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MIELENTERVEYS- JA 

PÄIHDEPALVELULAINSÄÄDÄNNÖN

KOKONAISUUDISTUS



LAINSÄÄDÄNNÖN RAKENNE

• Tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota 

säätämällä uusi asiakas- ja potilaslaki

• Laki sisältäisi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja 

potilaan osallistumiseen, kohteluun, 

itsemääräämisoikeuteen ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset 

oikeudelliset periaatteet 

• Tahdosta riippumaton hoito

• Edistetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 

yhdenvertaista hoitoa ja palvelujen saamista säätämällä 

mielenterveys- ja päihdepalveluista 

sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa entistä 

tarkemmin
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SOSIAALIHUOLTOLAKI JA 

TERVEYDENHUOLTOLAKI

Uudistuksen tavoitteet

• Parannetaan palveluihin pääsyä
• Myös yleiset palvelut saatava yhdenvertaisesti muiden 

kanssa
• - esim. asumispalveluissa oikeus saada terveyspalvelut 

samassa laajuudessa kuin muutkin

• Parannetaan palvelujen sovittamista yhteen 
• hoitosuunnitelmat ja sosiaalihuollon päätökset 

• Estetään palvelujen katkeamista ja palveluista putoamista

• Kokemusasiantuntijatoiminta on tukemassa palvelujen 
suunnittelua, toteuttamista ja arviointia

• Läheisten tarvitsema tuki ja apu huomioitava



SOSIAALIHUOLTOLAKI

Keskeiset ehdotukset

• Tarvittaessa palvelut tuodaan asiakkaan omaan 
elinympäristöön
• palvelut liikkuvat

• Palvelut ovat kuntouttavia ja edistävät sosiaalista 
toimintakykyä

• Tuki ja palvelut ovat monimuotoisia
• Oikeus saada tavanomaisen elämän toiminnoista 

selviytymisen tai kuntoutumisen kannalta välttämättömät 
palvelut sen mukaan kuin omatyöntekijä kirjannut 
asiakassuunnitelmaan

• Palvelujen jatkuvuus turvataan
• oikeus jatkaa aloitetussa palvelussa, kunnes siirtyy 

palveluntarpeen mukaiseen seuraavaan palveluun
• Kaikille kuuluvien sosiaalihuollon palvelujen lisäksi ovat 

erityiset mielenterveys- ja päihdetyön palvelut



SOSIAALIHUOLLON MIELENTERVEYS- JA 

PÄIHDEPALVELUT

• Ohjaus ja neuvonta
• Ilman sosiaalihuollon asiakkuutta toteutettava tuki

• etsivää työtä, kohtaamispaikkoja, päiväkeskustoimintaa
• Psykososiaalinen tuki
• Sosiaalihuollon yleiset palvelut
• Erityispalveluina mielenterveystyön ja päihdetyön 

kuntouttavat palvelut ja  asumispalvelut
• sosiaalinen kuntoutus: päivätoiminta sekä asumiseen, 

omaan hoitoon ja huolenpitoon, asiointiin ja työhön, 
opiskeluun taikka vapaa-aikaan liittyvään sosiaaliseen 
kanssakäymiseen annettava tehostettu tuki

• asumispalvelut on järjestettävä niin, että asuminen ja 
siihen liittyvät palvelut tukevat asiakkaan kuntoutumista 
ja sosiaalisia suhteita (sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut)

• päihdetyön laitospalveluja on järjestettävä, jos muut 
keinot eivät riitä (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut)
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TERVEYDENHUOLTOLAKI

Keskeiset ehdotukset

• Perusterveydenhuolto saa hoidon toteuttamiseksi 

erikoissairaanhoidolta konsultaatioita ja muuta tarvittavaa 

tukea 

• myös kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto

• Erikoissairaanhoidon palvelut ovat monimuotoisia 

• etäpalvelut, liikkuvat työryhmät

• Psykiatrisella erikoissairaanhoidolla on päihdelääketieteen 

osaamista

• Samanaikaiset hoidon tarpeet otetaan huomioon: 

mielenterveys- ja päihdehoito, somaattinen hoito

• Potilaalle on tarvittaessa nimettävä omatyöntekijä

• Palvelujen jatkuvuus turvataan

• Työntekijä ei vaihdu ennen kuin jatkohoito on turvattu



MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHOITO

• Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö

• Tutkimus ja hoito tuodaan tarpeen mukaan potilaan kotiin 

tai lähiympäristöihin

• Kiireellinen hoito:

• Katkaisuhoito ja muu kiireellinen päihdehoito

• monimuotoiset palvelut myös kiireellisessä hoidossa 

• Kun on jatkohoidon tarvetta avohoidossa tai laitoksessa, 

hoidon jatkuvuus turvataan

• Terveydenhuollon vastuu päihdehäiriöiden ja 

riippuvuuksien hoidosta 

• Hoitoon pääsyä nopeutetaan: ylimenokauden jälkeen 

hoitoon pääsyn takaraja lyhenee 3 kuukauteen
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KOKEMUSASIANTUNTIJA LAKIIN!

• Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on 

kokemusta palvelujen käytöstä ja joka on saanut 

asianmukaista koulutusta kokemusasiantuntijana 

toimimiseen. 

• Sote-palveluja kehitettäessä ja arvioitaessa on 

hyödynnettävä kokemusasiantuntijoiden sekä muiden 

palvelunkäyttäjien asiantuntemusta. Palveluja voidaan 

toteuttaa yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

• Toiminnan toteuttamiseksi palvelujen organisoinnista 

vastaava henkilö:

1) edistää kokemusasiantuntijuuden käyttöä;

2) järjestää koulutusta ja tukea kokemusasiantuntijoille;

3) valvoo toiminnan laatua.
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AIKATAULU

• Valmisteltu osana sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan 

ja potilaan itsemääräämisoikeus –työryhmän työtä

• HE-luonnos lausunnolle kesäkuussa

• HE eduskuntaan syksyn alussa

• Säännökset voimaan pääosin 2020

Lotta Hämeen-Anttila


