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Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön 

uudistaminen

• Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan osana hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen toimia uudistetaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö. 

• Tällä hallituskaudella jatkettiin jo edeltävällä hallituskaudella aloitettua työtä.

• Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toiminnallinen erillisyys muista palveluista 

hajanaisessa palvelujärjestelmässä voi vaikeuttaa palveluita tarvitsevien pääsyä 

palveluihin ja edesauttaa palveluista pois putoamista. 



Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön 

uudistamisen HE:n tavoitteet

• Parannetaan palveluja erityisesti parantamalla mielenterveys-, päihde- ja 

riippuvuuspalvelujen saatavuutta, laatua ja tarpeen mukaisuutta ja vahvistamalla 

asiakkaan oikeuksia saada näitä palveluja yhdenvertaisesti kaikissa ikäryhmissä. 

• Selkeytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä mielenterveys- ja päihdepalveluissa 

ja vahvistetaan niiden yhteensovittamista.

• Turvataan palvelujen kokonaisuus ja siten myös vähennetään tahdosta riippumattoman 

hoidon käyttöä.

• Tavoitteena myös integroida mielenterveys- ja päihdepalvelut lähemmin osaksi muuta 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

➢ Luovutaan erillislaeista näiden palvelujen kohdalla ja säädetään palveluista jatkossa siellä missä 

muistakin sosiaali- ja terveyspalveluista.



Lausuntokierroksen yhteenvetoa

• HE-luonnos oli lausuntokierroksella 29.4. – 23.6.2022 (suomenkieliset lausunnot pyydettiin 
10.6 mennessä).

• Lausuntoaikana saatiin 163 lausuntoa. 

• Hallituksen esitysluonnoksen tavoitteet saivat yleisesti kiitosta.

• Ehdotukset koettiin pääosin tarkoituksenmukaisiksi ja oikean suuntaisiksi. Tietyt kohdat 
herättivät kuitenkin ristiriitaista ja kriittistä palautetta:

- Selkeimmin kielteistä lausuntopalautetta annettiin ehdotetuista rakenteellisista muutoksista 
sosiaalihuoltolakiin: useissa lausunnoissa toivottiin mielenterveystyön ja päihde- ja riippuvuustyön 
pykälien säilyttämistä lain sosiaalipalveluja koskevassa 3 luvussa ja myös lain 14 §:n luettelossa 
omina kohtinaan (>muutettu lausuntopalautteen johdosta). 

- Sosiaalihuoltolaissa ollut pykäläehdotus päiväkeskustoiminnasta ja tilapäisestä majoituksesta 
päihdetyön palveluna sai sinänsä kannatusta, mutta herätti huolta rahoituksen riittävyydestä ja 
kysymyksiä anonyymin asioinnin vaikutuksesta yöaikaisen toiminnan turvallisuuteen 
(>lausuntopalautteen johdosta jätetty pykäläehdotukseen vain päiväaikainen toiminta). 

- taloudellisten vaikutusten arviointi (>muokattu lausuntopalautteen johdosta)



Mielenterveys- ja päihdepalvelujen HE:n

keskeinen sisältö

• Säädetään mielenterveys –ja päihdepalveluista jatkossa sosiaalihuolto- ja terveydenhuoltolaeissa 

siten, että mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin jäisi vain tahdosta riippumatonta hoitoa + 

valtion mielisairaaloita koskeva sääntely. 

• Kuitenkin päihdehuoltolain tahdosta riippumattoman hoidon sääntelyssä oleva hoito 

väkivaltaisuuden perusteella kumottaisiin osana tätä HE:tä, koska sitä ei ole käytännössä käytetty. 

• Tahdosta riippumattoman hoidon tarkempi arviointi jää ensi hallituskaudella jatkettavassa IMO-

hankkeessa tehtäväksi.

• Ehdotuksella ei ole tarkoitus vastata kaikkiin tiedossa oleviin palvelujärjestelmän haasteisiin. 

Jatkokehittämisen tarvetta on tunnistettu esim.

