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Lyhenne- ja säädösluettelo

AOA    eduskunnan apulaisoikeusasiamies
Asiakaslaki   laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 812/2000
asiakasmaksulaki  laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992
AVI    aluehallintovirasto
EOA    eduskunnan oikeusasiamies
ESHL    erikoissairaanhoitolaki 1062/1989
HAO    hallinto-oikeus
HE    hallituksen esitys
HL    hallintolaki 43/2003
HLL    hallintolainkäyttölaki 586/1996
KHO    korkein hallinto-oikeus
KKL    kotikuntalaki 201/1994
korvaushoitoasetus   sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten 

 lääkkeellisestä vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä  
 33/2008

KTL  kansanterveyslaki 66/1972
kuntoutusrahalaki   laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus- 

 rahaetuuksista 566/2005
LO    lääninoikeus1

LSL    lastensuojelulaki 417/2007
MTL    mielenterveyslaki 1116/1990
PeVM    perustuslakivaliokunnan mietintö
PHL    päihdehuoltolaki 41/1986
Potilaslaki   laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
PL    perustuslaki 731/1999
Stakes    sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus2

SHL    sosiaalihuoltolaki 1301/2014
STM    sosiaali- ja terveysministeriö
StVL    sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
tartuntatautiasetus  valtioneuvoston asetus tartuntataudeista 146/2017
THL    terveydenhuoltolaki 1326/2010
THL    terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL     laki toimeentulotuesta 1412/1997
UN    United Nations 
valtionosuuslaki  laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja  
    valtionavustuksesta 733/1992
Valvira    sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
vp    valtiopäivät

1  Lääninoikeudet edelsivät hallinto-oikeuksia ennen vuoden 1999 uudistusta.
2 Yhdistyi vuonna 2009 Kansanterveyslaitoksen kanssa ja nimeksi tuli Terveyden ja  
 hyvinvoinnin laitos.
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1 Johdanto

1.1 Julkaisun tausta 

Suurissa kunnissa on yleensä tarjolla monipuolisia päihdehuollon erityispalveluita, kun taas 

pienemmissä kunnissa päihdehuolto perustuu pitkälti sosiaali- ja terveydenhuollon peruspal-

veluihin, joita tarvittaessa täydennetään ostopalveluilla3. Kustannushyötyanalyysien mukaan 

päihdehuoltoon sijoitetut resurssit tuottavat enemmän kuin mitä niihin on panostettu. Ongel-

mana on, että päihdepalveluihin sijoitetut resurssit nähdään vain sosiaali- ja terveydenhuollon 

menoeränä, mutta hyödyt sen sijaan kohdentuvat laajemmalle alueella kuin vain sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon. Kuntien taloudellinen tilanne asettaa palvelujen turvaamiselle haasteita, 

mutta toisaalta päihdepalveluista säästäminen tuo kustannuksia pitkässä aikajuoksussa kohdis-

tuen laajasti eri palveluihin. Vakavasti päihdeongelmista kärsiviä on huomattavasti enemmän 

kuin niitä, jotka ovat saaneet palveluita. Lisäksi päihdeongelmat heijastuvat myös läheisiin 

ja aiheuttavat kustannuksia esimerkiksi lastensuojelussa4. Päihdehuollosta säästäminen onkin 

varsin lyhytnäköistä. 

Perinteisesti päihdehuolto on mielletty osaksi sosiaalihuoltoa ja päihdeongelmien hoitoa 

Suomessa on leimannut vahvasti huollolliset elementit5.  Palvelujen tarve on ongelmakeskeis-

tä, eikä kunnioita järjestelmän asettamia raja-aitoja. Lainsäädäntö määrittää päihdepalvelut 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseksi toiminta-alueeksi. Tulkinnalliset epäselvyydet so-

vellettavasta lainsäädännöstä ja kirjavat tulkinnat vaikuttavat asiakkaan oikeuksien toteutu-

miseen ja sekä palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Tulkinnallisten epäselvyyksien 

lisäksi nykyisen mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyy järjestelmällisiä ongelmia, kuten 

palvelujärjestelmän hajanaisuus, alueellinen epäyhdenvertaisuus ja leimaavuus. Keskustelua 

on käyty myös päihde- ja mielenterveysongelmien päällekkäisyydestä ja siitä, että asiakkaan 

hoitotarpeeseen tulisi voida vastata kokonaisvaltaisesti6. Meneillään olevalla hallituskaudella 

on tarkoitus valmistella mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön kokonai-

suudistusta.

3 Partanen – Kuussaari – Forsell – Varis 2014, s. 189.
4 Partanen – Kuussaari – Forsell – Varis 2014, s. 205.
5 Ks. Poikonen 2013.
6 Ks esim HE 164/2014 vp, s. 24.
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Päihdeasiamiestoiminnan painopisteenä on ollut antaa valtakunnallisesti oikeudellista neuvon-

taa liittyen päihdepalvelujen asiakkaan asemaan ja oikeuksiin muun muassa hoitoon pääsyys-

sä, hoidon aikaisessa sosiaaliturvassa sekä hoitoon ja kuntoutukseen välittömästi liittyvissä 

ongelmatilanteissa. Lisäksi tehtävänä on ollut työntekijöiden ja muiden päihdetoimijoiden 

koulutus- ja konsultointi sekä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö esimerkiksi tiedottamalla 

asiakkaan oikeuksista ja antamalla lausuntoja silloin, kun valmisteilla on ollut päihdepalve-

luja koskevia lainsäädännön uudistus- ja muutoshankkeita. Selvityksen tavoitteena on tukea 

päihdeasiamiestoiminnan edunvalvontaa muuttuvassa toimintaympäristössä ja antaa lisätietoa 

edunvalvonnan kehittämiseksi asiakkaiden palvelujen saannista ja oikeuksien toteutumisesta 

myös peruspalveluissa.   

