
tä lapset otetaan huostaan (17 mainintaa kyselyn avovastauksissa ja 
7 haastattelussa). Vastaajien mukaan ongelmana on ennakkoluulot 
lasten suojelua kohtaan. Lastensuojelu koetaan uhkana, ei tuki toimena. 
Asiakkaat eivät aina kerro ongelmistaan totuudenmukaisesti, koska pel-
käävät huostaanottoa. Työntekijät pelkäävät, että huostaanoton mainit-
seminen heikentää luottamuksellista asiakassuhdetta. 

Lastensuojelun tarve voi jäädä selvittämättä, koska hoitohenkilökunta 
kokee lastensuojeluilmoituksen tekemisen vaikeaksi. Ilmoituksen koetaan 
heikentävän asiakkaan luottamusta ja hoitosuhdetta. Tämä on tullut esille 
myös muissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Kuntaliiton lastensuojelukyselyssä 
vastaajat arvioivat, että pelko hoitosuhteen lopettamisesta saattaa olla yksi 
syy siihen, että aikuispsykiatriassa ei aina nosteta esille huolta lapsista eikä 
tehdä lastensuojeluilmoituksia.55

Haastattelujen perusteella aikuispsykiatrian yksiköissä tehdään kui-
tenkin enemmän lastensuojeluilmoituksia kuin ennen. Tähän on vaikut-
tanut paitsi terveydenhuoltolaki, myös aiheesta annettu koulutus sekä se, 
että lasten suojelun asiakkuus voi olla edellytys sille, että perhe saa tarvit-
semansa tukitoimet. Niin aikuispsykiatrian yksiköissä, terveyskeskuksis-
sa kuin työterveyshuollossa tuotiin kuitenkin esille, että edelleenkin työn-
tekijöillä on huoli, että ilmoituksen mainitseminen tai tekeminen heikentää 
luottamuksellista suhdetta asiakkaaseen ja että pahimmassa tapauksessa 
hoito suhde katkeaa. Yksi haastatelluista ilmaisi asian niin, että ilmoitusta 
ei tehdä, koska ei haluta syyllistää masentunutta äitiä entisestään. Osa haas-
tatelluista korostikin, että kun lastensuojeluilmoitus tehdään, sen vaikutuk-

Työntekijöitä tulee kouluttaa 
motivoimaan perhe hoitoon, 
jotta lastensuojeluilmoituksen 
tekeminen ei vaaranna 
hoitosuhdetta

Työntekijät pelkäävät, että 
huostaanoton mainitseminen 
heikentää luottamuksellista 
asiakassuhdetta
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set tulee selvittää huolellisesti asiakkaalle. Lastensuojeluilmoituksen teke-
minen voi olla myös asiakkaalle helpotusta tuova tekijä, kun hän tietää, että 
perhe saa sen kautta apua. 

Eräissä aikuispsykiatrian osastoilla tehdyissä tutkimuksissa haastateltiin 
potilaita, joilla oli alle 10-vuotiaita lapsia. Lastenpsykiatrit arvioivat lasten 
tilannetta haastattelujen ja tutkimusaineiston pohjalta. Arvion perusteella 
80 prosenttia lapsista oli sellaisia, joiden psyykkisestä kehityksestä oli syytä 
olla huolissaan. Monissa tapauksissa lastenpsykiatrin arviot osuivat yhteen 
vanhempien arvioiden kanssa. Merkittävä määrä eli 43 prosenttia potilaista 
oli halukkaita vastaanottamaan lisää psyykkistä tukea lapsilleen. Haastat-
teluissa korostui potilaiden toive saada apua mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Moni haastateltu toivoi, että ammattilaiset ottaisivat koko per-
heen mukaan psykiatriseen työskentelyyn ja keskustelisivat lasten kanssa.56 
Tutkimusnäyttöä on myös siitä, että aikuisten mielenterveysongelmat vä-
henevät, kun heidän lapsensa saavat apua57. 

Ongelmana lasten tuen tarpeen selvittämisessä pidettiin paitsi vanhem-
pien motivointia, erityisesti resurssipulaa ja tietosuojaongelmia. Kaiken 
kaikkiaan kyselyssä ja haastatteluissa esiin nousivat seuraavat tekijät, jotka 
estävät tai haittaavat lasten tuen tarpeen selvittämistä: 

 – Pula resursseista ja kiire sekä psykiatrian yksiköissä, terveys keskuksissa 
että työterveyshuollossa. Perheiden ja lasten asioihin ei ehditä paneu-
tua (13 mainintaa). 

 – Tietosuojaongelmat: Vaitiolovelvollisuus, tiedonkulku eri yksiköiden 
välillä ja erilaiset tietojärjestelmät, jotka eivät keskustele keskenään 
(19 mainintaa) 

 – Psykiatrinen hoito on perinteisesti ollut ja on edelleen yksilö keskeistä 
(9 mainintaa).

 – Sosiaalityöntekijöiden puute omassa yksikössä (4 mainintaa).
 – Perhetyömenetelmiä ei osata tai niitä ei käytetä (4 mainintaa). 

Aikuisten mielenterveysongelmat 
vähenevät, kun heidän 
lapsensa saavat apua
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4 Onko yhteistyö vanhemman 
hoitotahon ja lapsen palveluista 
vastaavan tahon välillä toimivaa?

Yhteistyö aikuispsykiatrian ja lapsen palveluista vastaavan tahon välillä on 
käytännössä yhteistyötä aikuispsykiatrian ja lastensuojelun välillä. Terveys-
keskuksissa yhteistyötä lastensuojelun tai muiden lasten palvelujen kans-
sa tehdään paljon vähemmän. Kaiken kaikkiaan yhteistyö vaikuttaa monin 
paikoin toimivan hyvin. Tarkastuksessa tehdyssä kyselyssä 74 prosenttia 
vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö lasten tilannetta selvittäneen tai 
lapselle palveluita tarjonneen tahon kanssa oli ollut sujuvaa. Yhteistyötä 
tukee tarkastuksen perusteella se, jos aikuisten palvelut ja lastensuojelu si-
jaitsevat lähekkäin. 

