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1. Yleistä
Mielenterveys- ja päihdepalvelut pohjautuvat lakisääteiseen toimintaan, joten
Äänekosken tulee huolehtia omalla alueellaan mielenterveyslaissa tarkoitettujen
palvelujen järjestämisestä. Palvelut on ensisijaisesti järjestettävä avopalveluna
sekä niin, että omaehtoista hoitoon ohjautumista tuetaan. Päihdehuoltolain 3
§:n mukaan kunnan on myös huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään
sisällöltään sekä laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve
edellyttää. (Liite 1)
Palvelujärjestelmää tulee tulevaisuudessa kehittää vieläkin asiakaslähtöisempään
suuntaan, koska mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat vuositasolla noin
6 miljardia. Niihin liittyvät sairauspäivärahakaudet pienentävät BKT:ta 0,3-0,4
prosenttia. Mikäli mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
vähentyisi 10-15 prosenttia, BKT vahvistuisi 0,3-0,5 prosentilla. Valtioneuvoston
vuoden 2018 selvityksen mukaan mielenterveyspalveluihin ja mielenterveyden
edistämiseen investoimalla on mahdollista saada säästöjä sosiaali- ja
terveydenhuollossa sekä vähentää mielenterveysongelmien epäsuoria
kustannuksia merkittävästi.
Mielenterveyden häiriöt muodostavat noin 25% sairaustaakasta ja lähes 50%
työkyvyttömyyseläkeläisistä on mielenterveyspotilaita. Mielenterveyshäiriöiden
osuus sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista on noin 11-13%.
Mielenterveyshäiriöiden kalleimmat sairausryhmät ovat masennus ja
psykoottiset häiriöt, kumpikin 1,3 mrd euroa (välittömät ja välilliset
kustannukset), alkoholisairaudet 1,3 mrd euroa (välittömät) vuosittain.
Mielenterveyden häiriöt ja niihin lukeutuvat päihdeongelmat ovat merkittävä
kansanterveyshaaste ja väestön fyysisen terveyden parantuessa
mielenterveyden häiriöiden suhteellinen osuus suomalaisten sairaustaakasta
kasvaa. Mielenterveyden ongelmat ovat Suomessa keskeisin syrjäytymiseen
johtava tekijä.
Mielenterveyden häiriöistä johtuva taakka rakentuu suurimmaksi osin
toimintakyvyn heikkenemisestä toisin kuin muissa sairauksissa, joissa taakka
liittyy ennenaikaisiin kuolemiin. Tämä em. ilmiö näkyy suoraan mm. työikäisten
mielenterveysongelmien suurissa vaikutuksissa epäsuoriin kustannuksiin.
Hoitamatonta päihdeongelmaa sairastavan päivystyspotilaan on todettu
aiheuttavan usein korkeita sairaalahoidon kustannuksia (Rockett ym. 2005).
Selvityksen mukaan nämä potilaat jäivät osastohoitoon muita potilaita 81 %
todennäköisemmin ja käyttivät päivystyspalveluita viimeisen vuoden aikana
lähes 50 % todennäköisemmin kuin muut päivystyspotilaat.
Moniongelmaisen asiakkaan kannalta palvelutason integraatio on oleellisempi
hoitoon vaikuttava tekijä, sillä palveluiden ollessa integroituneita asiakkaan ei
tarvitse ”itse integroida” palveluita tarvitsemakseen kokonaisuudeksi (Aalto
2007). Järjestelmätason integraation eduiksi on taas katsottu
kustannustehokkuus ja suunnitelmallisuus (Kodner & Spreeuwenberg 2002).
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Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja
päihdepalveluja on kehitetty kuuden vuoden aikana monipuolisesti ja toiminta
on hyvin verkostoitunut eri toimijoiden kesken. Yhteistyötä tehdään mm.
Äänekosken kaupungin eri toimialojen kanssa, sairaanhoitopiirin kanssa,
järjestöjen, seurakuntien, valtionhallinnon ja yksityisten yritysten palvelujen
tarjoajien kanssa. Haasteena kehittämistyössä on se, miten mielenterveys- ja
päihdepalvelut otetaan mukaan eri toimijoiden kanssa tehtävään kehitystyöhön.
Äänekoskella mielenterveys- ja päihdetyötä on tehostettu ottamalla käyttöön
uusia toimintamalleja, jotka ovat tieteelliseen näyttöön ja hoitosuosituksiin
perustuvia ja valtakunnallisesti hyväksi todettuja malleja potilaan hoidossa ja
toipumisessa. Tutkimusnäyttö puoltaa sitä, että perustason mielenterveys- ja
päidenpalvelujen integraatiot ovat asiakaslähtöisiä ja tuottavia.
Palvelujen piiriin asiakkaita tavoitetaan parhaiten, kun julkisia palveluja
tehostetaan ja yhteistyö on toimiva ja tavoitteellista.
Ennaltaehkäisyn odotetaan tuovan säästöjä pitkällä aikavälillä, mutta
ennaltaehkäisevän mielenterveystyön voimavarat ovat vähäiset. Hyvä
verkottuneisuus eri palvelujen tuottajien kesken on merkittävä voimavara.
Ennaltaehkäisyn kannalta keskeisessä asemassa ovat kaikki lapsiin ja nuoriin
lapsiperheisiin suunnatut palvelut. Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä. Aikuisista
20-25%:lla vuosittain ja lähes 50%:lla elämän aikana esiintyy
mielenterveyshäiriöitä. Suuri osa alkaa jo lapsuus- ja nuoruusiässä.
Mielenterveyssairauksissa ilmenee paljon pitkäaikais- ja yhteissairastavuutta.
Mielenterveys käsitteenä kattaa laajasti kaiken henkistä hyvinvointia edistävän
toiminnan, minkä vuoksi kaikilla äänekoskelaisilla palveluntuottajilla tulee olla
vastuu asiakkaistaan siellä missä heidät kohdataan. Mielenterveystyön
ammattilaisten konsultaation avulla voidaan mahdollistaa asiakaslähtöistä
matalan kynnyksen periaatteella toimivaa palvelua asiakkaan eri
toimintaympäristössä.
Äänekosken mielenterveys- ja päihdepalveluissa ydinajattelun pohjana on, että
mielenterveys- ja päihdeasioiden edistäminen ja ehkäisy vähentää ihmisen
leimautumista ja kynnys hoitoon hakeutumiselle laskee, jolloin hoito voidaan
aloittaa nopeasti ja tarpeen mukaisesti ja yksilöllisesti.
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2. Yhteys kaupunkistrategiaan
1.5.2015 voimaan tulleessa kuntalaissa todetaan, että kunnassa on oltava
kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin tavoitteista.
Äänekosken kaupunkistrategia 2016 - 2021 on kaupungin tärkein strategiatason
asiakirja, jossa on koottuna yhteen kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja
painopisteet lähivuosiksi sekä pitkän aikavälin strateginen suunta.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin
edistäminen ja palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Kunnan sosiaali- ja
terveydenhuolto vastaa asukkaidensa mielenterveydenhäiriöiden ja päihdeehkäisystä, varhaisesta tunnistamisesta, asianmukaisesta hoidosta ja
kuntouttamisesta.
Äänekosken kaupunkistrategian missiona on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
mahdollistaa monipuolisen elinkeinoelämän. Visiona strategiassa Äänekoski
nähdään pohjoisen Keski-Suomen vetovoimaisin asuin- ja
työssäkäyntikeskuksena, jossa on monipuolista yritystoimintaa ja toimivat
palvelut. Kriittiset menestystekijät asiakasnäkökulmasta ovat hyvät ja toimivat
peruspalvelut, viihtyisä ja vetovoimainen asuin- ja elinympäristö. Strategian
mukaisesti kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia tulee
vahvistaa ja tämä asiakaslähtöisyyden malli mielenterveys- ja päihdetyössä
tarkoittaa palveluhenkisyyden lisäämistä, yhteistyötä eri tahojen kanssa,
verkostoitumista, kokemusasiantuntijuuden lisäämistä/hyödyntämistä,
asiakasraatien järjestämistä ja asiakkaan kanssa yhdessä tehtyä hoidon
suunnittelua.
1. Asiakkaalle järjestetyt toimivat ja kustannustehokkaat palvelut. Investoimalla
mielenterveys- ja päihdepalveluihin ja niiden edistämiseen on mahdollista saada
säästöjä sekä pienentää epäsuoria kustannuksia – kuten tuottavuuskustannuksia
– merkittävästi. Pääsääntöisesti taloudelliset vaikutukset ovat sitä suurempia,
mitä varhaisemmasta toimesta on kyse erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvat
interventiot on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa tehokkaiksi ja
taloudellisesti kannattaviksi. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen
asiakaslähtöisellä kehitystyöllä on tavoiteltu kustannustehokkuutta ja laadukasta
yhdenvertaista hoitoa. Asiakkaan oikea-aikainen hoitoon pääsy edistää asiakkaan
toipumista ja tukee kustannustehokkuutta.
2. Menestystekijä prosessinäkökulmasta tarkoittaa laadukkaita ja
kustannustehokkaita palveluprosesseja. Avohoidon tulee vastata potilaan
hoitokokonaisuudesta ja psykiatrisen sairaanhoidon tai
päihdelaitoskuntoutuksen tulee olla avohoidon tukitoimenpide. Palvelut
järjestetään matalan kynnyksen periaatteella ilman lähetettä ja samalla liikkuvien
palvelujen määrää tulee lisätä. Ajanvarauksen helppouteen tulee kiinnittää
huomiota ja tarjolla tulee olla yhden puhelun/yhden luukun periaatteella
toimivaa palvelua. Palveluhenkisyyttä tulee lisätä ja digipalveluja tarjota
asiakkaille. Prosessien johtamisella voidaan vaikuttaa työhyvinvoinnin
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näkökulmasta tehtäväkuvien selkiyttämisellä, viestinnällä ja tiedottamisella,
muutosjohtamisella ja läpinäkyvällä henkilöstöpolitiikalla.
3. Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä
toimiva johto ja esimiestyö. Mielenterveyden edistämisellä voidaan säästää
kustannuksissa ja raskaiden palvelujen käyttötarve vähenee. Alueellisella
yhteistyöllä voidaan vähentää mahdollista työryhmien haavoittuvuutta ja
ammatillisen osaamisen kehittämistä. Riittävä täydennyskoulutus ja työnohjaus
mahdollistaa myös koulutuksellista tutkimustiedon hyödyntämistä ja sen
jalkauttamista perustyöhön. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstön
koulutuksella on tarkoitus tukea henkilökuntaa toimimaan monimuotoisissa
hoitotyön palveluissa. Osaamisen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä ja
tulevaisuuden haasteita ovat mm. moniammatillisen yhteistyön ja
palvelutarpeen arviointi, moniammatillisuuden johtaminen, digitaalisuus
työvälineenä, viestintä ja tiedottaminen, ennaltaehkäisevä ajattelutapa,
monipuoliset menetelmä koulutukset kaikilla tasoilla ja kirjaaminen.
Haasteena päätöksenteossa on huomioitava laajasti mielenterveys- ja
päihdenäkökulma ja joustava avun saanti, joka vaatii riittävää resurssointia ja
osaamista. Tulevaisuudessa tulee kiinnittää huomiota vetovoimaiseen
henkilöstön rekrytointiin sekä erilaisten hoitomallien ja hoitoprosessien
kuvauksien käyttämiseen johtamisen työkaluina. Arviointia tulee tehdä
säännöllisesti laatuvaatimusten ja erilaisten palveluille asetettuja kriteerien
menetelmillä johtamisen tuoden mukaan johtamisen näkökulman.
Avohoidon resurssia ja osaamista tulee kartoittaa huomioiden tehokkuuden
näkökulmasta. Äänekosken mielenterveys- ja päihdepalveluissa henkilöstön
ydintehtäviä ja osaamista on tarkennettu ja henkilöstöresurssin käyttöä
optimoitu tehtävittäin ja vaikuttavuutta on seurattu vuosittain asiakaskyselyillä,
kolmannesvuosittaisilla käyntitilastoilla työntekijöittäin. Em. asioilla on yhteys
henkilöstön hyvinvointiin, osaamiseen ja laadukkaaseen potilaan hoitoon.
Jatkuva osaamisen kehittäminen luo mahdollisuuden kehittää mielenterveys- ja
päihdetyötä näyttöön perustuvan tutkimustiedon suuntaan, joka on
välttämätöntä tänä päivänä, jotta hoito on laadukasta ja nykyaikaista. Hoitoohjelmia jalkautetaan ja menetelmäosaamista lisätään tasalaatuisuuden
näkökulmasta ja sen takaamiseksi.
Erityisosaamista vaativan arvioinnin ja hoitamisen keskittäminen mielenterveysja päihdepalveluihin ylläpitää osaamisen säilymistä ja monipuolista kehittymistä.
Monipuoliseen laadukkaaseen hoidon arviointiin tarvitaan myös
konsultaatiotukea ja riittävää täydennyskoulutusta ja työnohjausta.
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3. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen nykytila ja
toimintaympäristö
Hyvää:
 monipuoliset lakisääteisessä määräajassa helposti saavutettavat palvelut
 tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys
 tulevaisuuden painopistealueita mielenterveys- ja päihdepalveluissa on