Aiemmin päihdehuollon asiakkaan oikeudellista asemaa ovat tarkastelleet päihdeasiamiestoi-

minnan puitteissa Timo Mutalahti7 ja Marjo Tervo8. Tarvittaessa päihdeasiamies on auttanut 

asiakkaita viemään etuusasioita oikeuden ratkaistavaksi ja siten vaikutettu oikeuskäytäntöön 

koskien asiakkaan hoitoon pääsyä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Päihdehuolto on 

oikeustieteellisessä tutkimuksessa ollut varsin koskematonta aluetta. Sen sijaan esimerkiksi 

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa teemaa on käsitelty esimerkiksi Olavi Kaukosen 

väitöstutkimuksessa9. Nimenomaan oikeudelliselle tarkastelulle peruspalveluissa on kuitenkin 

tarvetta, minkä vuoksi Ehyt ry:n päihdeasiamiestoiminnassa on haluttu tuottaa tämä selvitys. 

Tämän julkaisun fokus on asiakkaan oikeuksiinsa pääsyn edellytyksissä, tarkemmin ilmais-

tuna päihdepalveluiden saavutettavuudessa ja oikeusturvan toteutumisen edellytyksien tur-

vaamisessa. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti peruspalvelut, sekä sosiaalihuollossa että 

terveydenhuollossa, sekä niiden rajapinnat erityispalveluihin. Voimassa olevan sääntelyn tar-

kastelun10 lisäksi selvitys sisältää empiirisen, teemahaastatteluihin perustuvan osion, jonka

7  Mutalahti, Timo. Päihdehuollon asiakkaan oikeudellinen asema. Päihdeasiamiesprojektin loppuraportti.  
Stakes raportteja 193. Saarijärvi 1996.
8  Tervo, Marjo. Päihdehuollon asiakkaan oikeus hoitoon ja sen toteutumisessa ilmeneviä ongelmia  
tapausten valossa. Kunnallishallinnon tutkielma. Tampereen yliopiston kunnallistieteiden laitos 1998.
9  Kaukonen 2000.
10  Sosiaali- ja terveysministeriö on kesäkuussa 2018 julkistanut luonnokset sosiaalihuoltolaiksi (1301/2014, 
SHL) ja terveydenhuoltolaiksi (1326/2010, THL). Tarkoituksena on siirtää päihdehuoltolain (41/1986, PHL) ja 
mielenterveyslain (1116/1990, MTL) sääntely edellä mainittuihin lakeihin samalla, kun tahdonvastaista hoitoa 
koskeva sääntely siirretään uuteen luonnosteltuun asiakas- ja potilaslakiin, jota on valmisteltu myös itsemäärää-
misoikeuslaki-nimellä (ks. STM 2018 A). Tämä uudistus on vasta luonnosasteella, joten tässä selvityksessä tarkas-
telun kohteena on voimassa oleva sääntely, eikä luonnoksissa ehdotetut sääntelymuutokset. (STM 2018 B; STM 
2018 C) Luonnoksissa ehdotettujen uudistusten toteutuminen on vielä epävarmaa.
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avulla hahmotetaan päihdepalvelujen nykytilaa ja asiakkaan oikeuksien toteutumista käy-

tännössä. Julkaisu on jaettu kahteen osaan; 1) oikeus päihdepalveluihin sääntelyn kautta tar-

kasteluna ja 2) katsaus siihen, miten käytännössä sääntelyä on sovellettu valituilla alueilla. 

Ensimmäinen osa sisältää perusasiat päihdehuoltoa koskevasta sääntelystä ja sitä voi käyttää 

oppaana esimerkiksi päihdetyössä. 

1.2 Selvityksen tutkimusasetelma

Selvitys kohdistuu erityisesti peruspalveluihin. Päihdepalvelut järjestetään ensisijaisesti so-

siaali- ja terveydenhuollon peruspalveluina11, mikä tarkoittaa, että palvelujen järjestämiseen 

vaikuttavat päihdehuoltolain ohella myös sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki. Asiakkaan 

oikeuksien toteutumisen kannalta ratkaisevaa on pitkälti se, millä tavoin yleiset peruspalvelut 

on järjestetty ja miten hyvin ne ovat tosiasiallisesti ja yhdenvertaisesti saavutettavissa sekä 

se, miten hyvin kunnassa tarjottavat peruspalvelut pystyvät vastaamaan päihdeasiakkaiden 

tarpeisiin. Toisaalta on tärkeää myös, että peruspalveluiden ja erityispalveluiden rajapinnoilla 

tehdään moniammatillista asiakkaan edun toteutumiseksi ja hoitojatkumoiden turvaamiseksi. 

Tämä koskee myös sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintaa. 

Lisäksi tarkastellaan sekä peruspalveluiden ja erityispalvelujen että sosiaalihuollon ja tervey-

denhuollon välisiä rajapintoja. Tällöin kiinnostuksen kohteena on se, miten erilaiset valinnat 

järjestämisvastuun toteuttamisessa vaikuttavat asiakkaan oikeuksien toteutumiseen. Tarkas-

telun keskiössä ovat erityisesti kokonaisvaltaisen palvelutarpeen selvittäminen ja huomiointi, 

lähete- ja maksusitoumuskäytännöt, hoito- ja kuntoutusjatkumot ja erilaiset yhteistyöverkos-

tot.  Tutkimuskysymys ja sen alakysymykset ovat: 

11 Yksi sosiaalihuollon oikeusperiaatteista on yleisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ensisijaisuus suhteessa 
erityispalveluihin. Ks. Tuori – Kotkas 2016, s. 203. Periaate vastaa normaaliuspyrkimyksiä, joita etenkin sosiaa-
lihuollossa edelleen esitetään. STM on nyt ehdottanut luonnoksissaan erityislaeista luopumista mielenterveys- ja 
päihdehuollon osalta (ks. STM 2018 B ja STM 2018 C)
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• Miten palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus on turvattu?
• Miten asiakkaan palvelutarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti?
• Miten asiakkaan siirtyminen palveluiden välillä hoidetaan niin, ettei pääse syntymään   

hoito-tai kuntoutusjatkumoiden katkeamisia?
• Miten päihdepalvelujen sosiaali-ja terveydenhuollon rajapinnoille sijoittuminen vaikuttaa?