Sote-uudistuksen riskinä on, että rakenteiden muuttuessa ja palvelun-
tuottajien määrän lisääntyessä hyvin toimivat yhteistyökäytännöt hajoavat. 
Tarkastuksessa haastatellut asiantuntijat pitivät sote-uudistuksen myön-
teisenä mahdollisuutena tiedon kulun helpottumista eri toimijoiden välil-
lä. Julkiset terveydenhuollon yksiköt ja osa yksityisistä organisaatioista on 
jo liittynyt Kansallisen terveysarkiston eli Kanta-palvelun käyttäjiksi. Jat-
kossa myös sosiaalihuollon asiakastiedot arkistoidaan Kanta-palveluun. 

Tietojärjestelmien yhteensovittamisen jälkeenkin sosiaali- ja terveyden-
huollon henkilöstöä koskevat useat säännökset siitä, kenellä on oikeus mi-
hinkin asiakasta koskeviin tietoihin. Jatkossakin yhteistyöhön tullaan tar-
vitsemaan myös muita sitä tukevia rakenteita kuin yhteisiä tietojärjestelmiä.

4.1 Lapsen tilannetta selvitettäessä 
ollaan yhteydessä oman yksikön 
sosiaalityöntekijään tai lastensuojeluun

Tarkastuksen perusteella aikuispsykiatriaan tulevissa lähetteissä harvoin 
kerrotaan, onko lasten tilannetta selvitetty aiemmin. Kaikissa haastatelluis-
sa yksiköissä korostettiin myös, että tilanteet vaihtelevat hyvin paljon ja riip-
puvat siitä, mistä asiakas tulee. Jos hän tulee perusterveydenhuollosta, on 
epätodennäköistä, että tilannetta olisi ehditty selvittää tarkemmin. Erityi-
sesti terveyskeskuksissa näyttää olevan hyvin vähän tietoa siitä, onko asiak-
kaan lapsen tuen tarvetta mahdollisesti selvitetty aiemmin. 

Terveyskeskuksissa lasten tilannetta selvittää tarvittaessa se henkilö, jo-
ka on havainnut ongelman. Hän voi myös delegoida asian suoraan lasten-
suojelulle. Kaikista haastatteluista yksiköistä kahdeksan (8/23) ilmoitti, että 
he ottavat ensisijaisesti yhteyttä lastensuojeluun, joko konsultoimalla heitä 
tai tekemällä suoraan lastensuojeluilmoituksen. Muita haastatteluissa usein 
mainittuja yhteistyötahoja olivat neuvolat, perheneuvolat, kouluterveyden 
hoito sekä kunnan lasten ja nuorten talo. 

Aikuispsykiatrian yksiköissä lasten tilanteen selvittämisestä vastaa 
useimmiten omahoitajaksi nimetty työntekijä tai yksikön tai hoitotiimin 
sosiaalityöntekijä. Kyselyyn vastanneista yksiköstä suurimmassa osassa on 
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Muu taho
Perhetyö
Lasten- tai nuortenpsykiatrian palvelu

Lastensuojelu
Perheneuvola tai neuvola

Oman yksikön sosiaalityöntekijä

47 %

39 %

5 %
4 %

3 %1 %

Kuvio 5: Ensisijainen yhteydenottotaho tilanteissa, joissa halutaan selvittää lapsen mah-
dollista palveluntarvetta (N=157)

oma sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä on myös ensisijainen yhteyden-
ottotaho silloin, kun halutaan selvittää tarkemmin lasten tilannetta. Toinen 
keskeinen taho on lastensuojelu (ks. kuvio 5).

Havainnon perusteella lastensuojelulain toisen pykälän velvoite toimii 
tarkoitetulla tavalla. Pykälässä todetaan, että ”lasten ja perheiden kanssa toi-
mivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatus-
tehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän 
varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin”   
(L 417/2017, 2 §).

Hoidon vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että perhe on läsnä 
verkostopalavereissa

Terveyskeskuksissa tehdyissä haastatteluissa korostui, että lasten asiois-
sa tehdään yhteistyötä tapauskohtaisesti ja satunnaisesti, eikä verkosto-
palavereja muiden toimijoiden kanssa juurikaan ole. Osin tämän katsottiin 
johtuvan kiireestä. Lapsen palvelu- ja hoitosuunnitelmat tehdään yleen-
sä erityispalveluissa, eikä terveyskeskus usein osallistu niiden laadintaan. 
Työterveyshuolto ei ole osallistunut verkostopalavereihin lainkaan: hei-
tä ei ole sellaisiin pyydetty, eivätkä he kutsu asiakkaan lapsen hoito tahoja 
neuvotteluihin.

Aikuispsykiatrian yksiköissä verkostoyhteistyötä sen sijaan tehdään 
enemmän. Verkostoissa on usein mukana asiakkaan omatyöntekijä, sosiaali-
työntekijä ja muista tahoista päihdepalvelut, neuvola, päiväkoti, lasten suojelu 
ja perhetyö. Aikuispsykiatrian yksiköt sekä kutsuvat koolle verkostoja et-
tä ovat mukana muiden tahojen, esimerkiksi lastensuojelun, kutsumana. 
Verkostoyhteistyön ongelmia ei haastatteluissa juurikaan tullut esille, jos-
kin henkilöiden vaihtuvuus tekee joskus yhteistyön haastavaksi. Verkosto-
yhteistyön onnistumisen yhtenä tekijänä nähtiin se, että perhe on muka-
na palavereissa ja määrittämässä hoidon tavoitteita. Vain tällä tavalla perhe 
saadaan sitoutumaan hoidon tavoitteisiin. 

Terveyskeskus osallistuu 
harvoin verkostopalavereihin



37

4.2 Yhteistyön esteinä ovat 
salassapitosäännökset ja lastensuojelun 
työntekijöiden kiire

Tarkastuksen kyselyssä vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida aikuis-
psykiatrian asiakkaan lasten asioissa tehtävää yhteistyötä. Vastaajista 44 
prosenttia koki yhteistyön ongelmalliseksi ja 41 prosenttia katsoi sen ole-
van toimivaa. Vastaajista 15 prosenttia oli sitä mieltä, että yhteistyö ei ole 
erityisen hyvää eikä huonoa tai se vaihtelee toimijoittain. Yleisimmät syyt 
yhteistyön ongelmiin olivat seuraavat: 

 – Tiedon kulun ongelmat, jotka johtuivat tiukoista salassapitosäännök-
sistä tai erillisistä tietojärjestelmistä. 

 – Lastensuojelusta tai muista lasten palveluista ei saada tietoa. Aina tie-
toa ei saada myöskään lasten ja nuorten psykiatrian yksiköista, vaik-
ka varsin paljon aikuispsykiatrian asiakkaiden lapsia hoidetaan siellä. 

