
NUORTEN INTEGRATIIVISEN MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMINEN 

  

Nuorten mielenterveystyön LAPE-kehittäjäryhmä osallistui tulevien maakunnallisten palveluketjujen, 

konsultaatiokäytänteiden ja integratiivisten työtapojen kehittämiseen. Keskeisenä tavoitteena oli 

nuorisopsykiatrisen erityisosaamisen linkittäminen perustasoisiin palveluihin. Työryhmän tehtävänä oli esittää 

ja työstää kehittämisideoita ja toimintamalleja eteenpäin vietäväksi sekä tarvittaessa käynnistää ”ketterät 

kokeilut” uudenlaisten työtapojen pilotoimiseksi.  

Kehittäjäryhmän muodostivat pääkaupunkiseudun terveyden -ja sosiaalihuollon ja sivistystoimen 

ammattilaiset opiskeluhuollosta ja kouluterveydenhuollosta, perustason mielenterveyspalveluista ja nuoriso- 

sekä aikuispsykiatriasta. Työskentely toteutui kehittäjäryhmätapaamisissa, alatyöryhmien kokoontumisissa , 

work-shopeissa, yhteiskehittämispäivillä  ja sähköpostitse sekä Yammer-alustalla.  

Yhtenäisen ja saumattoman mielenterveyden palvelukokonaisuuden ja integratiivisten työtapojen kehittämisen 

todettiin edellyttävän selkeää määritelmää perustasoisesta mielenterveystyöstä ja sen tuottajasta. 

Ydinkysymyksenä nähtiin nuorten mielenterveystyössä tarvittavan tietotaidon kehittäminen ja ylläpitäminen, 

jotta hoito ja tuki nuorille toteutuisi oikea-aikaisesti ja tasalaatuisesti.   

Kehittämistyön lähtötilanteen selkeyttämiseksi työryhmä kokosi pääkaupunkiseudulla käytössä olevien 

erikoissairaanhoidon ja perustason integratiivisten työtapojen taulukon. Kehittäjäryhmässä tunnistettiin tarve 

integroida suunnitelmallisemmin vanhempien ja perheen tuki sekä hoito nuoren palvelukokonaisuuteen. 

Aikuispsykiatrian kumppanuus LAPE-kehittämisessä ja tuleva integratiivinen yhteistyö ovat uusia avauksia.  

Yhteistä interventioiden kehittämistyötä tarvitaan myös niiden nuorten aikuisten kohdalla, jotka eivät ole 

opiskeluterveydenhuollon palveluiden piirissä.    

Teemakohtaiset alatyöryhmät työskentelivät syksyn 2017.  Ensimmäinen työryhmä keskittyi kokoamaan tietoa 

kirjallisuuskatsauksen muodossa nuorten ja perheiden kokemuksista mielenterveyspalveluissa.  Ryhmässä 

toteutettiin myös pienimuotoinen kysely nuorille avun piiriin pääsyn kokemuksista matalankynnyksen 

mielenterveyspalveluissa Nupissa ja Nupolissa sekä erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrian poliklinikoilla. 

Toinen työryhmä tarkasteli nuorten mielenterveyspalveluiden toteutumista kansainvälisesti. Kolmas 

työryhmä hahmotteli kuvion avulla nuorten mielenterveyden palvelujärjestelmän tasot 

universaalipalveluista vaativiin palveluihin. Työryhmät esittelivät syksyn työskentelyn tulokset Work 

Shopissa Biomedicumissa.  