• Miten asiakkaan oikeusturva pyritään turvaamaan eri palveluissa?

Tutkimusmetodeina ovat voimassa olevaa lainsäädäntöä tulkitseva ja systematisoiva lainoppi 

eli oikeusdogmatiikka sekä empiirinen oikeustutkimus, jossa kerätään aineistoa teemahaas-

tattelujen muodossa tarkoituksena selvittää, miten lainopilla hahmotetut tiedot lainsäädännön 

antamista oikeusohjeista vaikuttavat käytännössä. Laadullisen tutkimusmenetelmän heik-

koutena voidaan pitää, ettei sen avulla kerättyä tietoa voida yleistää tehden johtopäätöksiä, 

että selvityksen haastatteluissa esille nousseet asiat kuvastaisivat valtakunnallista tilannetta. 

Sen sijaan teemahaastatteluista saadaan viitteitä siitä, millaisia asioita päihdepalveluissa voi 

esiintyä. Tämän selvityksen tavoitteena on ensin kertoa voimassa olevaa lainsäädäntöä tarkas-

telemalla ensin, mitä sääntelyä aihealueeseen liittyy ja sitten empiirisen aineiston kautta luoda 

katsaus siihen, miten sääntelyä voidaan tulkita ja toteuttaa käytännössä ja millaisia haasteita 

tämän sääntelyn toteuttamiseen voi liittyä. 

Selvityksen empiiristä osiota varten on haastateltu sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalve-

lujen sosiaalityöntekijöitä ja lääkäreitä kolmelta eri alueelta. Yhteensä näitä haastatteluja on 

tehty 6 kappaletta ja haastateltavia oli 7 henkilöä, koska yhteen haastatteluun osallistui kaksi 

sosiaalityöntekijää. Haastateltavien anonymiteetin säilyttämiseksi heistä käytetään tunniste-

tietoja, joista on pääteltävissä ainoastaan, onko haastateltava lääkäri vai sosiaalityöntekijä.  

Paikkakuntaan liittyvät tai niihin yhdistettävät tiedot on jätetty pois myös selvityksessä käytet-

tävissä suorissa lainauksissa, jotta haastateltavat eivät ole tunnistettavissa.  

Selvitykseen valittiin järjestämistavoiltaan- ja olosuhteiltaan erilaisia alueita, jotta voidaan 

tuottaa tietoa siitä, millä tavoin päihdehuollon järjestämisvastuuta toteutetaan eri puolella 

Suomea. Käynnissä olevan sote-uudistuksen vuoksi kiinnostavaa on myös selvittää sitä, mitä 

Miten asiakkaan oikeus saada tarvitsemiaan päihdepalveluita on  
turvattu eri palveluissa?
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peruspalveluissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tietävät oman  

alueensa tulevaisuuden suunnitelmista. Selvityksen ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin 

tuottaa tietoa mahdollisista ongelmatilanteista tämän hetkisissä asiakkuusprosesseissa sekä 

palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta peruspalveluissa.

Empiiristä tietoa on kerätty puolistrukturoituina haastatteluina12  kolmella alueella, joita ovat  

Porin alue, Siun Soten alue eli Pohjois-Karjala ja Rovaniemen alue. 13 Alueiden valikoinnissa 

on hyödynnetty päihdetapauslaskentojen tuottamaa tietoa maakuntien eroista. 14 Niissä kartoi-

tetaan valtakunnallisesti yhden tietyn vuorokauden ajalta päihde-ehtoisien asiointeja koskevia 

tietoja.15 Haastattelujen lisäksi on systemaattisesti tarkasteltu selvitykseen valittujen alueiden 

internetsivustoja niiden sisältävää informaatiota ja sen käytettävyyttä arvioiden. Selvitystä 

varten on systemaattisesti käyty läpi Siun soten, Rovaniemen kaupungin, Lapin sairaanhoito-

piirin, Lapin päihdeklinikan, Porin kaupungin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin internetsivut.16 

12 Haastatteluteemat liitteessä 1.
13 Tutkijan sidoksista on hyvä mainita, että asun itse Pohjois-Karjalassa ja olen siten Siun soten potentiaa-
linen asiakas. Minulla tai läheisilläni ei kuitenkaan ole kokemusta Siun soten päihde- ja mielenterveyspalveluista, 
joten kaikki tietämykseni kyseisistä palveluista perustuu Siun soten nettisivuilta ja haastatteluista.
14 Päihdetapauslaskentoja toteutetaan neljän vuoden välein.
15 Kuussaari ym. 2017, s. 264. Päihde-ehtoisella asioinnilla tarkoitetaan sellaisia tilanteita, joissa a) asiakas 
on henkilökunnan arvion mukaan päihteiden ongelmakäyttäjä, b) asiakas on päihtynyt, tai c) asiakkaan asioinnin 
perusteena on jokin päihteiden käyttöön liittyvä kertaluotoinen haitta (esimerkiksi tapaturma).
16 Liitteessä 2 listattu, mihin asioihin tarkastelussa on kiinnitetty huomiota.
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OSA I 
PÄIHDEPALVELUJA KOSKEVA SÄÄNTELY
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Laissa 
määritelty 

viranomaisen 
toimivalta

Laissa 
määritellyt 
perusteet 

päätökselle

Viranomaisen 
mahdollisuus 

käy�ää julkista 
valtaa 

yksi�äisessä 
asiassa
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2 Päihdepalveluiden hallinnollinen perusta

2.1 Hallinnon lainalaisuus

Perustuslain (731/1999, PL) 2.3 §:ssä säädetyn oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti julkisen 

vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on tarkoin noudatettava 

lakia. Se tarkoittaa, että lainsäädäntö yhtäältä antaa viranomaiselle toimivallan, mutta toisaal-

ta rajoittaa toimivallan ainoastaan siihen, mitä laintasolla kyseiselle viranomaiseksi annettu 

tehtäväksi17.Tämän hallinnon lainalaisuutta ilmaisevan periaatteen tarkoituksena estää viran-

omaista käyttämästä julkista valtaa mielivaltaisesti. Esimerkiksi yksilön voi määrätä päihde-

huoltolain mukaiseen tahdonvastaiseen hoitoon vain sellainen lääkäri tai sosiaalityöntekijä, 

jolla on tähän kyseisessä laissa annettu toimivalta ja määräys voidaan tehdä vain sellaisilla 

perusteilla, jotka pohjautuvat päihdehuoltolakiin. 