• selviämispalveluissa, alaikäisten palvelujen selkeyttämisessä ja monien sosiaalihuollon palvelujen ja 

hoidon saatavuudessa. 



Sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain 

yhteisiä muutoksia
• Muu riippuvuuskäyttäytyminen näkyviin lakiin päihteiden ongelmakäytön lisäksi 

(toiminnalliset riippuvuudet) 

• Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö näkyviin kumpaankin lakiin 

• Yhteiset palvelut –sääntelyn täsmentäminen => uusi 2 a § sosiaalihuoltolakiin ja 8 a §:n 

täsmentäminen terveydenhuoltolakiin

• Sosiaalihuoltolain säännöksiä on sovellettava tuen tarpeita vastaavien 

sosiaalihuollon palvelujen antamisessa ja terveydenhuoltolain säännöksiä 

lääketieteellisen tarpeen mukaisen terveyden- ja sairaanhoidon antamisessa

• Tarkoituksena, että valittavan lainsäädännön ja sitä seuraavat menettelytavat ratkaisi annetun 

palvelun sisältö eikä se, miten palvelu on hallinnollisesti organisoitu.

• Tavoitteena palvelujen yhteensovittamisen parantaminen selkeyttämällä rooleja ja vastuita.

• Perusteluissa esimerkkejä palvelujen sisällöistä, joissa on esiintynyt epäselvyyttä



Psykososiaalinen tuki äkillisissä järkyttävissä 

tilanteissa
• Sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyön ja johtovastuun selventäminen 

kiireellisessä tilanteessa annetun psykososiaalisen tuen osalta
• Sosiaalipäivystys vastaisi kiireellisissä tilanteissa psykososiaalisen tuen ensivaiheen johtamisesta ja 

yhteensovittamisesta 

• Hätäkeskuksen yhteydenottoja seuraavan ensivaiheen psykososiaalisen tuen antamisen joh-
tovastuun säätäminen kokonaisuudessaan sosiaalipäivystysten vastuulle selkeyttäisi tervey-
denhuollon ja sosiaalihuollon toimintavastuita äkillisissä tilanteissa. 

• Sääntelyllä ei otettaisi kantaa hallinnolliseen järjestämistapaan; ts.  alueet voisivat toteuttaa palvelua 
edelleen esim. yhteisissä sosiaali- ja kriisipäivystyksissä shl 2 a §:n mukaisesti

• Psykososiaalinen tuki äkillisissä järkyttävissä tilanteissa omaksi pykäläksi kumpaankin lakiin; 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja yhteistyövelvoitetta kirkastetaan

• Sosiaalihuollon psykososiaalisella tuella tarkoitettaisiin sosiaalityönä ja sosiaaliohjauksena 
annettavaa välitöntä tukea yksilöille, perheille ja yhteisöille ja tuen yhteensovittamista

• Terveydenhuollon psykososiaalisella tuella tarkoitettaisiin akuuttina kriisityönä annettavaa välitöntä 
tukea yksilölle, perheelle ja yhteisölle ja tuen yhteensovittamista



Mielenterveyden hoito

• Terveydenhuoltolain 27 §:n otsikon muutos (väestötason ehkäisevä 
mielenterveystyö eri pykälässä)

• Palvelujen monimuotoisuus => laajeneva tehtävä, johon on varattu 
rahoitusta

• Muun muassa liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut

• Hoidon jatkuvuus siirtymävaiheissa => laajeneva tehtävä, johon on varattu 
rahoitusta

• Esimerkiksi sairaalasta kotiin, nuorten palveluista aikuisten palveluihin siirryttäessä

• Tarkentavia lisäyksiä pykälään 

• Potilaan tarvitseman terveyden- ja sairaanhoidon kokonaisuuden turvaaminen

• Hoitoa toteutettava myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteistyönä



Päihde- ja riippuvuushoito

• Vastaavat muutokset THL 28 §:ään kuin mielenterveyden osalta

• Työnohjauksen laajeneminen päihde- ja riippuvuushoitoon

• Kiireellisen hoidon (50 §) täsmentäminen

• Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan myös päihteiden käytöstä johtuvaa välitöntä vie-
roitushoidon tarvetta