asiakkaan aseman vahvistaminen ja monipuoliset helposti saavutettavat
palvelut
tieteellinen tutkimus on pohjana yksikössä tehtävälle hoitotyölle
kehitetään yhteistyötä sekä tietopohjaa ehkäisevän mielenterveys- ja
päihdetyön näkökulmasta ja huolehditaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen
riittävyydestä ja laadusta
tavoitteellinen työskentelyote ja hyvä työilmapiiri
kehittämismahdollisuutena uusi terveyskeskus uusine
toimintamahdollisuuksineen ja synergiaetuineen.
palveluiden järjestämäisessä tulee huomioida erityisten tarpeiden mukaisesti
integraatio ja verkostotyö yli organisaatiorajojen

Haasteita:
 väestön korkea sairastavuus, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö,
työttömyys, matala koulutustaso, rikollisuus, vaativan lastensuojelun tarve
 yhdenvertaistaminen ja osallistaminen yhteiskuntaan ja eri yhteisöihin
 yleisenä kehityssuuntana ja haasteena strategiasta käsin nähdään tuleva
palvelurakenneuudistus, sosiaalisen eriarvoistumisen kasvu, syrjäytyminen
sekä yksinäisyys, päihteiden liikakäyttö ja tuloerojen kasvu ja korkea
työttömyysaste
 maakuntien ja kuntien yhteistyö
 nuorten aikuisten syrjäytyminen - > miten saadaan palvelujen piiriin
 elämänkulun nivelvaiheissa tehtävä sujuva, suunnitelmallinen yhteistyö
 uusien tieteelliseen tutkimukseen perustuvien ryhmämuotoisten
hoitomallien toteuttamiseen liittyvä resurssointi.
 tarve diagnoosiin liittyviin tutkimuksiin on runsaasti lisääntynyt
 diagnostiikkaan tarvittaviin tutkimusmenetelmiin liittyvien resurssien tarve

