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NUORISOPSYKIATRINEN HOITO

HOITOIDEOLOGIA
perhe- ja verkostokeskeisyys

CAREAN ARVOT
vastuullisuus
inhimillisyys
palveluhenkisyys

NUOREN HOITOA OHJAA
psykodynaaminen peruskäsitys

HOITOTYÖTÄ OHJAAVAT PERIAATTEET
yksilöllisyys
turvallisuus
jatkuvuus 



NUORISOPSYKIATRIAN TYÖMUODOT

AVOHOITO

- Polikliininen tutkimusjakso

- Yksilöhoito (tukikäynnit, psykoterapia)

- Perhe- ja verkostotyö, perheterapia

- Ryhmät

- Kotikäynnit

- Psykoedukaatio

- Konsultaatiot puhelimitse tai verkostossa
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ENSIO- konsultaatio, alkuarviointi, 
tehostettu avohoito

- Erikoissairaanhoitotasoinen konsultaatio perustasolle,
somaattisille ja muille psykiatrian erikoisaloille

- Jalkautuva nuorisopsykiatrinen alkuarviointi  
* nopea alkuarvio nuoren toimintaympäristössä

- Tehostettu, jalkautuva avohoito
- Suunnitteilla virka-ajan ulkopuolinen päivystys
- Työparityötä yli hallintorajojen
- Nuorisopsykiatrisen osaamisen vahvistaminen 
perustasolla

- Yhdessä oppimista



OSASTOHOITO PSY8

-10-paikkainen (1.1.2015-) akuuttiosasto sijaitsee
Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa 

- Tarkoitettu 13–17 -vuotiaille suljettua osastohoitoa
tarvitseville nuorille, joiden kotipaikka on
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen tai
EKSOTE:n alueella.

- Osasto toimii päivystysluonteisesti



OSASTO PSY8:n TEHTÄVÄT

- Kriisihoitojakso (2 viikkoa)
- Tutkimusjakso (4- 6 viikkoa) 
- Kuntouttava osastohoitojakso 

Hoito on yksilöllisesti suunniteltua, perhettä ja 
verkostoa voimavarana käyttäen



17.10.2016 Alatunniste 7

HYNTTYYT YHTEEN

”Kuntouttava sijaishuolto/ sijaishuollon vaativa laitoshoito” 

- 6-paikkainen  ympärivuorokautinen Sosiaali- ja 
terveydenhuollon Yhteinen Yksikkö Kymenlaaksoon, 
sijoituspaikkana Kotka

- 4 päiväpaikkaa

- Perhekuntoutuspaikka huostaanottojen arvioon

- Koulunkäyntimahdollisuus

- Henkilöstöstä 50% terveydenhuollon (sh) ja 
50% sosiaalitoimen ammattilaisia 
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PERUSTELUT UUDEN TERVEYS- JA 
SOSIAALITOIMEN YHTEISEN 
YKSIKÖN TARPEELLE

- Nuorisopsykiatriassa ei Kymenlaaksossa ole 
laitoskuntoutusjärjestelmää suljetun osastohoidon ja
avohoidon välillä

- Lähes ainoa kuntoutusmuoto nuorille on
psykoterapiakuntoutus

- Eteläisessä Kymenlaaksossa ei tällä hetkellä ole 
laitosmuotoista nuorisopsykiatrista hoito- tai
kuntoutusyksikköä, eikä lakisääteistä sairaalaopetusta
7–9 -luokkalaisille nuorisopsykiatrian poliklinikalla
avohoidossa oleville nuorille
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HYNTTYYT YHTEEN

- Kuntoutus on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen asia ja 
intressi

- Jotta psyykkisesti sairaalla nuorella on edellytykset toipua
ja kuntoutua, hän tarvitsee tukevan ja huolta pitävän,
hoidollisen ympäristön, joka tarjoaa säännöllisen 
päivärytmin, koulunkäyntimahdollisuuden ja sosiaaliset 
kontaktit ikätovereihin
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HYNTTYYT YHTEEN

- Kuntoutusyksikkö vähentäisi suljetun osastohoidon
tarvetta ja lyhentäisi osastohoitojaksoja ja toimisi 
pienemmillä henkilöstöresursseilla kuin suljettu osasto

- Uuden avoyksikön perustamisen myötä odotetaan, että 
suljetun osaston paikkalukua voidaan vähentää 6–8 
paikkaan ja lisätä päiväpaikkoja Kouvolassa 2–4 paikkaan

- Nykyisen Carean nuorisopsykiatrian Ensio- työryhmän ja
osaston henkilöstö voi liikkua joustavasti eri 
hoitoyksiköissä

- Lääkäripalvelut nuoriso- ja lastenpsykiatriasta
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HYNTTYYT YHTEEN

- Yksikössä tulee olla mm. neuropsykiatristen
kuntoutusmenetelmien, syömishäiriöiden hoidon ja
päihdekuntoutuksen ja perhetyön osaamista

- Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä mm. Ohjaamon, KELAn,
yksityisten palveluntuottajien, perhekeskusten, nuorisotoimen,
oppilaitosten, seurakunnan, kulttuuri- ja urheiluseurojen sekä
järjestöjen  kanssa

- Yksikössä toimii oma koulu, joka tarjoaa sairaalaopetusta myös
poliklinikan avohoitonuorille
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HYNTTYYT YHTEEN

- Yhteisessä yksikössä käytetään näyttöön perustuvia 
hyviä käytäntöjä, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä

- Toiminnan aloittamisen tueksi käynnistetään
nuorisopsykiatrian, lastenpsykiatrian sekä sosiaali- ja
opetustoimen yhteinen koulutusprojekti

- Hankkeen arviointi ja seuranta suunnitellaan yhteistyössä
ammattikorkeakoulun kanssa

- Hankkeen ohjausryhmään kutsutaan 
kokemusasiantuntijaedustus
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HYNTTYYT YHTEEN

- Toiminnan käynnistyttyä voidaan arvioida, voiko yhteinen
yksikkö jatkaa viikko- osastona, jolloin ympärivuorokautista
hoitoa tarvitsevat nuoret voidaan sijoittaa viikonlopuksi 
osastolle PSY8 Kuusankoskelle

- Tavoitteena sote-suunnitelmien mukaisesti on
avohoitopainotteisuuden lisääminen edelleen ja 
nuorisopsykiatrisen tietotaidon ja sosiaalityön osaamisen
molemminpuolinen hyödyntäminen nuoren kuntoutumisen 
edistämiseksi ja perheen hyvinvoinnin parantamiseksi
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YHDESSÄ TEKEMISEN VISIO 
KYMENLAAKSOSSA

- Suuri Kymenlaakson perhekeskus Anjalankoskella

- Sinne viedään psykiatrian, nuoriso- (Ensio työryhmän 
palvelut) ja lastenpsykiatrian, lastentautien ja
lastenneurologian sekä puheterapeuttipalvelut, alaikäisten 
vammais- ja päihdepalvelut, NEPSY- kuntoutus ja ohjaus, 
ja Ohjaamo

- Pienempiä perhekeskuksia muihin taajamiin

- Perheneuvola, kirkon perheasiainneuvottelukeskus ja
koulupsyykkarit osaksi yhteisiä sote-palvelukäytäntöjä, 
joita viedään tarpeen mukaan asiakaslähtöisesti 
perhekeskuksiin ja kouluihin 



Erityis- ja vaativimman tason 
palveluiden uudistaminen

Erityis- ja vaativimpien palvelujen 
kehittämiskokonaisuus

1. Integratiivisten toimintamallien kehittäminen erityis- ja 
perustason palveluihin, mallintaminen yhdessä perustason 
palveluiden LAPE- suunnittelun kanssa

a. Monitoimijainen arviointimalli

b. Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja,       
uudet toimintamallit vertikaalisen integraation 
mahdollistamiseksi

c. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen 
erityistason palveluissa, uudet toimintamallit 
horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi
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Erityis- ja vaativimman tason 
palveluiden uudistaminen

2. Lastensuojelun kehittäminen osana erityis- ja vaativimpien
palvelujen kokonaisuutta  

3. Erityistason palveluiden ja palvelurakenteiden uudistaminen

4. Vaativimman tason palveluiden ja palvelurakenteiden
uudistaminen
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Erityis- ja vaativimman tason 
palveluiden uudistaminen

1. Integratiivisten toimintamallien kehittäminen perus- ja 
erityistason palveluihin 
(mallintaminen toteutuu yhteistyössä matalan kynnyksen 
palveluiden kehittämistyön kanssa)

1.a) Monitoimijainen arviointi

Tavoitteena yksi arviointi ja yksi yhteinen 
palvelusuunnitelma (vastuuhenkilö/-työryhmä)

1.b) Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, 
uudet jalkautuvan työn toimintamallit vertikaalisen 
integraation mahdollistamiseksi

Tavoite: Perustasolla annettava tuki ja palvelut voidaan 
tarjota riittävän ja monipuolisen erityisosaamisen 
varassa (mm. Ensio- työryhmä)
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Erityis- ja vaativimman tason 
palveluiden uudistaminen

1.c) Monitoimijainen yhteistyö ja osaamisen 
yhdistäminen/vahvistaminen

2. Erityistason palveluiden uudistaminen, tavoitteet: 
a) Palveluiden laatu ja yhdenvertainen saatavuus ja 
asiakaslähtöisyys, monialainen palvelutarpeen arvio 
nopeasti ja sujuvasti
b) Yhteisten voimavarojen taloudellinen suunnittelu ja 
toteutus
c) Kokemusasiantuntijoiden mukanaolo kehittämisessä ja 
toiminnan arvioinnissa

Tähän tarvitaan myös valtakunnallinen uudistus:
- Esim. Erva- alueille erikoislääkäri- ja psykoterapiakoulutuksen  
järjestäminen

- Lakimuutokset 
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