 – Kiire lastensuojelussa tai muissa lapsia hoitavissa palveluissa. Työn-
tekijöiden tavoittaminen on välillä hyvin vaikeaa.

 – Yhteistyötä tehdään liian vähän, verkostoihin ei pyydetä mukaan tai 
aikojen sopiminen on hankalaa. 

Yhteistyön sujuvuutta kommentoitiin seuraavasti: 
 – Yhteistyö lasten asioissa on yleisesti ottaen toimivaa. 
 – Yhteistyö toimii erityisesti omassa yksikössä ja yksikön sosiaalityön-

tekijän avustuksella.
 – Yhteistyö lastensuojelun kanssa toimii hyvin. Yhteistyötä edistää toi-

miva ja nopea yhteys lastensuojeluun. Esimerkiksi lastensuojelu-
ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai kävelemällä samassa rakennuk-
sessa sijaitsevaan yksikköön. 

Tiedon kulun ja salassapitosäännösten ongelmat tulevat usein esille tut-
kimuksissa, joissa on selvitetty moniammatillista yhteistyötä. Esimerkiksi 
Porin kaupungin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisissa yksiköis-
sä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että eri viranomaisten keskinäisen 
toiminnan sujumista esti puutteellinen tiedonkulku ja erilaiset tulkinnat 
vaiti olovelvollisuudesta. Tutkimuksessa selvitettiin lapsen asemaa, kun 
vanhemmista toinen tai molemmat olivat psykiatrisessa hoidossa. Tutki-
muksen mukaan vain kahden potilaan alaikäisiä lapsia oli tavattu vanhem-
man hoidon yhteydessä.58 Lasten tuen ja hoidon tarve on kuitenkin ilmei-
nen. Toisessa suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että psykiatrisessa 
erikoissairaanhoidossa olevien lapsista 10 prosenttia tarvitsi lasten suojelun 
toimen piteitä, 16 prosenttia perheneuvolan palveluja ja 15 prosenttia lasten- 
tai nuoripsykiatrisia tutkimuksia.59

Eräässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin 5–12-vuotiaiden lasten mielen-
terveyshäiriöiden hoitojärjestelmää, useat haastatellut pitivät lasten pal-
velujen ja aikuispsykiatrian palvelujen välistä yhteistyötä hyvänä. Toisaal-
ta samassa tutkimuksessa useat sekä lastenpsykiatrian että lastensuojelun 
edustajat kuvasivat yhteistyötä aikuispsykiatrian kanssa niukaksi tai olemat-

Tiedon kulun ongelmat ja 
salassapitosäännökset tulevat 
usein esille yhteistyötä tutkittaessa
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tomaksi. Yhteisiä käytäntöjä, yhteistyörakenteita tai yhteistyötä koskevaa 
suunnittelua ei ollut. Puutteita oli myös tiedon kulussa, minkä vuoksi eri ta-
hot tekevät päällekkäistä työtä. Sekä lastenpsykiatrian että lasten suojelun 
haastatteluissa ilmeni myös huoli siitä, että aikuispsykiatria hoitaa vanhem-
pia liian aikuiskeskeisesti.60

Useat säännökset rajaavat sitä, kenellä on oikeus asiakasta koskeviin 
tietoihin 

Tarkastuksessa mukana olleiden toimijoiden mukaan työtä helpottaisi huo-
mattavasti, jos terveyspalveluissa voitaisiin hyödyntää myös asiakkaasta 
sosiaali huollossa tallennettuja tietoja. Sote-uudistuksen odotetaankin en-
nen kaikkea helpottavan tiedonkulkua yhteisten tietojärjestelmien myötä. 
Tosin osa haastatellusta toimijoista oli sitä mieltä, että ainakin uudistuksen 
alkuvaiheessa tieto kulkee nykyistä heikommin. 

Sote-uudistuksen myötä tietojärjestelmiä on tarkoitus muuttaa niin, että 
ne ovat Kanta-palvelussa yhteensopivia. Terveydenhuollon yksiköt tallen-
tavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään Kanta-palveluun. Potilas-
tiedon arkistoa on rakennettu vaiheistetusti. Julkiset terveydenhuollon yk-
siköt ja osa yksityisistä organisaatioista ovat liittyneet palvelun käyttäjiksi. 
Jatkossa myös sosiaalihuollon asiakastiedot tallennetaan Kanta-palveluun.61 

Tietojärjestelmien yhteensovittamisesta huolimatta useat säännökset 
määräävät siitä, ketkä sosiaali- ja terveydenhuollossa saavat katsella poti-
laan tietoja ja mitä tietoja heille näkyy. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen hallinnassa ja käsittelyssä sovelletaan terveydenhuoltolakia, hen-
kilötietolakia, lakia potilaan asemasta ja oikeuksista, lakia sosiaali huollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista, lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen sähköisestä käsittelystä, lakia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 
sekä lakia sähköisestä lääkemääräyksestä. 

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säädetään, että potilas-
asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä. Lain 13. pykälän mu-
kaan terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toiminta-
yksikössä työskentelevä henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta 
antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Sivullisella tarkoite-
taan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta 
potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön potilastietoja koskevan asetuksen 
(298/2009) 4. pykälän mukaan potilaan hoitoon tai siihen liittyviin teh-
täviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa 
kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Sähköisessä potilas-
tietojärjestelmässä tulee myös olla käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, jon-
ka avulla kullekin käyttäjälle voidaan määritellä tämän tehtävien mukaiset 
käyttöoikeudet potilasasiakirjoihin ja potilastietojärjestelmän eri toimin-
toihin. Asetuksessa on säädetty erikseen psykiatrian tiedoista. Sen mukaan 
psykiatrian päivittäis- ja yhteenvetomerkinnät tulee suojata sähköisessä 
potilas kertomuksessa erillisellä vahvistuspyynnöllä muiden kuin näiden 
erikoisalojen palvelutapahtumissa tai palvelukokonaisuuksissa.
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Harvoissa tapauksissa
Ei koskaan tai tuskin koskaan
En osaa sanoa tai ei ole kokemusta

Useimmissa tapauksissa
Noin puolessa tapauksista 

Kaikissa tai lähes kaikissa tapauksissa

17 %

57 %

11 %

4 %
1 %

10 %

Kuvio 6: Vastaukset kysymykseen ”Onko yhteistyö lasten tilannetta selvittäneiden tai 
lapselle palveluita tarjonneiden tahojen kanssa ollut sujuvaa?” (N=157)