• Asetuksenantovaltuutus: opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito 
opioidilääkkeillä

• Asetus ei tässä vaiheessa muutu

• Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä hoito huumausainerikoksissa 
terveydenhuoltolakiin

• Hoito tulee antaa tarkoitukseen soveltuvassa toimintayksikössä, STM voi antaa 
tarkempia säännöksiä asetuksella



Yhteisösosiaalityö ja etsivä työ

• Yhteisösosiaalityötä vahvistetaan ja tehdään näkyvämmäksi

• Yhteisöjen kanssa tehtävä sosiaalityö omaan pykäläänsä (luvusta 3→ lukuun 2 

Hyvinvoinnin edistäminen)

• Osana yhteisösosiaalityötä tai muita sosiaalipalveluja tulee järjestää syrjäytymistä 

vähentävää etsivää  työtä

• Hyvinvointialueen järjestämää yhteisösosiaalityötä toteutetaan yhteistyössä alueen 

asukkaiden, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

• Etsivän työn tavoitteena on tunnistaa ja löytää tuen tarpeessa olevia henkilöitä ja 

ohjata heitä tarkoituksenmukaisten palvelujen ja hoidon piiriin

• Laajentuvaksi arvioitu tehtävä, toimeenpanoon varattu rahoitusta



Sosiaalihuollon päihde- ja riippuvuustyö

• Sosiaalihuoltolain olemassa olevaa päihdetyön pykälää   (24 §) täydennetään ja  
täsmennetään

• Uutena pykälänä  24 a § Päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut:

• Tarkoitetaan päihteiden ongelmakäytöstä tai muusta riippuvuuskäyttäytymisestä 
johtuvaan tuen tarpeeseen kohdennettuja palveluja.  

• Sellaisina on järjestettävä ainakin sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, sosiaalista kuntoutusta ja 
asumispalveluja (tarpeen mukaan avo- tai laitosmuotoisena)

• Päihde- ja riippuvuustyön erityisiä palveluja tulee sovittaa yhteen päihde- ja 
riippuvuushoidon kanssa 2 a §:n mukaisesti

• Uutena pykälänä 24 b § Päiväkeskus päihdetyön erityisenä palveluna

• Hyvinvointialueen on järjestettävä päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille 
päiväkeskuspalvelua, jossa perustarpeisiin vastaamisen lisäksi  tarjotaan sosiaaliohjausta. 

• Palvelua tulee järjestää myös päihtyneille ja siinä on oikeus asioida nimettömänä



Sosiaalihuollon mielenterveystyö

• Sosiaalihuoltolain olemassa olevaa mielenterveystyön pykälää (25 §) 

täsmennetään ja täydennetään 

• Uutena pykälänä 25 a § Mielenterveystyön palvelut

• Tarkoitetaan erityisesti psyykkisen toimintakyvyn heikkenemisestä johtuvaan tuen 

tarpeeseen kohdennettuja palveluja.

• Sellaisina on järjestettävä ainakin asumispalveluja, sekä niiden yhteydessä 

annettavaa sosiaaliohjausta, sosiaalityötä ja sosiaalista kuntoutusta.

• Sosiaalihuollon mielenterveystyön palvelut täydentävät muita 14 §:ssä tarkoitettuja 

yksilön mielenterveyden tukemiseksi tarvittavia palveluja.



