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PÄIHTEET ESILLÄ JULKISISSA TIEDOTUSVÄLINEISSÄ JA 
SOMESSA

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT OSANA 
MAAKUNTAVALMISTELUA PIRKANMAALLA
-maakuntakierroksella eri kunnissa nykytilanteen 
selvittäminen, aiheena myös terveysneuvonta

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUISSA TARVITAAN 
HOIDON PORRASTEISUUTTA (Käypä hoito –suositukset, 
häiriön yleisyys ja vaikeusaste ym. vaikuttavat optimaaliseen 
apuun)
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650
SIIRTYVÄÄ
SOTE-KIINTEISTÖÄ

8 000
SIIRTYVÄÄ
SOPIMUSTA

20 000
SIIRTYVÄÄ
TYÖNTEKIJÄÄ

850
SIIRTYVÄÄ ICT
JÄRJESTELMÄÄ

2
MILJARDIA 
EUROA

25
LUOVUTTAVAA
ORGANISAATIOTA

23
KUNTAA

512 000
ASUKASTA

� Palvelusetelikokeilu
� Valinnanvapauskokeil

u

Yhdyspinnat &
Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen

Talous- ja 
henkilöstöhallinto

Monetra Oy

Hankinnat ja 
logistiikka

Tuomi 
Logistiikka Oy

Ateria- ja 
puhtaanapito

Voimia Oy 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTYO-SAIRAALAKOKONAISUUS , TAYS-sairaalat (5), COXA, SYDÄNKESKUS, FIMLAB

233 000 m2

KIINTEISTÖT

ICMT
(Istekki Oy)

Vimana Oy SoteDigi Oy

UNA-yhtiöt Oy

Maakuntien Tilakeskus Oy

Työterveys
Pirte Oy

Terveyskeskus-
palvelut, 

nyt 44 TK:ta

Suunhoidon
palvelut

Työterveys-
palvelut

Sosiaali-
palvelut

K I L P A I L U K Y K Y I N E N   T U O T A N T O

Palo- ja 
pelastustoimi

Elinympäristö-
palvelut

Elinkeinopalvelut
ml. työllisyys- ja 

yrityspalvelut

Ikäihmisten 
palvelut

Lapsi- ja 
perhepalvelut

Päihde- ja 
mielenterveys

Vammais-
palvelut

Sote-
keskus

Asiakas- ja
palveluohjaus

Työikäisten
sosiaalipalvelut

Suunhoidon
palvelut

Henkilöstö
Viranomaisohjaus

ja valvonta
Palveluverkko Valinnan vapaus

Maakunta ja 
kunta -yhteistyö

Tiedolla
johtaminen

9 000
TYÖNTEKIJÄÄ

895 Milj.
LIIKEVAIHTO

PSHP ja KHSHP YHTEISTYÖ

TEHOKAS IN-HOUSE TUKIPALVELUVERKOSTOPIRKANMAA2019 VALMISTELUKOKONAISUUDET MAKU PALVELUT

260 Milj.
LIIKEVAIHTO

8 TÄHDEN SAIRAALA

ESIVALMISTELUVAIHE I, II ja III  7/2016 ALKAEN
VÄLIAIKAISHALLINTO 1/2019 ALKAEN (arvio)
MAAKUNTAHALLINTO 8/2019 ALKAEN (arvio)
PALVELUJEN JÄRJESTÄMISVASTUU 1/2021 ALKAEN (arvio)

KANSALLISET TUKIPALVELUT

V A H V A   J Ä R J E S T Ä J Ä HANKEJOHTAMINEN JA VALMISTELU

POLIITTINEN
OHJAUSRYHMÄ

VÄLIAIKAINEN
TOIMIELIN 1/2019

Muutosorganisaation 
johtoryhmä

JOHTORYHMÄ

23 muutostyöryhmää  + 
alatyöryhmät

Päivi Nurminen
Pirkanmaan

muutosjohtaja

Jaakko Herrala
Sote-muutosjohtaja

Jukka Alasentie
Maku-muutosjohtaja

Konsernirakenne ja 
johtaminen

Maakuntastrategia ja 
palvelulupaus

TKI toimintaOsallistuminen

Viestintä ja www

Maakuntatalous
50+ muutosvalmistelijaa

SOPIMUSOHJAUS

OMISTAJAOHJAUS

TAVOITE- JA TOIMINTAOHJAUS

Valtuusto ja valiokunnat

79

Sopeutus 280 MeMarkkinoiden hallinta

Ikäihmisten 
palvelut

S E L K E Ä  O H J A U S 

LuonnosLuonnos



Järjestäjän palvelukokonaisuudet - Pirkanmaa

Järjestäjän palvelukokonaisuudet Palvelukokonaisuuden sisällöt, esimerkiksi:

1. Perusterveydenhuolto ja suun terveydenhuollon 
palvelut

Suoran valinnan palvelut ja muut perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut 
jotka eivät ole muissa palvelukokonaisuuksissa (2-6) 

2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus sisältäen mm. neuvolapalvelut ja 
lapsiperheiden sosiaalipalvelut sekä erikoissairaanhoidon palveluista lasten ja nuorten 
psykiatria palvelut.

3. Ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden palveluiden kokonaisuus sisältäen ikäihmisten terveys-, sosiaali- ja asumispalvelut 
sekä ikääntyneiden erikoissairaanhoidon palveluista geriatrian poliklinikan palvelut.

4. Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä 
työikäisten sosiaalipalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä työikäisten sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuus, 
sisältäen sosiaali- ja asumispalvelut sekä ko. asiakkuuden erikoissairaanhoidon palveluista
aikuispsykiatrian palvelut.

5. Vammaisten palvelut Vammaisten erityispalvelut sisältäen mm. kotona asumista tukevat palvelut ja asumispalvelut

6. Yliopistosairaala- ja erikoissairaanhoidon 
palvelut 

Erikoissairaanhoidon palvelut (pl. edellä mainitut) sekä nykyiset terveyskeskustensairaaloiden 
vuodeosasto- ja erikoislääkäripalvelut

7. Elinympäristöpalvelut Alueiden käyttö, Liikenne, Tienpito, Ympäristöpalvelut, Vesi- ja kalatalous

8. Elinkeinojen kehittämisen palvelut Kasvupalvelut, Kotouttaminen, Maaseudun kehittäminen, Maatalouselinkeinon tuet,
Aluekehittäminen

9. Kokonaisturvallisuus Pelastustoimi ja varautuminen, Ympäristöterveydenhuolto, Kokonaisturvallisuuden johtamisen 
varmistaminen

13.11.2018

LUONNOS

www.pirkanmaa2021.fi



Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuus osina

13.11.2018 www.pirkanmaa2021.fi

-asiakas- ja palveluohjaus
-perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut (sis terveysasemien avovastaanotot 
(psyk ja päihdesh:t, mtt-tiimit ym.), avokatkot, laitoskatkot vuodeosastoilla, 
selviämis- ja katkaisuhoidon
-psykiatrisen esh tasoisen avohoidon (sis. Psyk ja päihdepalveluja)
-huumehoidot (korvaushoidon arviointi, toteutus, terveysneuvonta, huumehoito avo- ja laitosh.)
-psykiatrinen laitoshoito
-päihdehuollon laitoshoito ja –kuntoutus
-mtt- ja päihde asumispalvelut (tuettu ja tukiasuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluas.)



Sote-keskus � Hyvinvointikeskus,  hyvinvointikampus –
palvelusisältö, mitä se voisi olla?

www.pirkanmaa2021.fi

Hyvinvointikeskus

Saman katon alla tai lähellä toisiaan…

Sote-keskus

Suun 
terveydenhuolto

Maakunnan 
liikelaitoksen 

palveluita mm. 
sosiaalityö, 

mielenterveys- ja 
päihdepalvelut, 

vammaispalvelut

Maku-palveluita 
mm. maaseutu-, 

te-palveluita, 
ympäristöter-
veydenhuolto

Erikoissairaan-
hoito

Muiden 
toimijoiden 

palveluita, kunta, 
järjestöt, srk, 

valtio…

Keskuksia 

täydennetään muilla 

toimipisteillä, 

liikkuvilla palveluilla, 

sähköisillä palveluilla, 

kotiin tuotavilla 

palveluilla jne.

Yhteen maakunnan sote- ja 
makupalveluita.

Palveluintegraation 
tukeminen. 

Asukkaan arjen sujuvuuden 
helpottaminen. 

Eri toimijoiden palveluita. 



Tilannekatsaus Pirkanmaalla 

www.pirkanmaa2021.fi

• Maakuntakierrokset aloitettu, projektipäällikkö kiertää kunnissa

• Minkälaisia mielenterveys- ja päihdepalveluja kunnassanne on 
tarjolla (läpikäydään palveluluokittelun pohjalta)

• Miten mielenterveys- ja päihdepalveluja on kehitetty n. 2 viime 
vuoden aikana?

– henkilöstöresurssointi, asiakasmäärät, hoitojen sisällöt, 
kouluttautuneisuus

• Miten integraatio näkyy

– mielenterveys- ja päihdetyö

– terveydenhuolto ja sosiaalityö

– perustason mielenterveys- ja päihdetyö vs. erikoissairaanhoito 
ja erityispalvelutasoinen psykiatrinen hoito sekä päihdetyö

• Miten yhteistyö PSHP:n psykiatrian kanssa sujuu?