Moniammatillisesta yhteistyöstä on etua lastensuojeluilmoitusta 
tehtäessä

Valtiontalouden tarkastusviraston vuonna 2012 julkaisemassa Lasten suojelu-
tarkastuksessa havaittiin merkittäviä puutteita lastensuojelun ja lasten ja 
nuorten psykiatrian välisessä yhteistyössä.62 Tämän tarkastuksen mukaan 
yhteistyö aikuispsykiatrian ja lastensuojelun välillä toimi paremmin. Vaikka 
aikuispsykiatrian yksiköillä on edelleen yhteistyöongelmia lasten suojelun 
kanssa, erityisesti siksi, että kiireisiä lastensuojelun työntekijöitä on vaikea 
saada kiinni, on niillä myös paljon kokemuksia hyvin toimivasta yhteis työstä. 
Tässä tarkastuksessa tehdyssä kyselyssä 74 prosenttia vastaajista (N=157) 
oli sitä mieltä, että yhteistyö lasten tilannetta selvittäneen tai lapselle pal-
veluita tarjonneen tahon kanssa oli ollut sujuvaa kaikissa tai useimmissa ta-
pauksissa. (Kuvio 6). 

Aikuispsykiatriassa on paljon 
kokemuksia hyvin toimivasta 
yhteistyöstä lastensuojelun kanssa

Tutkimusten mukaan tiivis ja varhain ongelmiin puuttuva yhteistyö 
sosiaali toimen kanssa on tärkeää työskenneltäessä vanhemman mielen-
terveysongelmista kärsivien perheiden kanssa. Aikuisen mielenterveyden 
häiriö on lapsen kaltoinkohtelun riski. Riski kasvaa, jos aikuispsykiatria ja 
lastensuojelu eivät kykene ymmärtämään toisiaan ja tekemään riittäväs-
ti yhteistyötä.63

Moniammatillista yhteistyötä lasten ja perheiden palveluissa on tutkit-
tu melko paljon. Tutkimuksissa on havaittu, että palvelujen integraatio jää 
useimmiten tiedon vaihtamisen ja yhteistyön tasolle ilman varsinaista yh-
teistä toimintaa tai täydellistä integraatiota. Lastensuojelua koskevissa sel-
vityksissä on tutkittu myös moniammatillista yhteistyötä lastensuojelu-
ilmoituksia tehtäessä ja havaittu niissä puutteita64.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen ei välttämättä edellytä moni-
ammatillista yhteistyötä65, mutta lastensuojelun laatusuosituksissa sitä 
kuitenkin suositellaan. Esimerkiksi sosiaalityöntekijän olisi hyvä ilmoit-
taa lastensuojeluilmoituksen tekijälle ilmoituksen vastaanottamisesta sekä 
suositella muille viranomaisille osallistumista perheen tilanteen arvioimi-
seen ja tuen tarjoamiseen.66 Tämän tarkastuksen kyselynkin mukaan tilan-
ne on kuitenkin usein se, että lastensuojeluilmoituksen tekijä saa harvoin 
palautetta siitä, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella on ryhdytty. 

Palvelujen integraatio 
jää useimmiten tiedon 
vaihtamisen tasolle
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Harvoissa tapauksissa
Ei koskaan tai tuskin koskaan
En osaa sanoa tai ei ole kokemusta

Useimmissa tapauksissa
Noin puolessa tapauksista 

Kaikissa tai lähes kaikissa tapauksissa

10 %

27 %

9 %30 %

10 %

14 %

Kuvio 7: Vastaukset kysymykseen ”Jos otatte yhteyttä johonkin yksikkönne ulkopuo-
liseen tahoon lapsen tilanteen selvittämiseksi, saatteko palautetta siitä, miten asia on 
edennyt?” (N=155)

On todettu, että viranomaisten yhteistyötä lastensuojeluilmoitus-
ta tehtäessä edistää selkeät toimintamallit, yhteiset koulutukset ja moni-
ammatillisuuden omaksuminen työn ideologiaksi. Tutkimuksissa on myös 
havaittu, että yhteydenotto lastensuojeluilmoituksen tekijän ja vastaan-
ottajan välillä lisää merkittävästi heidän jakamansa tiedon määrää.67

Tarkastuksen perusteella aikuispsykiatrian ja lastensuojelun välistä 
yhteis työtä näyttää helpottavan se, jos yksiköt sijaitsevat lähekkäin, samas-
sa rakennuksessa tai edes samassa kunnassa. Sote-uudistuksen myötä on 
mahdollista, että lastensuojelu järjestetään yhä harvemmin niin sanottun-
ta lähipalveluna, kun palveluja kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi 
sote- alueille.68 Samalla tulisi kuitenkin huolehtia siitä, että yhteydet aikuis-
psykiatrian ja lastensuojelun välillä ovat jatkossakin saumattomat. Aikuis-
psykiatrian, sosiaalitoimen ja lasta hoitavien yksiköiden yhteistyö antaa 
mahdollisuuden tukea perhettä eri väyliä. Ammattilaisten näkökulmasta 
lasten hoitoonohjausta helpottaa myös interventioiden vakiinnuttaminen 
pysyviksi käytännöiksi.69

Palaute lapsen tilanteesta tulee useimmiten suoraan asiakkaalta

Tarkastuksen haastattelujen ja kyselyn perusteella aikuispsykiatrian yk-
siköissä on tavallista, että asiakkaalta saadaan kysymällä tieto siitä, mihin 
toimenpiteisiin muissa palveluissa on ryhdytty esimerkiksi lastensuojelu-
ilmoituksen teon jälkeen. Osa työntekijöistä myös tiedustelee asiakkaan läs-
näollessa lähetteen perillemenoa, jos asia ei ole edennyt. Sen sijaan terveys-
keskus ja työterveyshuolto eivät systemaattisesti seuraa asioiden etenemistä 
muilla tahoilla. Ajan ei katsota riittävän siihen ja toisaalta myös ajatellaan, 
että moniammatillisessa työssä luotetaan siihen, että taho, jolle asia on siir-
retty, tarttuu asiaan. 