Toimintaympäristön kuvaaminen
Äänekoskella mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat terveyspalvelujen
vastuualueen alaisuuteen kuuluvaa perusterveydenhuollon erityispalvelua.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut on suunnattu vaikeista mielenterveys-, päihdeja riippuvuussairauksista kärsiville ihmisille. Mielenterveys- ja päihdepalvelua on
tarjolla matalan kynnyksen palveluna ilman lähetettä. Palvelut jaetaan
akuuttityöhön, päihdetyöhön, kuntoutustyöhön ja
terveyskeskuspsykologityöhön. Äänekosken mielenterveys- ja päihdepalvelujen
toimintaympäristö kuvataan liitteessä 2. Henkilöstörakenne on seuraava: 1
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erikoislääkärin vakanssi, 0,2 lääkärin vakanssia päihdetyössä, 9 sairaanhoitajan
vakanssia, 1 psykologin vakanssi, 1,5 terveyskeskuspsykologin vakanssia, 1
sosiaalityöntekijän vakanssi, 1 toimintaterapeutin vakanssi, 1 johtajan vakanssi ja
1 toimistosihteerin vakanssi. Lisäksi käytettävissä on erityistyöntekijöiden
psykologin, sosiaalityöntekijän ja toimintaterapeutin palvelut.