• Mitkä ovat oman toiminnan haasteet/kipupisteet tällä hetkellä?

• Mitä suunnitelmia palvelun kehittämiseksi on olemassa?

13.11.2018



JHS Palveluluokittelu mt- ja päihdetyön näkökulmasta
• Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asiakasohjaus

• Päihde- ja mielenterveysongelmaisten matalakynnyksinen avun, tuen, 
hoidon ja kuntoutuksen avopalvelukokonaisuus –sisältää terveysneuvonnan

• Aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoito 

• Lastenpsykiatrinen ja nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoito

• Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu

• Mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalvelu

• Päihdekuntoutujien asumispalvelu

• Päihdekuntoutujien laitoshoito

• Perustason lääkinnällinen avokuntoutus (sis psykoterapia)

• Perustason vastaanottopalvelut 

• Perustason muiden kuin yleislääketieteen erikoisalan vastaanottopalvelut 

• Perustason vuodeosastohoito 

• Ympärivuorokautiset päivystyspalvelut 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut 
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Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelutarpeiden 
erityispiirteitä 

• Peruspalvelujen vahvistaminen on tärkeää

– Valtaosa palvelukysynnästä kohdistuu 

perustasolle jo mielenterveyshäiriöiden 

suuren esiintyvyyden vuoksi. 

– Perustasolla voidaan ensilinjassa 
tunnistaa mielenterveyshäiriöt ja 
hoitaa osa häiriöistä

– Potilaiden asettamisessa 

kiireellisyysjärjestykseen 

päivystyspisteissä (triage) tulee olla 

työkalut nykyistä paremmin huomioida 

ajankohtainen psyykkinen oireilu, 

itsemurha-ajatukset ja vieroitusoireet
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Mt ja päihde-palveluilla on useita yhdyspintoja ja intergraatioalueita
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LASTEN, 
NUORTEN 

JA 
PERHEIDEN 
PALVELUT

IKÄ-
IHMISTEN 
PALVELUT

SOMAAT-
TINEN 
HOITO

ASUMIS-
PALVELUT

VAMMAIS-
TEN 

PALVELUT
MIELENTERVEYS-

JA PÄIHDE-
PALVELUT

TYÖIKÄISTEN 
SOSIAALI-
PALVELUT

26.11.2018 12
PERHE-

NEUVOLA
LASTEN-
SUOJELU

KELA
OPISKELIJA-

TERVEYDENHUOLTO
SOSIAALI-

TYÖ

TYÖ-
TERVEYS

TYÖELÄMÄ-
YHTEISTYÖ

PERHETYÖ
PÄIHDE-

PALVELUT
VAPAA-AJAN TOIMINTA, 

SRK JA JÄRJESTÖT
NEUVOLA

TERVEYDEN-
HOITAJA

MT- JA PÄIHDETYÖN
SIDOSRYHMÄT JA 
YHDYSPINNAT



• Tampereella yksityiset palveluntuottajat (Jeesi ja Breikki)

• Muissa kunnissa

– osana päihde- ja mielenterveyspalveluyksiköiden toimintaa

– Osana terveyskeskuksen päivystystä

– Ostetaan/oletetaan naapurikunnasta hoituvan

– Ei huomioitu lainkaan

• www-sivuilta osin kokonaan puuttuvat tieto
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Mitä siis pitäisi olla tarjolla ja mitä on todellisuus Pirkanmaalla?



Missä kaikkialla terveysneuvonta on/voi olla esillä
• HYTE (Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) -ehkäisevä päihdetyö

• Yhdyspintasuunnittelu- ja sopimukset, verkostot ja kumppanuus

• Asiakassuunnitelma- ja ohjaus

• Ensio- ensiohjaus

– Ensiohjaus Ensioon asiakas voi tulla ilman lähetettä ja ajanvarausta 
mielenterveys- ja/tai päihdeongelman takia. Ensiohjaus Ensiossa 
arvioidaan asiakkaan tilanne ja tarvittaessa hänet ohjataan eteenpäin 
muihin palveluihin kuten mielenterveys- ja päihdepalveluihin, 
terveysasemalle tai sosiaalipalveluihin. 

• Tahtotila

• Vertaistuki, kokemusasiantuntija

• Mitä palveluiden tuottajat voivat itse asialle tehdä, onko osa muuta palvelua

• Nuorten osallistuminen

• Tutkitun tiedon käyttäminen, vaikuttavuustutkimus

• Henkilöstön koulutustarve

• Vinkki.info

• Liikkuvat palvelut, aukioloajat, potilastietojen näkyvyys, asenteet, 
”minkälaisia ihmiselle sopivia palveluja luodaan” (Anne Ovaska)

• xxx…
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anu.vahaniemi@pirkanmaa.fi