Tarkastuksen kyselyssä 10 prosenttia vastaajista oli saanut kaikissa tai 
lähes kaikissa tapauksissa tietoa lapsen tilannetta selvittäneeltä taholta. 
Vastaajista 27 prosenttia oli saanut palautetta useimmissa tapauksissa ja 
9 prosenttia noin puolessa tapauksista. 30 prosenttia vastaajista oli saanut 
palautetta vain harvoissa tapauksissa ja 10 prosenttia ei koskaan tai tuskin 
koskaan. (Ks. kuvio 7). 

Lastensuojeluilmoituksen tekijä 
saa harvoin palautetta siitä, 
mihin toimenpiteisiin ilmoituksen 
perusteella on ryhdytty
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Tekijät, jotka haastateltujen ja kyselyyn vastanneiden toimijoiden mukaan edistäisivät 
asiakkaan lapsen hoidon ja tuen tarpeen parempaa huomioimista:

1. Yhteistyön kehittäminen lastensuojelun ja muiden tahojen kanssa, 
erityisesti neuvolan. 30 mainintaa

2. Työntekijöiden säännöllinen koulutus. 27 mainintaa

3. Lasten huomioimista tukeva toimintakulttuuri ja johdon taholta tuleva 
ohjeistus sekä seuranta. 23 mainintaa

4. Vanhemman motivointi ja tiedon antaminen perheelle. 9 mainintaa

5. Kokopäiväinen sosiaalityöntekijä aikuispsykiatrian osastolla. 6 mainintaa

6. Yhteiset tietojärjestelmät, tiedonkulun parantaminen ja tietosuojan 
keventäminen. 5 mainintaa

Taulukko 1: Toimijoiden näkemykset asiakkaan lapsen hoidon ja tuen tarpeen 
huomioimista edistävistä tekijöistä

Perheen kokonaisvaltaisen tuen näkökulmasta olisi tärkeää, että lähet-
tävä taho saisi tiedon siitä, miten lasten asioissa on edetty. Ammattilaisil-
le voisi myös riittää tieto siitä, että lapsi on tuen tai hoidon piirissä. Vastaa-
via tuloksia saatiin Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksessä lasten 
mielen terveysongelmien ehkäisystä ja tukemisesta kouluterveyden huollossa. 
Selvityksessä havaittiin, että kouluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon am-
mattilaiset kaipaisivat enemmän tietoa koulun ulkopuolisilta tahoilta siitä, 
miten lapsen asia on edennyt. Tällaisen tiedon katsottiin helpottavan pal-
jon kouluterveydenhuollon ammattilaisten työtä.70

4.3 Yhteistyön kehittäminen ja työntekijöiden 
koulutus edistäisivät lasten huomioimista 
aikuisten mielenterveyspalveluissa

Lasten huomioimista aikuisten mielenterveyspalveluissa tukee tarkastuksen 
perusteella erityisesti aikuispsykiatrian toimiva yhteistyö muun terveyden-
huollon ja sosiaalitoimen, erityisesti lastensuojelun kanssa. Asiantuntijan 
mukaan on myös hyvä muistaa, että asiakkaan lasten kehityksen tukemi-
sessa ei ole kyse pelkästään lasten hyvinvoinnista kyseisellä hetkellä, vaan 
sillä myös ehkäistään mielenterveydenhäiriöiden periytymistä seuraavalle 
sukupolvelle. Aikuista hoitavalla taholla on sekä mahdollisuus että vastuu 
pyrkiä katkaisemaan kierre.71

Tarkastuksen kyselyssä aikuispsykiatrian työntekijöiltä kysyttiin, mit-
kä tekijät edistäisivät asiakkaan lasten parempaa huomioimista. Vastaajien 
(N=104) mukaan keskeisintä on yhteistyön kehittäminen lastensuojelun ja 
muiden lasta hoitavien tahojen välillä. Lähes yhtä usein mainittiin työn-
tekijöiden koulutus, vaikka vastaajista 70 prosenttia oli saanut koulutusta 
lasten huomioimisesta aikuisten mielenterveyspalveluissa. 

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että työntekijöitä muistutettaisiin lain-
säädännön luomasta velvoitteesta huomioida lapsi. Samalla toivottiin sel-
keiden toimintamallien käyttöönottoa, jotta lasten huomioiminen tapah-
tuisi automaattisesti. Samat asiat tulivat esille tarkastuksen haastatteluissa. 
Taulukossa on tiivistettynä kaikkien tarkastuksessa mukana olleiden toimi-
joiden näkemykset siitä, mitkä tekijät edistäisivät lasten hoidon ja tuen tar-
peen huomioimista aikuisten mielenterveyspalveluissa. 

Lähettävän tahon tulisi 
saada tieto siitä, miten 
lasten asioissa on edetty

Tärkeintä on yhteistyön 
kehittäminen lastensuojelun 
ja muiden lasta hoitavien 
tahojen kanssa
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Sote-uudistuksessa tulee kiinnittää huomiota yhteistyökäytäntöihin

Haastateltujen asiantuntijoiden näkemyksissä sote-uudistuksen riskeis-
tä ei tullut esiin sellaisia seikkoja, joita sosiaali- ja terveydenhuollon asian-
tuntijat eivät olisi tuoneet esille sote-valmistelun  yhteydessä. Sosiaali- ja 
terveys ministeriöllä on siten ollut mahdollisuus ottaa näkemykset huo-
mioon lainvalmistelussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat 
tuoneet, esimerkiksi lakiesityksiä koskeneiden lausuntojen yhteydessä, 
esille huolen siitä, että sote-uudistus saattaa hajottaa toimiviksi todettuja 
yhteis työkäytäntöjä. 

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan on vaarana, että sote- 
uudistuksen myötä mielenterveyspalvelut pirstoutuvat entisestään. Haas-
tatellut nostivat myös esiin sosiaalitoimen roolin uudessa sote-mallissa ja sen, 
miten sosiaalitoimi kykenee pitämään yhteyttä kaikkiin palvelun tuottajiin. 
Myös yhteydenpito keskeisiin palveluntuottajiin voi heikentyä, jos heitä on 
nykyistä merkittävästi enemmän ja heidät on vaikeampi löytää. 

Vaikka palvelujen integraatio on uudistuksen keskeinen tavoite, ei val-
mistelua ole tehty niitä asiakkaita ajatellen, jotka tarvitsevat paljon palveluja. 
Asiantuntijoita epäilytti myös se, onko yksityisillä sote-toimijoilla osaamista 
lasten huomioimiseen samoissa määrin kuin julkisilla toimijoilla, jotka kou-
luttavat henkilökuntaansa aiheesta aika ajoin. Haastatteluissa nousi myös 
esiin huoli siitä, että yksityisillä sotekeskuksilla ei ole taloudellisia kannus-
timia ehkäistä vuosien päässä mahdollisesti tapahtuvaa syrjäytymistä. 