Kuvio 1. Julkisen vallan käyttö.

17 Kyseistä periaatetta voidaan nimittää myös hallinnon lainalaisuuden periaatteeksi.
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Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomai-

sella muiden edellytysten lisäksi vain, jos ei vaaranneta perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita 

hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä ei voida kuitenkaan dele-

goida viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Hallinto-oikeudelliset keskeiset säännökset sitovat 

julkisia palveluja yksityistettäessä edelleen kuntaa ja sen lisäksi soveltuvin osin myös sitä 

yksityistä palveluntuottajaa, jos sillä on sopimus kunnan järjestämisvastuun piiriin kuuluvien 

palvelujen tuottamisesta kunnan tarpeisiin. Yksityisen palveluntuottajan tuottaessa palveluita 

viranomaiselle esimerkiksi hallintolain toisessa luvussa säädetyt hyvän hallinnon perusteet 

tulevat sovellettaviksi yksityisen palveluntuottajan toiminnassa soveltuvin osin, kun se tuottaa 

kunnille palveluja.

Päihdepalvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnille, minkä vuoksi kunnalliset viranomaiset 

ovat merkittävin julkisen vallan käyttäjä päihdeongelmista kärsivän asiakkaan näkökulmasta. 

Kunnat nojautuvat hallintotehtäviään hoitaessaan myös muihinkin kuin oikeudellisiin perus-

teisiin. Erilaiset toiminnalliset päätökset liittyen kunnan omaan toimintapolitiikkaan ohjaavat 

tosiasiallisesti pitkälti toimintaa18. Eri kunnissa on omaksuttu erilaisia tavoitteita ja keinoja 

päästä niihin tavoitteisiin. Tämä näkyy päihdehuollossa muun muassa erilaisissa painotuksis-

sa. Esimerkiksi joillakin paikkakunnilla korostuu lääkinnällinen kuntoutus ja toisilla sosiaali-

kuntoutus. Hallintotoiminnassa merkityksellistä on myös yksilön tarpeisiin perustuva tavoit-

teen määrittely. Tällöin lainsäädäntö toimii ainoastaan raamina toiminnalle, mutta esimerkiksi 

hoitoa koskevat ratkaisut perustuvat potilaan lääketieteellisesti määritellylle tarpeelle19. Tosi-

18 Tuori – Kotkas 2016, s. 137.
19 Tuori – Kotkas 2016, s. 137

Toimivaltuuksiaan väärin käyttävät viranhaltijat voivat joutua toimistaan vir-
kavastuuseen. Viranhaltijoiden tulee tuntea heitä velvoittavan lainsäädännön 
sisältö, ei vain ainoastaan oman virastonsa tai toimialansa sisäinen ohjeistus.  

On huomioitava, että kunnan sisäiset ohjeet ja juurtuneet käytännöt eivät 
automaattisesti ole lainmukaiset. Kunnan palkkauksessa toimivat eivät vält-
tämättä aina miellä edustavansa julkista valtaa, etenkin tilanteissa, joissa he 
ovat työsuhteisia ja tekevät esimerkiksi hoivatyötä.  

Vaikka kunnan työtekijä ei olisikaan virkasuhteessa, eikä käyttäisi merkittävää 
julkista valtaa, hän kuitenkin edustaa kuntaviranomaista ja näin ollen häntä 
sitoo soveltuvin osin hallinto-oikeudellinen sääntely.
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asiallisessa hoitotilanteessa ei kaivella esiin lakikirjaa ja mietitä ratkaisua sen pohjalta, vaan 

henkilöstön tulee tuntea lainsäädännön asettamat raamit ja tehdä yksilöä koskevat ratkaisunsa 

oman ammatillisen osaamisen pohjalta raamien asettamien rajojen sisällä.

2.2 Keskeinen sääntely

Viime kädessä päihdepalveluja koskeva sääntely perustuu perustuslaissa turvattuihin perusoi-

keuksiin ja erityisesti PL 19 §:ssä säädeltyihin sosiaalisiin perusoikeuksiin. Julkiselle vallalle 

on määritelty PL 22 §:ssä yleinen velvollisuus taata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 

Vaatimus edellyttää, että perusoikeudet turvataan menettelyllisen oikeusturvan lisäksi myös 

aineellisella tasolla. Velvollisuutta voidaan toteuttaa esimerkiksi lainsäädännöllisin keinoin 

säätämällä perusoikeussääntelyä täsmentäviä säädöksiä ja kohdentamalla resursseja niin, että 

perusoikeuksien toteutumista edistetään.20

20 HE 309/1993 vp, s. 75. Perustuslaki on oikeusjärjestyksemme hierarkisesti ylin säännös. Mikäli erias-
teisten säädösten välillä ilmenee ristiriitoja, niitä voidaan ratkaista esimerkiksi lex superior-säännön nojalla. Sen 
mukaan ylemmänasteinen normi syrjäyttää alemman normin. Näin ollen esimerkiksi päihdehuoltolain kanssa ris-
tiriidassa oleva asetus syrjäytyy ja asiassa on noudatettava ensisijaisesti päihdehuoltolakia. Viranomaisohjeistuk-
sella ei voida kaventaa esimerkiksi päihdehuoltolakiin perustuvaa subjektiivista oikeutta päihdepalveluihin. Viran-
omaiset eivät myöskään PL 107 §:n nojalla saa soveltaa lakia alemmanasteista säädöstä tai viranomaisohjeistusta, 
joka on ristiriidassa perustuslain kanssa. Säädösten välisiin ristiriitoihin voidaan soveltaa myös lex specialis- ja lex 
posterior-sääntöjä, viimeksi mainitun mukaan uudempi säännös syrjäyttää vanhemman.