3.1 Akuuttityö
Akuuttityö sisältää arkisin toimivan ilman lähetettä toimivan matalan kynnyksen
päivystysvastaanottotoiminnan klo 9 - 11, terveyskeskuksen sisällä ja
perusturvan toimialalla tapahtuvan konsultaatiopalvelun ja suunnitellun
vastaanottotoiminnan. Puhelinpäivystys arkisin klo 8 - 15.
Suunnitellun vastaanoton sisälle kuuluu suunnitellut lääkärin, sairaanhoitajan,
sosiaalityöntekijän, psykologin, terveyskeskuspsykologin ja toimintaterapeutin
vastaanotot sekä hoidolliset ryhmät. Diagnostiikan tueksi tehdään toimintakyvyn
arvioita ja psykologisia testauksia. Osaava henkilöstö arvioi oikea-aikaisen hoidon
tarpeen perusteellisesti, joka parantaa toipumisen ennustetta ja vähentää
sairauksista aiheutuvia kustannuksia.

3.2 Päihdetyö
Päihdetyö on tarkoitettu erilaisista riippuvuussairauksista kärsiville ihmisille.
Palvelu sisältää arkisin toimivan matalan kynnyksen ilman lähetettä toimivan
päivystysvastaanoton klo 9 - 11, terveyskeskuksen sisällä ja muualla perusturvan
toimialalla tapahtuvan konsultaatiopalvelun ja suunnitellun
vastaanottotoiminnan.
Päihdetyössä tehdään avopäihdekatkaisuhoitoa ja terveyskeskussairaalan
puolella laitoskatkaisuhoitoa. Päihdetyön avohoitopalveluja myydään
Konneveden kunnalle.
Päihdepalveluyksikön vastuulla on myös tehdä päihdelaitoskuntoutuksen arviot,
sijoitukset ja jatkosuunnitelmat
Päihdetyö toteuttaa yksikössämme Metadon -korvaushoitoja huumeiden
käyttäjille ja yksikössä järjestetään myös huumeiden käyttäjille suunnattu
terveysneuvontapalvelu.

3.3 Kuntoutustyö
Kuntouttavan työn tavoitteena on palauttaa kuntoutujan arkielämän
toimintakykyä ja auttaa asiakasta selviytymään arjessa. Tavoitteena on myös
tarjota kotiin menevää tukea. Kuntoutustyöstä vastaavat sairaanhoitajat,
toimintaterapeutti ja lääkäri. Tavoitteena kuntouttavassa palvelussa on
asiakkaan oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen kuntoutus ja hoito, mitä
edistää työnjaon kehittäminen koko tulosalueen ja yhteistyökumppaneiden
kesken. Toimintaterapeutin tutkimuksia hyödynnetään mm. asiakkaan työkyvyn
arvioinnissa. Kuntoutustyössä ryhmämuotoiset hoidot toteutetaan yhteistyössä
mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa.

3.4 Terveyskeskuspsykologityö
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alaisuuteen kuulu 1,5 vakanssia
terveyskeskuksen psykologin työtä. Kokoaikainen psykologi tekee erityisesti
äitiys- ja lastenneuvolatyöhön liittyvää työtä eri ikäryhmien kanssa. Puolta
vakanssia tekevä psykologi vastaa varhaisesta puuttumisesta ja ennalta
ehkäisevästä työstä, lisäksi hän tekee testauksia ja hoitaa akuutteja kriisejä.
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4. Mielenterveys- ja päihdepalveluohjelman mittarit, tavoitteet ja
toimenpiteet
Mittarit mielenterveys- ja päihdepalveluohjelmalle ovat:









asiakastyytyväisyys (1-5)
lakisääteisten määräaikojen toteutuminen (%)
sairauspoissaolot (kpv/htv)
yhteiskehittäminen
työhyvinvointikyselyn tulokset (1-5)
suoritteiden, hoitojaksojen pituuksien ja talouden seuranta
päihdelaitoskuntoutuksen hoitopäivien ja kuntoutujien lukumäärän seuranta,
talouden seuranta
 laitoskatkojen hoitopäivien ja potilaiden lukumäärän seuranta
terveyskeskussairaalassa
 psykiatrisen erikoishoidon hoitopäivien ja talouden seuranta