Haastatellut pitivät ongelmallisena sitä, että yhteistyö kuntiin jääviin 
palveluihin, kuten sivistyspalveluihin, heikkenee ja että hyvin toimiva 
verkosto yhteistyö loppuu, kun toimijat vaihtuvat. Sote-uudistuksessa tu-
leekin huolehtia siitä, että rakenteiden muuttuessa ei muuteta hyvin toimi-
via yhteistyökäytäntöjä. Tietojärjestelmien yhdistämisen jälkeenkin toimi-
joiden välinen hyvä yhteistyö on edellytys sille, että lapset ja perheet saavat 
tarvitsemansa tuen riittävän varhaisessa vaiheessa. 





Liite: Miten tarkastettiin
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja min-
kälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen

Tarkastuksen tavoitteena oli saada tietoa ja esittää toimintasuosituksia siitä, 
miten mielenterveyspalveluissa tulisi huomioida asiakkaan alaikäisten las-
ten tuen ja hoidon tarve. Tarkastuksessa selvitettiin, onko aikuisten mielen-
terveyspalvelut organisoitu siten, että ne muodostavat lapsiperheiden pal-
velujen kanssa toimivan kokonaisuuden. Lisäksi selvitettiin, mahdollistaako 
lapsen palvelutarpeen arviointiprosessi oikea-aikaisen tuen antamisen lap-
selle sekä onko yhteistyö vanhempien hoitotahon ja lapsen palveluista vas-
taavan tahon välillä toimivaa. 

Tarkastuksessa on pyritty tuottamaan tietoa, jota sosiaali- ja terveys-
ministeriö ja jatkossa maakunnat voivat hyödyntää ohjatessaan ja järjestäes-
sään aikuisten mielenterveyspalveluja. Myös tutkijat ja kentän toimijat voivat 
hyödyntää tarkastuksen tuottamaa tietoa tutkimus- ja kehittämistyössään. 

Tarkastuksen kohde

Tarkastus kohdistui sosiaali- ja terveysministeriön ohjaamaan erikois-
sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon sekä työ-
terveyshuoltoon. Tarkastuksen kohteena olivat pääasiassa aikuispsykiatrian 
poliklinikat ja terveyskeskusten lääkärien vastaanottotoiminta. Haastatte-
luja tehtiin lisäksi kolmessa yksityisessä työterveyshuoltoyksikössä. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunto sosiaali- ja terveys-
ministeriöltä, joka antoi lausunnon. Lausunnossa annettu palaute on otet-
tu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunto ja siitä 
tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta. 

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Tarkastushaastattelukäynnit tehtiin eri puolille Suomea sijoittuviin 10 kun-
taan. Kunnat valittiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa valittiin 
sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esityksen (15/2017 vp) 
mukaisista Manner-Suomen 18 maakunnasta 10. Valintakriteereinä käytet-
tiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanet-indikaattoripankista ke-
rättyjä lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja aikuisten mielen-
terveyspalvelujen käyttöä koskevia indikaattoreita (yhteensä 6 kpl). Valinnat 
kohdistettiin niihin kymmeneen maakuntaan, joissa mainittujen palvelu-
jen piirissä oli indikaattoreita yhdessä tarkastellen eniten asiakkaita. Vali-
tut indikaattorit olivat: 

 – aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit 18 vuotta täyttänyttä koh-
den, 

 – aikuisten perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit yhteensä tu-
hatta asukasta kohden, 
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 – aikuisten psykiatrian erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit tuhatta 
asukasta kohden, 

 – lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä vuoden aikana ole-
vat 0–17-vuotiaat prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä, 

 – lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit tuhatta 
0–12-vuotiasta kohden ja 

 – nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit tuhatta 
13–17-vuotiasta kohden. 

Toisessa vaiheessa valituista maakunnista valittiin tarkastushaastattelu-
käyntien kohteeksi maakunnan suurin tai toiseksi suurin kunta. Valituissa 
kunnissa aikuispsykiatrian poliklinikoilta haastateltiin yhtä tai useampaa 
edustajaa ja terveyskeskuksista terveyskeskuslääkäreitä ja joissakin kunnis-
sa myös psykiatrisia sairaanhoitajia. Yksityiset terveyspalveluyritykset valit-
tiin sen perusteella, että niillä oli työterveyshuoltoa tarjoavia toimi pisteitä 
myös muualla kuin Uudenmaan maakunnassa. Tarkastushaastattelu käyntejä 
tehtiin kolmeen yritykseen. Kaikki tarkastushaastatteluihin osallistuvat ta-
hot saivat itse päättää, keitä haastatteluun osallistui. Tarkastuksessa teh-
tiin kaikkiaan 23 haastattelua, joihin osallistui yhteensä 57 haastateltavaa.

Tarkastuksessa tehtiin myös kysely, joka suunnattiin kaikille aikuis-
psykiatrian yksiköille ja osastoille. Kyselyyn vastasi yhteensä 157 potilas-
työtä tekevää henkilöä (lääkäriä, sairaanhoitajaa ja sosiaalityöntekijää). 
Kysely vastaukset kattoivat 34 prosenttia HUSin ylläpitämän Mielen-
terveystalo.fi-verkkosivuilla 7.3.2017 julkaistun luettelon Manner-Suomen 
aikuis psykiatrian toimipisteistä (103/304). Kyselyyn saatiin vastauksia 16:sta 
 Manner-Suomen 20 sairaanhoitopiiristä.

Tarkastuksessa on hyödynnetty myös Kelan tilastoja psykiatrista hoitoa 
saavista potilaista ja hoidon kustannuksista, Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen tilastoja psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaista ja lastensuojelun 
asiakkaista sekä Eläketurvakeskuksen tilastoja työkyvyttömyyseläkkeistä. 

Tarkastuksen esiselvitysvaiheessa tarkastusasetelmasta pyydettiin kom-
mentit sosiaali- ja terveysministeriöltä. Tarkastusasetelmaa tarkennettiin 
saatujen kommenttien johdosta. 
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Onko aikuisten mielenterveyspalvelut organisoi-
tu siten, että ne muodostavat lapsiperheiden pal-
velujen kanssa toimivan kokonaisuuden?