Nuorten kehittäjäryhmä sai tehtäväkseen osallistua palvelukuvauksen laatimiseen nuorten 

mielenterveyden hoidon järjestämisestä maakuntavalmistelua varten. Työryhmä päätyi esittämään 

ideaalikuvauksen nuorten mielenterveyspalvelukokonaisuudesta ja Nuorten Talosta, jonka ”katon” alla 

nuorten terveydenhuolto ja integratiiviset työtavat konkreettisesti tai verkostomaisesti toteutuisivat.  Syksyn 



työn tuloksia esiteltiin myös PKS Lape terveydenhuollon yhteiskehittämispäivillä Allergiatalossa (aika ja 

linkki dioihin). Työskentelyn edetessä kehittäjäryhmä jakautui alatyöryhmiin, joiden tehtävinä olivat: 

1.Geneerinen mielenterveysinstrumentti ja arvioinnin yhdenmukaistaminen  

Lomaketta kehitettiin yhdessä HUS Nuorisopsykiatrian työrukkasen kanssa (Nikula M, Kinnunen M, Granö 

N, Lindroos P). Nuorten mielenterveystyön kehittäjäryhmän alatyöryhmä oli mukana lomakkeen 

suunnittelussa ja myöhemmin kommentoimassa eri kehittämisvaiheita ja versioita. Geneerinen 

mielenterveysinstrumentti (GMI) on ammattilaisten työskentelyä ohjaava työkalu, jonka tavoitteena on 

helpottaa mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden varhaista tunnistamista, niiden vakavuuden arvioimista ja 

hoidettavuuden arviointia. Instrumentin tavoitteena on luoda yhteistä kieltä ja kulttuuria sekä edistää hoidon 

ja tuen laatua sekä porrasteisen mielenterveystyön toteuttamisedellytyksiä nuorten mielenterveyspalveluissa. 

 

2.  Koulupoissaolokyselyn pilotointivaiheen suunnittelu   

Osa nuorten mielenterveystyöryhmän jäsenistä liittyi lasten mielenterveystyöryhmään, joka oli valinnut 

koulupoissaolot integratiiviseksi teemakseen. Työskentelyn pohjaksi ryhmä löysi Christopher Kearneyn 

koulupoissaoloihin liittyvän kansainvälisen kehittämistyön. Työryhmässä perehdyttiin Kearneyn (2002) 

koulupoissaolokyselyyn, tehtiin suunnitelma kyselyn pilotoimiseksi, kick off-koulutuksen järjestämiseksi ja 

kokeilun arvioimiseksi. Lisäksi koottiin interventiotaulukkoon koulupoissaoloihin puuttumisen 

työmenetelmiä kyselyn syyluokituksen pohjalta.      

 

3. Konsultatiivisten rakenteiden ja integroivien työtapojen mallintaminen 

Lähtökohtaisesti ehdotettiin säännöllistä, case-tyyppistä, moniammatillista ja 

työnohjauksellista konsultaatiota erikoissairaanhoidolta perustasolle. Lääkärikonsultaatioihin toivottiin 

säännöllisiä käytänteitä ja tämä toteutettiin järjestämällä nuorisopsykiatrin konsultaatiomahdollisuus 

peruspalveluille kolmesti viikossa. Koordinaatiota, selkeitä tehtävänkuvauksia ja työnjakoa edellytettiin 

kouluille suuntautuvaan eri tahojen toteuttamaan liikkuvaan mielenterveystyöhön. Hyviä käytänteitä ja 

toimivia yhteistyön rakenteita ehdotettiin kuvattavaksi ja välitettäväksi eteenpäin organisaatioissa LAPEN 

jälkeen esimerkiksi integraatiokummitoiminnalla.   

 

VARHAIN- konsultaatiot on HYKS Psykiatriassa kehitetty integratiivisen mielenterveystyön malli, 

jota toteutetaan pääkaupunkiseudun lisäksi Uudellamaalla Hyvinkään sairaanhoitopiirissä sekä Lapin ja Etelä-

Savon sairaanhoitopiireissä. VARHAIN-intervention kuvaus tuotettiin TIDieR-checklistin avulla, joka 

mahdollistaa intervention käyttöönoton sen keskeisten periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti. (Varhain-

konsultaatiot – linkki)    

  
  

 