Muita sosiaalihuoltoon ehdotettuja muutoksia

• Erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijän tai hänen kanssaan 

asiakastyötä tekevän työntekijän (sosiaalityöntekijän) tehtävä on hoidettava 

virkasuhteessa

• Erityistä tukea tarvitsevan henkilön oikeutta tavata omatyöntekijänsä 

asiakassuunnitelmaan kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti 

täsmennetään (aiemmin mainittu vain erityistä tukea tarvitseva lapsi)

• Sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä tarkennetaan 

• Palvelun tavoite, työskentelyn tavoitteellisuus ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen 

paremmin näkyviin 



Mielenterveys- ja päihdepalvelujen parantaminen  

(kehyksissä 18 milj. € vuoden -23 tasossa)

Toiminta Vuosi 2023 Vuosi 2024-

Yhteisösosiaalityö 1,02 2,04

Päiväkeskus 0,37 0,75

Työnohjauksen laajennus 
päihde- ja 
riippuvuushoitoon

0,35 0,70

Monimuotoinen hoito Liikkuva ja kotiin vietävä päihdehoito 0,74 0,74

Liikkuva ja kotiin vietävä mielenterveyden
hoito

9,00 9,00

Hoidon jatkuvuus Laitoshoidosta avohoitoon siirtyminen 2,99 2,99

Nuorisopsykiatrialta aikuisten palveluihin 
siirtyminen

1,78 1,78

Yhteensä 16,25 18,00



Aikataulu

• Eduskuntaan 29.9.2022 (HE 197/2022 vp)

• Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1.1.2023-, 

kuitenkin osa vasta 1.7.2023-

• työnohjauksen laajentuminen 

• Yhteisösosiaalityö ja etsivä työ

• päiväkeskustoiminta



Lisätietoja:

Hallitussihteeri Anu Kangasjärvi

Lääkintöneuvos Helena Vorma, (terveydenhuollon 
palvelut)
Sosiaalineuvos Virva Juurikkala, (sosiaalihuollon palvelut)
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Mistä oikeastaan lainsäädäntömuutoksella tavoitellaan ja kuinka 
käytännössä hyvinvointialueiden tulee valmistautua muutokseen



AJANKOHTAISTA



Ajankohtaista
• Asiakasmaksulain 7 § 5 mom. voimaan 

1.10.2022

• Koronapandemian kulut korvataan kunnille 
koko vuoden 2022 osalta. Vuoden 2022 
korona-avustuksen hakuaika on 7.10.–
4.11.2022. 

• 25.10.2022 Suun terveydenhuollon 
ajankohtaispäivä 

• 2.11.2022 Uusi vammaispalvelulaki 
käytännössä

https://stm.fi/documents/1271139/1373796/Ajankohtaista_Asiakasmaksulain+7+c+%C2%A7+muutos.pdf/60a55aff-31ee-d16d-a285-889805bbb873/Ajankohtaista_Asiakasmaksulain+7+c+%C2%A7+muutos.pdf?t=1661421263672
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2022/koronaepidemian-kuluja-korvataan-kunnille-koko-vuoden-2022-osalta
https://koulutus.fcg.fi/suun-terveydenhuollon-ajankohtaispaiva?v=9275
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/uusi-vammaispalvelulaki-kaytannossa-100111


Sisäinen valvonta ja 
omavalvonta

Webinaari 27.10.2022 klo 14-16

https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2022/sisainen-valvonta-ja-omavalvonta

Sote-muutostuki



Ajankohtaista FCG:n 
koulutustarjonnassa 
11.10. Kirjaaminen potilastyössä

1.11. Salassapito ja tiedonvaihto terveydenhuollossa

8.11. Terveydenhuollon asiakasmaksut

10.11. Alaikäisen itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa

2.2. Asiakas- ja potilasasiakirjojen luovuttaminen

9.2. Kirjaaminen potilastyössä

14.-15.2. Mielenterveys- ja päihdetyön koulutuspäivät

7.3. Terveydenhuollon asiakasmaksut

30.3. Asiakkaan itsemääräämisoikeus ja rajoittaminen 

mielenterveys- ja päihdepalveluissa

10.10.202224

Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen:

https://koulutus.fcg.fi/



Tutustu myös viimeisimpiin julkaisuihimme



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. 

Neuvontapalveluita varten suosittelemme käyttämään 
ensisijaisesti neuvontapyyntölomaketta.

Hyödynnä palvelujamme myös verkossa!
www.kuntaliitto.fi/soster

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/neuvontapyynto
http://www.kuntaliitto.fi/soster
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot

