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1.AIKUISTEN KEHITTÄMISPROSESSIN TÄMÄNHETKINEN 

VAIHE

I VAIHE: Nykytilan kartoitus 

II VAIHE: Palvelumallin suunnittelu  

III VAIHE: Palvelujen/toimintojen sisällön suunnittelu, 

henkilöstörakenne, henkilöstöresurssi

IV VAIHE: Palvelukartta, organisaatiorakenne, johtamisjärjestelmä

V VAIHE: Päätöksentekoprosessi, uudistusten 

vaiheistamissuunnitelma

VII VAIHE:  Palvelujen/toimintojen tarkempi sisällön suunnittelu



2.Uudistusten perusedellytykset:

• Koulutusten järjestäminen: lähipalveluiden sairaanhoitajilla ja  
lähihoitajilla tulevaisuudessa sekä mielenterveys- ja 
päihdeosaaminen

• Avopäihdepalveluiden uusi toimintakokonaisuus 

• Nykyisiä ostopalveluita omaksi toiminnaksi (esim. 
sos.psyk.säätiön avokuntoutus) 

• Mahdolliset resurssisiirrot yli nykyisten organisaatiorajojen tai 
organisaatioiden sisällä palveluista toiseen

• Mahdollisia lisäresursseja: esim. selviämishoitoaseman 
työntekijät, lähipalveluiden hoitotyöntekijöitä, konsultoivia 
psykiatreja, päihdelääkäri, asiakasohjausyksikön 
puhelinneuvonnan työntekijät



4.KOLMAS SEKTORI ELÄMÄN LAATUA 
PARANTAVIEN PALVELUJEN TUOTTAJANA

Kolmannen sektorin palveluvalikko tulevaisuudessa 

Vertaistukitoiminta, kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijoiden tuki, työnohjaus, koulutus

Läheisten tuki

Matalan kynnyksen kahvi- ja ruokailumahdollisuus

•



Kokoontumismahdollisuus

Virkistystoiminta

Toimintakykyä ja elämänhallintaa ylläpitävä 

ryhmätoiminta

Siirtymätyöpaikat, työhön valmennuksen tuki

Kansainvälinen toiminta



Julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyö 

tulevaisuudessa

• Järjestöavustusten myöntäminen vastikkeelliseksi.

• Julkisen sektorin toimintatilojen hyödyntäminen 

järjestötoiminnassa.

• Järjestökoordinaattorin palkkaaminen (mm. kartoittaa 

alueen järjestötyön tarpeet ja toiminnot, yhteistyön 

koordinointi, hankemaailman koordinointi) 

• Kolmannen sektorin toimintaa osana julkisen sektorin 

toimintakeskuksia (vertaistuki, virkistys)        



6.UUSIEN 24/7 PALVELUIDEN 

SISÄLTÖ JA RESURSSOINTI

Sos- ja terveydenhuollon asiakasohjausyksikkö

PUHELINNEUVONTA
WALK -INN

ASIAKASOHJAUS



Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

osana asiakasohjausyksikköä

PÄIVYSTYSPALVELUT

• Akuuttityöryhmän aktivointi 

• Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelut

• Ohjaus  psykiatriseen sairaalahoitoon

• Ohjaus selviämishoitoasemalle

• Ohjaus laitoskatkaisuun

•



Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

osana asiakasohjausyksikköä

OHJAUS KIIREETTÖMIIN  PALVELUIHIN

• varataan asiakkaalle puh.aika  (psyk.sh, päihdesh, 

päihdeterapeutti, sos.työntekijä, terveyskeskuslääkäri)

• varataan asiakkaalle vastaanottoaika  (psyk.sh, 

päihdesh, päihdeterapeutti, sos.työntekijä, 

terveyskeskuslääkäri) 

• ohjaus toimintakeskukseen

• ohjaus kolmannen sektorin toimintoihin



ASIAKASOHJAUSYKSIKÖN PUHELINNEUVONTA

Puhelinneuvonta auki päivittäin  07.30 – 20.00 (1 hoitaja koko ajan)

Palvelee niin lapsia nuoria kuin aikuisiakin kaikissa akuuteissa 

neuvontatilanteissa. 

Palveluiden sisältö:

• puhelinneuvonta, ohjaus

• hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointi

• akuuttitilanteissa pyyntö tulla Akuutti24:ään

• ohjaus kiireettömiin palveluihin

• varataan asiakkaalle puh.aika/vastaanottoaika lähipalveluihin

Resurssitarve:

3 terveydenhuollon ammattilaista, jotka uusia vakansseja



AKUUTTITYÖRYHMÄ

Sairaanhoitaja määrät työvuorossa

2 aamussa (7-15.00)

1 välivuorossa (10-18.00)

2 illassa (14-22.00) 

1 yössä 22 – 07 

Palveluiden sisältö:

• Akuutti24 tulevien mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidon 
tarpeen arviointi

• Hoitokontaktissa olevien mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden 
akuutin pahenemisvaiheen hoito (vastaanotot, kotikäynnit) 

• klo 7-22 kotikäynnit sos.työntekijän kanssa

Resurssitarve:

11 sairaanhoitajaa

Nämä resurssit ovat jo käytännössä olemassa 
erikoissairaanhoidossa



7.LÄHIPALVELUIDEN MT- JA PÄIHDETYÖ

Sairaanhoitaja palvelut  (mt- ja päihdeosaaminen)

• ohjaus, neuvonta

• hoidon tarpeen arviointi (1-3 vrk kuluessa)

• avo-,  laitos- ja  kotikatkon toteutus 

• tarvittaessa akuuttityöryhmän aktivointi

• tarvittaessa kotiin vietävien kiireettömien palveluiden 
aktivointi

• psykiatrinen hoito (yksilö/ryhmä)

• päihdehoito- ja kuntoutus (yksilö/ryhmä/nettiterapia)

• toimintakeskustoimintaan ohjaaminen   

• tarvittaviin muihin palveluihin ohjaaminen      

• työparityöskentely (lähihoitaja, sos.tt, tklääkäri )

• tarvittaessa ajanvaraus  tklääkärille, päihdeterapeutille 

• muiden työntekijöiden konsultointi



LÄHIPALVELUIDEN MT- JA PÄIHDETYÖ

Lähihoitajapalvelut (mt- ja päihdeosaaminen)

• osana toimintakeskusten toimintaa

• asumisen ja arjen tuki

• päivä- ja ryhmätoiminnot

• kotikäynnit (osana toimintakeskuksen toimintaa)

• työparityöskentely (sh, sosiaaliohjaaja, sos.tt)

• tarvittaessa ohjaus sh, tklääkäri, sos.tt



LÄHIPALVELUIDEN MT- JA PÄIHDETYÖ

Sosiaaliohjaajan palvelut (hallinnointi mt- ja 

päihdepalveluista)

• osana toimintakeskuksen toimintaa

• asumisen ja arjen tuki

• päivä- ja ryhmätoiminnot

• kotikäynnit (osana toimintakeskuksen toimintaa)

• työparityöskentely (sh, sosiaaliohjaaja, sos.tt)

• tarvittaessa ohjaus sh, tklääkäri, sos.tt

•



LÄHIPALVELUIDEN MT- JA PÄIHDETYÖ

Sosiaalityöntekijän –palvelut (hallinnointi sos.palveluista)

• palvelutarpeen arviointi

• omatyöntekijä (sosiaaliohjaus/sosiaalityö)

• sosiaalinen kuntoutus

• toimintakeskustoimintaan ohjaaminen

• laitoskuntoutustarpeen arviointi

• viranomaispäätökset (päihdekuntoutus, asumispalvelut)   

• työparityöskentely (sh, lähihoitaja)

• kotikäynnit terveydenhuollon ammattilaisen kanssa

• tarvittaessa ohjaus terveydenhuoltoon, kolmannelle 

sektorille

•



LÄHIPALVELUIDEN MT- JA PÄIHDETYÖ

Tklääkäripalvelut

• hoitovastuu

• lääkehoito

• somatiikan seuranta

• nettiterapiaan ohjaus

• tarvittaessa kotiin vietävien kiireettömien 

palveluiden aktivointi

• psykiatrin konsultaatio

•



LÄHIPALVELUIDEN MT- JA PÄIHDETYÖ

Konsultoivan psykiatrin palvelut 

(hallinnointi keskitetyistä palveluista)

• konsultaatiot

• perustason hoitotyöntekijöiden ammatillinen tuki, 

koulutus 

• vastaanotot psykiatrin konsultaation perusteella

•



LÄHIPALVELUIDEN MT- JA PÄIHDETYÖ

TOIMINTAKESKUKSET 

Toimintakeskustoimintaan osallistuminen on osa 

asiakkaan kanssa yhdessä laadittua hoito- ja 

asiakassuunnitelmaa 

=hoidollinen/kuntouttava interventio

Aikuisten toimintakeskuksilla  osin samat tilat, 

henkilökunta ja palvelut



Toimintakeskus ”kevyempää” tukea 

tarvitseville mt- ja päihdeasiakkaille (klo 8-20)

=Tavoitteena asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja 
sos.toimintakyvyn parantaminen

Palveluiden sisältö

• Kahvimahdollisuus, lehtiä, pelejä

• Sosiaalinen kuntoutus esim. ryhmätoiminta

• Matalan kynnyksen keskusteluapu

• Omahoidon tuki

• Kotiin viedyt palvelut

• Vertaistuki

Henkilökuntarakenne

• Sosiaaliohjaaja (koordinoi toimintaa) 

• Lähihoitaja (mt- ja päihdeosaaminen)

• Ohjaus tarvittaessa sh, sos.tt



Toimintakeskus pitkäaikaisesta mt- ja päihdeongelmasta 

kärsiville asiakkaille (klo 8-20)

=Tavoitteena asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen, kotona asumisen 
tukeminen

Palveluiden sisältö

• Ruokailumahdollisuus

• Sosiaalinen kuntoutus esim. ryhmätoiminta

• Matalan kynnyksen keskusteluapu

• Lääkehoidon toteuttaminen

• Omahoidon tuki

• Kotiin viedyt palvelut

• Vertaistuki

Henkilökuntarakenne

• Sh koordinoi toimintaa (mt- ja päihdeosaaminen)                         

• Lähihoitaja (mt- ja päihdeosaaminen)                                                    

• Sosiaaliohjaaja                                               



Nuorten toimintakeskus (keskitetty palvelu)

18 - 30 -vuotiaille

=Tavoitteena nuoren toimintakyvyn parantaminen

Palveluiden sisältö

• Kahvimahdollisuus

• Lehtiä, pelejä

• Päivätoiminta – ja kuntouttava työtoiminta

• Kotiin viedyt palvelut

• Henkilökuntarakenne                                     

• Sosiaaliohjaaja (koordinoi toimintaa)

• Tarvittaessa sairaanhoitajan kons.                                   

• Lähihoitaja (mt- ja päihdeosaaminen)

• Yksilövalmentaja

• Ohjaus tarvittaessa sh, sos.tt



8. TULEVAISUUDEN KESKITETYT 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT 

24/7 toiminnot

• Asiakasohjausyksikkö

• Akuuttityöryhmä

• Sosiaali- ja kriisipäivystys

• Psykiatrinen osastotoiminta

• Selviämishoitoasema

• Laitoskatkaisu  ja -kuntoutus



Virka-aikaiset toiminnot

• Psykiatrin/sairaanhoitajien konsultaatiot lähipalveluihin (psykoosihoidon 
konsultaatiot keskitetystä esh:n psykoosihoidon poliklinikalta, muut 
konsultaatiot alueella toimivien konsultoivien psykiatrien toimesta)

• Polikliiniset erikoissairaanhoitopalvelut esim. vastaanotot, psykoterapiat, 
vaativat ryhmätoiminnat

• Päihdepsykiatrinen poliklinikka 

• Nuorille suunnattu toimintakeskus 

• Mielenterveys- ja päihdetyössä toimivien tkpsykologien, päihdeterapeuttien, 
toimintaterapeuttien, fysioterapeuttien palvelut

• Neuromodulaatiohoidot

• Asumispalveluiden koordinointi (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen)



10. KEHITTÄMISSUUNNITELMA SYKSYLLE  2016 

• Edellisten jatkotyöstäminen

• Kustannuslaskelma

• Esitys resurssien siirrosta palveluista toiseen ja 
uusista lisäresursseista

• Palvelukartta (lähi- ja keskitettyjen palveluiden sijainti)

• Ehdotus organisaatiorakenteesta

• Kriisityön suunnittelu

• Selviämishoitoaseman + katkaisuhoitokokonaisuuden 
suunnittelu (Akuutti24)

•

•



• Laitoskuntoutuskokonaisuus

• Esitys perustason psykologien toimenkuvista: Heli 

Peltola, Saku Ylä-Soininmäki

• Sosiaalityön tarpeiden kuvaus mielenterveys- ja 

päihdetyössä

• Asumispalvelukokonaisuus
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Kehittämistyöryhmän kokoonpano

Johanna Kinnunen

Psykiatrian tulosaluejohtaja

Sari Lahti

Tuula Hakala

Outi Hämäläinen

Leila Kankainen

Irja Hemmilä

Päihdelääketieteen edustaja