 – Miten aikuisten mielenterveyspalvelut on 
terveyden huollossa organisoitu?

 – Onko kunnissa ja sairaanhoitopiireissä kirjallisia 
ohjeita asiakkaan lapsen ohjaamisesta palvelu-
yksiköstä toiseen?

 – Huomioidaanko lapset aikuispsykiatrian hoito-
ketjuissa?

2. Mahdollistaako lapsen palvelutarpeen arviointi-
prosessi oikea-aikaisen tuen antamisen lapselle?

 – Millaisissa tilanteissa huoli erityisen tuen tarpees-
sa olevasta lapsesta herää?

 – Antaako lainsäädäntö riittävän ja selkeän ohjeis-
tuksen siitä, milloin lapsen tilannetta on selvitet-
tävä tarkemmin?

 – Millaisilla menetelmillä ja toimintatavoilla lapsen 
tilannetta selvitetään?

 – Onko aikuisten mielenterveyspalveluissa ohjeis-
tettu, mihin lapsen tilanteesta tehty dokument-
ti tallennetaan?

 – Kuinka moni lapsi on riskissä vanhempien mielen-
terveyteen liittyvien ongelmien takia? 

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit: 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) yhteistyötä eri palve-
lujen välillä koskevan 34 §:n mukaan samaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kun tien on laa-
dittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka 
perustuu alueen väestön terveysseuranta tietoihin ja 
palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava kun-
tien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
mistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terve-
ydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, 
kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista 
sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveyden huollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivä-
hoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. 

Aineistot: 
 – 20 sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveyden-

huollon järjestämissuunnitelmat
 – Tarkastuskunnista pyydetyt ohjeet lasten huo-

mioon ottamisesta aikuisten mielenterveys-
palveluissa

 – Duodecimin Terveysportti-palvelun lääkärin 
tieto kannan hoitoketjut 

 – Psykiatrian hoitosuositukset

Analyysimenetelmät: 
 – Dokumenttianalyysi

Kriteerit: 
 – Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 44 §: Asiakkaan 

hoidossa olevan lapsen tai muun henkilön hoidon 
ja tuen tarve on selvitettävä, kun asiakas: 1) saa 
päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai mui-
ta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden 
aikana tai ennen tarvittavien palvelujen saamis-
ta hänen kykynsä täysipainoisesti huolehtia hoi-
dosta tai kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen.

 – Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 70.2 §: Lapsen 
hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on 
turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen van-
hempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kas-
vatuksesta vastaava henkilö saa päihdehuolto- 
tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja 
terveyden huollon palveluja, joiden aikana hänen 
kykynsä huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatukses-
ta arvioidaan heikentyneen.
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 – HE 90/2010 vp. s. 160: Säännös velvoittaa aikui-
selle palveluja järjestävää tahoa ottamaan lapsen 
tilanteen puheeksi ja varmistamaan sen, että lap-
si saa riittävän hoidon ja tuen aikuisen hoidon 
aikana. Tilanteen selvittämiseksi ja tarvittavien 
tukipalvelujen järjestämiseksi voidaan tarpeen 
mukaan järjestää eri yhteistyötahojen neuvot-
teluja. Jos aikuiselle annettavien palvelujen yh-
teydessä käy ilmi, että lapsen hoidon ja huolen-
pidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai 
oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun 
tarpeen selvittämistä, on hoitavan tahon tehtä-
vä lasten suojeluilmoitus tai yhdessä asiakkaan 
kanssa lasten suojelulain 25 a §:n mukainen pyyn-
tö lasten suojelutarpeen arvioimiseksi.

 – Lastensuojelulaki (417/2007) 2 §: Lasten ja per-
heiden kanssa toimivien viranomaisten on tuet-
tava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatus-
tehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle 
tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava 
lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.

Aineistot:
 – 10 kunnan, 10 aikuispsykiatrian poliklinikan ja 3 

yksityisen terveyspalveluntuottajan haastattelut
 – Tarkastuskuntien lasten huomioon ottamista ai-

kuisten palveluissa koskevat ohjeet 
 – Manner-Suomen aikuispsykiatrian toimi pisteille 

osoitettu kysely
 
Analyysimenetelmät:

 – Laadullinen sisällönanalyysi
 – Dokumenttianalyysi 
 – Kuvaileva määrällinen analyysi 
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Kriteerit: 
 – Terveydenhuoltolaki 32 §: Sosiaali- ja terveyden-

huollon yhteistyö: Kunnan perusterveyden-
huollon tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on 
oltava terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä se-
kä tämän lain mukaisia. terveydenhuolto palveluja 
järjestäessään, sen lisäksi mitä tässä laissa muual la 
säädetään, sellaisessa yhteis työssä sosiaali huollon 
ja lasten päivähoidon kanssa, jota tehtävien asian-
mukainen hoitaminen sekä potilaan hoidon ja 
sosiaali - ja terveyspalvelujen tarve edellyttävät. 
Jos sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen 
arviointi, päätösten tekeminen tai sosiaali huollon 
toteuttaminen edellyttävät terveyden huollon pal-
veluja, on terveyden huollosta vastaavan kun-
nan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan 
terveyden huollon ammattihenkilön osallistut-
tava sosiaalihuollon toimenpiteestä vastaavan 
työn tekijän pyynnöstä henkilön palvelutarpeen 
arvioinnin tekemiseen ja asiakas suunnitelman 
laatimiseen.

 – Sosiaalihuoltolaki 41§: Monialainen yhteistyö: Jos 
henkilön tarpeiden arviointi ja niihin vastaami-
nen edellyttävät sosiaalitoimen tai muiden viran-
omaisten palveluja tai tukitoimia, on näiden ta-
hojen osallistuttava toimenpiteestä vastaavan 
työntekijän pyynnöstä henkilön palvelutarpeen 
arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman 
laatimiseen. Sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa siten, että sosiaali-
huollon ja tarvittaessa muiden hallinnonalojen 
palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen 
kokonaisuuden. Työntekijän on oltava tarpeen 
mukaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asian-
tuntijoihin sekä tarvittaessa henkilön omaisiin ja 
muihin hänelle läheisiin henkilöihin siten kuin 
tässä laissa tarkemmin säädetään. 