Mielenterveys- ja päihdepalveluohjelman tärkeimmät toimenpiteet
on koottu kolme kärkitavoitteen alle, jotka ovat:
1. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden varhaisen ja akuuttivaiheen hoitoon
pääsyn turvaaminen
 järjestetään päivystystoiminta, akuutti vastaanottotoiminta ja kuntouttavan
hoito matalalla kynnyksellä ja nopealla vasteella siten, että hoito aloitetaan
tarpeen mukaan välittömästi
 jalkautetaan matalan kynnyksen periaate myös verkostotyöhön
 mahdollistetaan hoidon tarpeen arvio kaikkina arkipäivinä (käynti tai puhelu)
 mahdollistetaan hoidon alkuvaiheessa tiiviit kontaktit (n. 3 kk) kunnes
päästään remissiovaiheeseen
 arvioidaan säännöllisesti päivystystoimintaa kolmannesvuositasolla
2. Potilaille suunnitellaan hoito diagnoosipohjalta käypähoitosuositusten ja
tieteelliseen tietoon perustuvien linjausten mukaisesti
 käytetään hoitomalleja, jotka pohjautuvat käypähoitosuosituksiin ja
tieteelliseen tutkimukseen
 pidetään yllä henkilöstön kouluttautumista ja osaamisen kehittämistä
 käytetään hoitomalleina CBASP, Minätila-ryhmä, ADHD-kyselyt, SCID-tiimin
toiminta, tulevaisuudessa koulutuksen myötä CRT- ja EMDR -terapioita
 tuetaan menetelmien käyttöä ja laadukkaan hoidon ylläpitoa työnohjauksen
avulla
 käytetään yhteistyössä sovittuja strukturoituja hoitomalleja
 jalkautetaan hoitomalleja arjen hoitotyöhön
3. Päihdetyön kehittäminen tarpeita vastaavaksi
 pidetään yllä matalan kynnyksen päihdepalveluja
 kartoitetaan päihdetyön painopistealueita sekä jaetaan päihdetyön
resursseja painopistealueiden mukaisesti
 kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti toimintamalleja
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 ylläpidetään osaamista
 tehdään ammatillista yhteistyötä verkostojen kanssa nuorten päihteiden
käyttöön liittyvissä asioissa

5. Palvelulupaukset
1. matalan kynnyksen päivystystoiminnan järjestäminen
2. oikea-aikainen hoitoon pääsyn turvaaminen varhaisessa ja akuuttivaiheessa
3. asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja yksilöllisen hoitoprosessin ylläpitäminen
4. henkilöstön osaamista tuetaan kouluttautumisella ja työnohjauksella
5. työhyvinvoinnin ylläpitäminen
6. toteutetaan ammatillista verkostotyön toimintatapaa ja yhteistyötä
7. toiminta sopeutetaan talousarvioon

6. Raportointi ja seuranta
Mielenterveys- ja päihdepalveluohjelma on laadittu vuosille 2020 - 2021 ja
ohjelma päivitetään vuosittain mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksikön
toimesta ja hyväksytään valtuustokausittain.
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LIITE 1

Mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaava keskeinen lainsäädäntö:


Sosiaalihuoltolaki 1301/2014



Terveydenhuoltolaki 1326/2010



Kansanterveyslaki 66/1972



Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989



Lastensuojelulaki 417/2007



Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000



Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992



Päihdehuoltolaki 41/1986



Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja
korvaushoidosta eräillä lääkkeillä 33/2008



Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista 146/2017



Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
566/2005



Mielenterveyslaki 1116/1990



Tartuntatautilaki 1227/2016



Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015



Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
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Toimintaympäristön kuvaus

