
Lastenkotien ja psykiatrian yhteistyö
Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeessa tavoitteena
oli mallintaa sijoitetun lapsen psykiatrisen hoidon
järjestäminen. Yhteistyömallia on pilotoitu
neljässä lastenkodissa yhdessä lasten- ja
nuorisopsykiatrian kanssa. Tuloksena on
kokoelma yhteistyöstä sovittuja asioita.

 Lastenkodin kuukausiarvio lähetetään psykiatriaan 2 viikkoa ennen
neuvottelua
 Puheenjohtaja varmistaa, että kaikki lapsen kannalta tarpeelliset osa-alueet
tulevat käsitellyiksi. Ensisijaisesti neuvottelun ollessa nuorisopsykiatrian
toimipisteessä, toimii puheenjohtajana lääkäri; muulloin puheenjohtaja sovitaan
etukäteen.
 Asiakkuutta ei lopeteta yksipuolisesti, vaan aina yhteisesti neuvotellen.
Psykiatria kutsuu neuvotteluun asianosaiset, vastuusosiaalityöntekijän ja lastenkodin
edustajan.
 Nivelvaiheessa eli siirryttäessä lastenpsykiatriasta nuorisopsykiatriaan tai
nuorisopsykiatriasta aikuispsykiatriaan pidetään yhteinen neuvottelu.
 Akuuteissa tilanteissa tavoitteena on pitää aina myös yhteinen neuvottelu.
Neuvottelussa ei laadita uusia suunnitelmia, vaan päivitetään suunnitelmaa
tarvittavilta osin.

 Työntekijä voi säilyä psykiatriassa omahoitajalle /- ohjaajalle tukena (puhelut)
n. kolme kuukautta, kun (lapsen / nuoren) asiakkuus on päättynyt. Jos näyttäisi
siltä, että asiakkuuden ehkä voisi aloittaa uudelleen, tarvitaan uusi lähete.

 Luodaan yhteiset koulutusrakenteet (mahdollistetaan koulutuksiin
osallistuminen yleistason konsultaation sijaan lasu – psyk)

 Jatketaan työpajamaista yhteiskehittämisen ja vuoropuhelun rakennetta
psykiatrian ja lastensuojelun yhteistyönä. Rakenteen jatkamisesta ja
kehittämisestä vastaamaan nimetään työryhmä, jolla on valtuudet kutsua
mukaan täydentäviä henkilöitä (esim. ylilääkäri) tarpeen mukaan.

 Konsultaatiokäytäntö mahdollistuu lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä
lastenkotien kesken jatkossa tapauskohtaisesti. Tavoitteena on tulevaisuudessa
päästä hyödyntämään digitalisaation luomia mahdollisuuksia etäyhteyksin
toteutettuihin vuoropuheluihin, jolloin resurssia ei kulu esim. siirtymiin.

Yhteistyöstä sovitut asiat:
 Yhteinen suunnitelmaneuvottelu, jossa on yhteinen runko sekä kaikki lapsen ja 
perheen kanssa työskentelevät tahot mukana. Määritellään yhteinen suunnitelma: 
tavoitteet, vastuunjaot ja keinot yhteisesti sovituista asioista. Neuvottelusta 
voidaan kirjata yhteinen muistio (esim. Espoossa monitoimijaisen verkostotyön 
koontilomake). Kukin toimijataho kirjaa lisäksi omat suunnitelmat lakisääteisiltä 
osin. Tavoitteena on, että yhteinen suunnitelmaneuvottelu toteutuisi vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. 
 Yhteistä neuvottelua edeltäen tulee kunkin työntekijän käydä lapsen kanssa
neuvottelun asiat läpi – omaohjaaja käy neuvottelurunkoa eli kokonaisuutta ja
arjen asioita läpi, mutta jokainen työntekijä käy omaa osuuttaan (mm. psykiatrian
poliklinikan työntekijä käy läpi sitä, mitä aikoo tuoda hoitosuhteen ja –prosessin
osalta neuvottelussa esille). Sosiaalityöntekijä tapaa lapsen ennen neuvottelua
kahden kesken.
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