Aineistot: 
 – 10 kunnan, 10 aikuispsykiatrian poliklinikan ja 3 

yksityisen terveyspalveluntuottajan haastattelut
 – Tarkastuskuntien lasten huomioon ottamista ai-

kuisten palveluissa koskevat ohjeet 
 – Manner-Suomen aikuispsykiatrian toimi pisteille 

osoitettu kysely

Analyysimenetelmät: 
 – Laadullinen sisällönanalyysi
 – Kvantifiointi

3. Onko yhteistyö vanhemman hoitotahon ja lapsen 
palvelusta vastaavan tahon välillä toimivaa?

 – Kuka aikuisten palveluissa toteuttaa lapsen 
palvelu tarpeen arvioinnin?

 – Millaista yhteistyötä vanhemman hoitotaho te-
kee lapsen palvelutarpeen arvioinnissa muiden 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa?

 – Millaista yhteistyötä vanhemman hoitotaho te-
kee lapsen suunnitelmien laadinnassa muiden 
sosiaali - ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa?
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Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus toteutettiin 24.2.2017−17.5.2018. Aikuispsykiatrian poliklinikoiden, 
terveyskeskusten ja yksityisten terveyspalveluyritysten haastattelut tehtiin 
23.3.−15.6.2017. Kysely aikuispsykiatrian poliklinikoille tehtiin 18.5.−29.6.2017.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät johtava tuloksellisuustarkastaja Sari Hanhinen ja 
 tuloksellisuustarkastusneuvos Taina Rintala. Kyselyn suunnittelusta ja toteu-
tuksesta ovat vastanneet Taina Rintala ja johtava tuloksellisuus tarkastaja  Aija 
Kaartinen. Tarkastusta ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö  Anna-Liisa 
Pasanen. 

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset

Osa tarkastushaastatteluun kuuluvista kunnista kuuluu sosiaali- ja terveys-
kuntayhtymiin. Vaikka kuntayhtymissä toimintaprosesseja on yhtenäis-
tetty, osassa kuntayhtymän kunnista saatetaan edelleen toimia vanhojen 
toiminta prosessien mukaan. Koska tarkastuskohteet saivat itse määritellä, 
keitä haastatteluun osallistui, osallistui haastatteluun myös henkilöitä, jotka 
eivät toimineet tarkastuskohteeksi valitussa kunnassa. Tällöin heidän haas-
tatteluissa antamansa vastaukset kertovat heidän kuntansa eivätkä niinkään 
tarkastuskohteena olevan kunnan toimintakäytännöistä. Tarkastus kohteille 
annettu vapaus päättää haastatteluun osallistuvista johti myös siihen, että 
joidenkin aikuispsykiatrian poliklinikoiden haastatteluihin osallistui myös 
laitos hoidon, akuuttipoliklinikoiden tai sosiaalipalvelujen edustajia. Sama 
koskee tarkastuskyselyn vastauksia. Kysely lähetettiin sähköpostilinkkinä 
kaik kien Mielenterveystalo.fi-listassa olleiden yksiköiden esimiehille. Nämä 
välittivät kyselyä muillekin johtamilleen yksiköille kuin avohoitoa tarjoavil-
le aikuispsykiatrian poliklinikoille. Tarkastushavainnot kertovat siten lasten 
huomioon ottamisen toimintakäytännöistä laajemmin kuin vain erikois - ja 
perusterveydenhuollon avosairaanhoidon näkökulmasta. 

Viime vuosina kuntiin on rakennettu useita erilaisia väyliä, joiden kautta 
ihmiset voivat hakea apua mielenterveysongelmiinsa. Näihin niin sanotun 
matalan kynnyksen paikkoihin ei tarvita lähetettä tai ajanvarausta. Lisäksi 
työssäkäyvät käyttävät työterveyssopimustensa puitteissa työ terveyshuollon 
tarjoamia palveluja. Tämän seurauksena terveyskeskuslääkäreiden asiakas-
kunnassa saattaa olla vain vähän sellaisia mielenterveyspotilaita, joilla on ala-
ikäisiä lapsia. Tämä tulee ottaa huomioon haastattelujen tuloksia tulkittaessa.

Yksityisten terveyspalveluyritysten haastatteluja oli hyvin vähän. Lisäk-
si haastattelut edustavat yrityksen yhden toimipaikan toimintaprosesseja. 
Tämän vuoksi haastattelujen tuloksia ei voida yleistää koskemaan koko yri-
tystä tai kaikkia yksityisiä työterveyspalveluja tarjoavia yrityksiä.
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Tarkastuskyselyn vastausprosenttiin ja vastanneisiin yksiköihin liittyy 
epävarmuutta, joka johtuu sekä puutteista saamamme aikuispsykiatrian yk-
siköiden luettelon kattavuudessa että kyselyyn vastanneiden yksiköistään 
antamissa tiedoissa. Kyselyvastauksia on enemmän kuin luettelosta tunnis-
tettuja toimipisteitä, koska osasta toimipisteitä saatiin useita vastauksia, ja 
toisaalta osa vastanneiden toimipisteistä puuttui lähetysluettelona käyte-
tyltä Mielenterveystalo.fi-listalta.

Lasten ja perheiden sekä sosiaalihuollon palvelut on rajattu pääosin 
tarkastuksen ulkopuolelle. Tarkastuksessa lasten ja perheiden palveluja ja 
sosiaali huoltoa käsitellään kuitenkin yhteistyön, asiakastietojen välittymi-
sen ja asiakas- ja potilastietojen dokumentoinnin yhteydessä. 

Alkuperäinen suunnitelma oli, että osana tarkastusta olisi selvitetty valta-
kunnallisesti, kuinka moni alaikäinen lapsi asuu perheessä, jossa toisella tai 
molemmilla vanhemmilla on jo mielenterveydellisiä ongelmia tai perheen 
tilanne itsessään (yksinhuoltajuus, toimeentulotuen saanti, työttömyys) 
on sellainen, että se muodostaa riskin vanhemman psyykkisen toiminta-
kyvyn heikentymiselle. Tämä olisi tehty joko yhdistelemällä Kansaneläke-
laitoksen rekistereitä Tilastokeskuksen rekistereihin tai yhdistelemällä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekistereitä toisiinsa. Tiedon saamiseksi 
olisi myös ollut mahdollista hyödyntää Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen 87- ja 97- aineistoja. Suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin, koska arvioi-
ta lasten määristä on saatavilla muista tutkimuksista.
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