Käytännön hallintotoiminta on erotettava hallintolainkäytöstä, jolla viitataan 
hallintotuomioistuinten ratkaisutoimintaan. 

Hallintotuomioistuimet tarkastelevat aina yksittäistapausta ja hakevat ratkai-
sua käsillä olevaan tulkintatilanteeseen niin, että se parhaiten toteuttaa lain-
säädännön vaatimukset. 

Viranomaisten harjoittamassa hallintotoiminnassa sen sijaan on esillä muita-
kin intressejä kuin voimassa olevan oikeuden toteutuminen, mikä ei olekaan 
hallintotoiminnan ensisijainen tehtävä. 

Hallinnossa pyritään toteuttamaan hallintoaloittain täsmennettyjä tavoitteita. 
Sosiaali-ja terveydenhuollossa korostuvat erityisesti sosiaalipoliittiset tavoit-
teet ja lisäksi päihdehuoltoa koskevaa päätöksentekoa voi ohjata esimerkiksi 
kunnan päihdestrategia. Voimassa oleva lainsäädäntö antaa keinot ja raamit 
tälle toiminnalle. (Tuori –Kotkas 2016, s. 136–137.)
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Keskeinen tavallisen laintasoinen säädös päihdepalveluissa on päihdehuoltolaki, joka on 

verrattain vanha säädös, eikä siihen ole tehty voimaantulon jälkeen merkittäviä uudistuksia. 

Kuviossa 3 on esitelty, miten yksittäisen säännöksen tulkintaan voi vaikuttaa monet muutkin 

oikeudelliset lähteet yksittäisen normin tukena. Päihdehuoltolaki on päihdepalveluja koskeva 

erityislaki, mutta sen vanhentuneisuus ja väljyyttä jättävä kirjoitustapa vaativat tulkinnan 

tueksi myös muuta sääntelyä.

 

Kuvio 2. Oikeudellinen ratkaisutoiminta.

Lex specialis-tulkintasäännön mukaan erityislaki syrjäyttää yleislain. Päihdehuoltolaki on 

erityislaki suhteessa sosiaalihuoltolakiin, joka taas on erityislaki suhteessa hallintolakiin 

(434/2003, HL), joka on julkisen hallinnon yleislaki, jota noudatetaan myös sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Päihdepalvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 

peruspalveluina, mikä tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon yleislait sosiaalihuoltolaki 

ja terveydenhuoltolaki21 ovat hyvin merkittävässä asemassa palvelujen toteuttamisessa. 

21 Terveydenhuoltolakia täydentävät kansanterveyslaki (66/1972, KTL), joka sisältää säännökset peruster-
veyden-huollon järjestämisvastuusta, ja erikoissairaanhoitolaki (1062/1989, ESHL), joka sisältää säännökset eri-
koissai-raanhoidon järjestämisvastuusta.
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Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki ovat pitkälti yleislakeja ja tämän 
vuoksi on ymmärrettävää, että erityisesti sosiaalihuoltolaki sisältää pitkälti 
lähinnä kuntien toimintaa ohjaavaa sääntelyä ja siihen sisältyy hyvin harvo-
ja konkreettisia kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia 
subjektiivisia oikeuksia.  

Sosiaali- ja terveydenhuollossa erityislakien sääntely on kohdistunut erityi-
sesti heikoimmassa asemassa oleviin asiakkaisiin, kuten lapsiin, vanhuksiin, 
vammaisiin, päihde- ja mielenterveysongelmaisiin.
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Kuviossa 3 on esitelty kootusti päihdepalveluja koskevaa keskeistä lainsäädäntöä. Asiakkaan 

oikeuksia päihdehuollossa määrittelevät sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista annettu laki 

(812/2000, asiakaslaki) ja potilaan oikeuksista ja asemasta annettu laki (785/1992, potilasla-

ki). Lisäksi on yksittäisiä päihdepalveluita tarkemmin ohjaavia normeja. Kansaneläkelaitok-

sen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005, kuntoutusraha-

laki) 18 §:ssä määritellään oikeus kuntoutusrahaan päihdehuoltolain mukaisen kuntoutuksen 

ajalta ja lastensuojelulain (417/2007, LSL) 10 § painottaa lapsen huomioon ottamista aikui-

sille suunnatuissa päihdepalveluissa. Lääkevalmisteiden käyttämisestä opioidiriippuvaisten 

vieroituksessa ja korvaushoidossa on säädetty asetuksella opioidiriippuvaisten vieroitus- ja 

korvaushoidosta keräillä lääkkeillä (33/2008, korvaushoitoasetus) ja huumeiden käyttäjien 

terveysneuvonnasta ja pistosvälineiden vaihdosta on säädetty tartuntataudeista annetulla ase-

tuksella (146/2017, tartuntautiasetus) 6 §:ssä. Myös mielenterveyslain säännökset voivat tulla 

sovellettaviksi, jos asiakkaalla on tarvetta myös mielenterveyspalveluille. 
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Kuvio 3. Päihdepalveluihin kohdistuva keskeinen sääntely.

Sääntelyn hajanaisuus on koettu ongelmalliseksi sekä järjestävien tahojen että asiakkaiden 

näkökulmasta.  Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä soveltavat käytännössä alan am-

mattilaiset, joilla ei ole välttämättä juridisia valmiuksia, minkä vuoksi asiakkaan oikeuksien 

turvaamiseksi olisi tärkeää, että sääntelykokonaisuus olisi mahdollisimman selkeä. Palvelujen 

järjestämiseen voi vaikuttaa edestakainen ensi- ja toissijaisuuteen viittaaminen eri säädösten 

välillä.22 Tulkinnallisia ongelmia on pyritty ratkaisemaan ottamalla uuteen sosiaalihuoltolakiin 

22 Lex specialis-tulkintaperiaate viittaa soveltamaan ensisijaisesti erityislainsäädäntöä, mutta toisaalta so-
siaali- ja terveydenhuollon normaaliuspyrkimykset ja sosiaalihuollon oikeusperiaate yleisten palvelujen ensisijai-
suudesta viittaavat siihen, että palvelut tulisi ensisijaisesti pyrkiä järjestämään yleislakien nojalla ja vasta toissi-
jaisesti eri-tyislakien perusteella. Tämän lisäksi erilliset toissijaisuussäännökset on koettu korostavan sääntelyn 
monimutkai-suutta. (HE 164/2014 vp, s. 75; Stakes 2006, s. 94.)
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säännökset asiakkaan edun periaatteesta, jonka mukaan ristiriitatilanteessa sovellettava lain-

säädäntö on valittava sen mukaan, mikä toteuttaa parhaiten asiakkaan etua.23 

 

3 Asiakkaan oikeus päihdepalveluihin 

3.1 Perusta perusoikeuksissa

Oikeus saada päihdepalveluja perustuu pohjimmiltaan perusoikeuksiin. Oikeus kiireellisiin 

sosiaali- ja terveyspalveluihin on turvattu PL 19.1 §:ssä ja kiireettömiin PL 19.3 §:ssä.24 

Olennainen ero näiden kahden säännöksen välillä on, että PL 19.1 § luo yksilölle suoraan 

subjektiivisen oikeuden saada kiireellisesti sellaisia välttämättömiä palveluja, jotka turvaavat 

hänen ihmisarvoisen elämänsä. 

Perustuslain 19.1 §:n poiketen PL 19.3 §:llä ei sen sijaan ole suoraan subjektiivista oikeutta 

luovaa vaikutusta, vaan se velvoittaa julkista valtaa antamalla toimeksiannon palveluiden 

järjestämisestä. Säännös jääkin varsin abstraktille tasolle, minkä vuoksi tämän momentin 

sääntely kytkeytyy hyvin läheisesti tavallisen lain tasolla tapahtuvaan sääntelyyn, kuten so-

siaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin sekä erityislakeihin, kuten päihdehuoltolakiin.25 

Sosiaalisille perusoikeuksille on tyypillistä, että ne saavat konkreettisen sisältönsä vasta niitä 

konkretisoivan lainsäädännön kautta.26 On huomattava, että vaikka perusoikeussäännös ei 

loisikaan suoraan subjektiivista oikeutta kiireettömiin palveluihin, subjektiivinen oikeus voi 

perustua laintasoiseen sääntelyyn, kuten päihdepalvelujen kohdalla. 

23 Näiden säännösten käytännön merkittävyydestä ja toimivuudesta ei ole vielä tutkittua tietoa niiden uutuu-
den vuoksi.
24 Poikonen, Heidi. Perusoikeussääntelyn vaikutuksista oikeuteen saada päihdepalveluja. Teoksessa Nykä-
nen, Eeva – Kalliomaa-Puha, Laura – Mattila, Yrjö (toim.). Sosiaaliset oikeudet – näkökulmia perustaan ja toteu-
tumi-seen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017, s. 116–122.
25 Päihdehuoltolaki on suunniteltu ehdotettavaksi kumottavan ja päihdehuoltoa koskeva sääntely siirtyisi 
STM:n luonnosten mukaan sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin. Tällöin terveydenhuoltolain 50§:än li-
sättäisiin maininta kiireellisenä toteutettavasta päihdehoidosta. (STM 2018 B; STM 2018 C)
26 HE 309/1993 vp, s. 27–28, 71. 
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Kuvio 4. Päihdepalvelujen perusoikeudellinen perusta.27

Perusoikeudet kuuluvat PL 6.1 §:n nojalla jokaiselle yhdenvertaisesti riippumatta esimerkiksi 

iästä, sukupuolesta ja mahdollisesta vajaavaltaisuudesta. Perusoikeuksien subjekteina ovat 

kaikki Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevat henkilöt huolimatta esimerkiksi kansalaisuu-

desta. Palveluja järjestettäessä on kiinnitettävä huomioita yhdenvertaisuusnäkökohtiin. Vi-

ranomaisen tulee soveltaa lakia asettamatta muita eroja kuin mitä laki mahdollisesti jossain 

tilanteissa sallii. Lainsoveltajaan kohdistuvana vaatimuksena yhdenvertaisuusperiaate onkin 

viranomaisen harkintavallan rajoitusperiaate.28 

  

Yhdenvertaisuusperiaatetta täydentää PL 6.2 §, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttä-

vää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tätä 

luetteloa syrjintäperusteista ei voida pitää tyhjentävänä, sillä kaikkien mahdollisten syrjintäti-

lanteiden ennakointi on mahdotonta. Myöskään tämä säännös ei vaadi kohtelemaan yksilöitä

27 Poikonen 2017, s. 134.
28 HE 309/1993 vp, s. 42–43.
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täysin samalla tavoin, vaan sallii erottelun perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta hyväksyt-

tävästä syystä. Positiivinen syrjintä tiettyjen erityisryhmien kuten vähemmistöjen hyväksi on 

mahdollista, mikäli tällä pyritään parantamaan näiden erityisryhmien asemaa suhteessa valta-

väestöön.29 Tällöin kyse on tosiasiallisen tasa-arvon edistämisestä yhteiskunnassa.

Itsemääräämisoikeus voidaan johtaa kahdesta perusoikeudesta, joita ovat perustuslain 7 §:n 

henkilökohtainen vapaus ja 10 §:n yksityiselämän suoja. Henkilökohtainen vapaus ja koske-

mattomuus muodostavat yleisperusoikeuden, joka toimii takeena yksilön henkilökohtaiselle 

vapaudelle, tahdonvapaudelle ja itsemääräämisoikeudelle. Suoja kattaa fyysisen koskematto-

muuden lisäksi myös henkisen koskemattomuuden. Perustuslain 10 §:ssä säädetty yksityis-

elämän suoja täydentää 7 §:n henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta. Yksityiselämän 

suojaan kuuluu henkilön oikeus elää omaa elämäänsä rauhassa ilman viranomaisten tai mui-

den tahojen mielivaltaista ja aiheetonta puuttumista hänen yksityiseen elämäänsä. Yksityis-

elämän suojan rajojen tarkka määritteleminen on vaikeaa, mutta siihen katsotaan kuuluvan 

yksilön oikeus määrätä itsestään ja omasta ruumiistaan, perhe-elämän suoja sekä oikeus luoda 

ja ylläpitää sosiaalista kanssakäymistä.30 

3.2 Subjektiivinen oikeus päihdepalveluihin

Oikeuskäytännössä on tulkittu, että asiakkaalla on subjektiivinen oikeus saada tarvitsemiaan 

päihdepalveluja, mutta ei kuitenkaan valita päihdepalvelujen muotoa. Asiakkaan yksilöllinen 

tarve voi kuitenkin edellyttää, että kunta tarjoaa palvelun juuri asiakkaan toivomassa muodos-

sa, mikäli asiakas pystyy näyttämään, että juuri hänen valitsemansa palvelumuoto on hänen 

palvelutarpeensa mukainen. Viranomaisen on myönnettävä subjektiivisen oikeuden muotoon 

kirjattu etuus huolimatta siihen varatuista resursseista. Kunta ei voi kieltäytyä järjestämästä 

päihdepalveluja vedoten siihen, että talousarvioon ole varattu niihin riittävästi varoja, vaan 

palvelujen myöntäminen perustuu aina yksilölliseen tarvearvioon, joka voidaan tehdä joko so-

siaalihuollossa tai terveydenhuollossa. On huomioitava, että yleiset sosiaali- ja terveyspalvelut 

ovat aina ensisijaisia suhteessa päihdehuollon palveluihin ja ensisijaisesti palvelutarpeeseen 

on pyrittävä vastaamaan yleisillä palveluilla.31 

29 HE 309/1993 vp, s. 43-44.
30 HE 309/1993 vp, s. 52–53.
31 Tuori – Kotkas 2016, s. 337.

 

 

 

•PL 19.1 §: Väl�ämätön huolenpito. 
•Perusoikeussäännös perustaa väli�ömäs� subjek�ivisen oikeuden palveluun. 
Tarkoituksena ihmisarvoisen elämän perusedellytysten turvaaminen.

•Sääntellyllä on läheinen yhteys oikeu�a elämään turvaavalla PL 7 §:än.

Kiireellinen hoito

•PL 19.3 §: julkisen vallan velvollisuus turvata rii�ävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
•Ei suoraan luo oikeuksia yksilölle, vaan velvoi�aa julkista valtaa palveluiden 
turvaamiseen. 

•Subjek�ivinen oikeus palveluihin voi kuitenkin syntyä alemman tasoisen 
sääntelyn nojalla.

Kiireetön hoito

•PL 6 §: Yhdenvertaisuus. 
•Asiakkaita ei saa lai�aa ilman hyväksy�ävää syytä eriarvoiseen asemaan. 
•PL 7 § + PL 10 §: Itsemääräämisoikeus. 
•Lähtökohtaises� asiakkaan itsemääräämisoikeu�a on kunnioite�ava. 

Palvelujen suunni�elu, sisältö ja laatu
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Sosiaalihuoltolain 24.3 §:ssä on turvattu erikseen raskaana oleville naisille oikeus saada välit-

tömästi tarvitsemansa päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.32 Tämän säännöksen sisällyt-

tämisestä sosiaalihuoltolakiin päihdehuoltolain sijasta voidaan olla montaa mieltä33, mutta sitä 

olennaisempi kysymys on kuitenkin se, miten tämä sosiaalihuoltolain myöskin subjektiivisen 

oikeuden luova säännös eroaa päihdehuoltolain mukaisesta subjektiivisesta oikeudesta. En-

simmäinen huomion arvoinen ero on, että raskaana olevien subjektiivinen oikeus on todetta-

vissa sanamuodon mukaisella tulkinnalla suoraan lakitekstissä. Sen sijaan päihdehuoltolakiin 

perustuva subjektiivinen oikeus on oikeuskäytännössä muodostunut tulkinta, joka ei perustu 

täysin yksiselitteisesti suoraan yksittäiseen säännökseen. Tulkinnassa yhdistyy perusoikeu-

delliset näkökulmat. Muita eroja ovat, että raskaana olevilla naisilla on oikeus saada palvelut 

välittömästi ja heitä koskeva sosiaalihuoltolain sääntely kohdistuu nimenomaisesti sosiaalipal-

veluihin, kun taas päihdehuoltolain sääntely kohdistuu myös terveyspalveluihin.34 

32 Lisäksi terveydenhuoltolain 70.1 § velvoittaa terveydenhuollon viranomaisia on järjestämään välttämät-
tömät palvelut raskaana olevien naisten ja syntyvien lasten erityiseksi suojelemiseksi.
33 Säännöksen sijoittamisen sosiaalihuoltolakiin päihdehuoltolakiin voidaan katsoa ensinnäkin sääntelyn 
tarkoi-tuksenmukaisuuden ja koherenttiuden pyrkimyksiä. Toisaalta sen voidaan myös nähdä kovertavan päihde-
huolto-lain jo entisestään heikohkoa merkitystä ja sovellettavuutta. Onko raskaana olevien oikeus palveluihin kat-
sottu olevan paremmin turvattu sijoittamalla säännös muualle kuin päihdehuoltolakiin? Mikäli näin on, lainsäätäjä 
ei ole katsonut päihdehuoltolakia kovinkaan toimivaksi.
34 On huomioitava, että raskaana oleva päihdeongelmainen nainen tarvitsisi tiiviimpää ja räätälöidympää 
hoitoa kuin mitä kuntien oma päihdehuolto pystyy tarjoamaan. Tällaisia päihteettömyyttä ja vanhemmuutta tuke-
via pal-veluja järjestää esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liitto. Kunnat eivät välttämättä suostu antamaan maksusi-
toumuk-sia ulkopuolisten palveluntuottajien tarjoamiin palveluihin, vaan haluavat toteuttaa lakisääteisen velvolli-
suutensa järjestämällä itse omat palvelunsa. (Leppo – Tervo – Andersson. 2009, s. 1789.)

• Tapauksessa lääninoikeus totesi, että kunnan on järjestettävä päihdehuollon palveluja 
niitä tarvitsevalle, mutta palvelujen tarvitsijalla ei ole kuitenkaan ehdotonta oikeutta 
saada hoitoa juuri haluamassaan muodossa.

• Lääninoikeus velvoitti kuitenkin L:n kunnan vastaamaan vaadituista hoitokustannuksis-
ta, koska M pystyi esittämään riittävän selvityksen hänen esittämänsä laitoksen anta-
man hoidon soveltuvuudesta juuri hänen päihdeongelmansa hoitoon.

• Tämä huolimatta siitä, että kunta ei ollut sosiaalitoimen talousarviossaan varannut 
määrärahoja kyseisessä laitoksessa annettavaan hoitoon.

Hämeen LO 3.9.1998 T 430/3
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3.3 Oikeus hyvään hallintoon

Hyvä hallinto on osa PL 21 §:ssä turvattua perusoikeutta. 35Tämän perusoikeuden nojalla jo-

kaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä 

lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada 

oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Lisäksi kyseiseen perusoikeuteen kuuluu viranomaistoimin-

nan julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta. 

Perustuslakiin sisältyvän toimeksiannon nojalla hallintolain tavoitteena on toteuttaa hyvää 

hallintoa. Hallintolakia sovelletaan kaikessa viranomaistoiminnassa ja julkisten hallintotehtä-

vien hoidossa. Hallintolaki on hallinnon yleislaki, josta voidaan poiketa, mikäli erityislainsää-

dännössä, kuten päihdehuoltolaissa, on siitä poikkeavia säännöksiä. (HL 5.1 §) 

Seuraavassa kuviossa on esitelty hallintolain toisessa luvussa säädetyt hyvän hallinnon perus-

teet. Hallinnon oikeusperiaatteet ovat ennen kaikkea oikeusturvasäännöksiä. Näiden seikkojen 

huomioiminen ei ole tärkeää ainoastaan lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, mutta 

myös asiakassuhteen luomiseksi. Päihdepalvelujen asiakkaiden kohtaamisessa on tärkeää huo-

mioida hänen taustansa ja yksilöllisyytensä sekä päihdeongelman vaikutusmekanismit.

35 Hyvästä hallinnosta on säädetty perusoikeutena myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa. 
Perus-oikeuskirja sisältää ne perusoikeudet, jotka Euroopan unioni on tunnustanut ja jotka on otettu osaksi unionin 
oi-keutta.

Hallintolain asiallinen ja organisatorinen soveltamisala on laaja. Keskei-
nen osa hallintolaista koskee hallintoasian käsittelyssä noudatettavaa 
menettelyä.  

Kyseessä on paljolti asianosaisten oikeuksiin, etuihin ja velvollisuuksiin 
kohdistuvasta asianosaisasioiden käsittelystä.  

Hallintoasian käsittely ei kuitenkaan typisty hallintopäätösten valmiste-
luun ja tekoon, vaan myös tosiasialliseen hallintotoiminaan, jossa viran-
omainen ei tee yksittäistapauksellisia hallintopäätöksiä.Ha
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Kuvio 5.  Hyvä hallinto.

Potilaslaissa ja sosiaalihuollon asiakaslaissa on säännökset siitä, että asiakkaalla on oikeus 

laadultaan hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Palvelut on järjestettävä ja häntä on koh-

deltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yk-

sityisyyttään kunnioitetaan. (potilaslaki 3.2 §, asiakaslaki 4.1 §) Päihdetaustaiset asiakkaat 

saattavat herättää henkilökunnassa turhautumista, pelkoa ja jopa vastenmielisyyttä, mutta yh-

denvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikilla asiakkailla on yhtäläinen oikeus tulla kohdatuksi 

heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. Päihdeongelma ei saa vaikuttaa siihen, miten asiakasta 

kohdellaan, ainoastaan siihen, millaisia palveluita hänelle myönnetään. 

Päihdepalvelujen asiakkailla voi olla taustalla paljon kipeitä asioita, jotka voivat aiheuttaa 

suurta häpeää. Sosiaaliset ongelmat voivat aiheuttaa ongelmia itsetunnolle ja –kunnioituksel-

le, mikä voi vaikeuttaa luottamuksellisten ihmissuhteiden luomista. Asiakas on voinut joutua 

kohtaamaan epäasianmukaista kohtelua aiemmin ja voi sen vuoksi suhtautua epäluuloisesti 

henkilökuntaan. Ystävällinen ja kunnioittava kontakti voi muuttaa asiakkaan asenteita viran-

omaisia kohtaan ja toimia samalla hänen itsetuntoaan kohottavana tekijänä. Monen kuntoutu-

jan suusta kuulee muisteluja siitä, kun ensimmäistä kertaa joku aidosti kuunteli häntä.

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Hallinnon 
oikeusperiaa�eet

Yhdenvertaisuusperiaate Tasapuolinen kohtelu, johdonmukaisuus ja syrjimä�ömyys

Tarkoitussidonnaisuuden periaate Viranomaisella ei saa olla toiminnassaan vääriä vaiku�mia, 
eikä harkintavaltaa saa käy�ää väärin

Objek�vitee�periaate Viranomaisten tulee olla asiallisia ja puoluee�omia 
toiminnassaan

Suhteellisuusperiaate Käyte�ävät keinot tulee mitoi�aa suhteessa tavoiteltavaan 
lopputulokseen

Luo�amuksensuojaperiaate Suojaa yksilöä viranomaisten mielivallalta ja antaa yksityiselle 
oikeuden luo�aa viranomaistoiminnan oikeellisuuteen

Täydentävät 
hyvän hallinnon 
perusteet

Palveluperiaate ja palvelun 
asianmukaisuus

Neuvontavelvollisuus

Hyvän kielen käytön vaa�mus

Viranomaisten yhteistyövelvoite
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4 Kunnan velvollisuus järjestää päihdepalvelut

4.1 Järjestämisvastuun toteuttaminen

Päihdehuoltolain 3 §:n nojalla mukaan päihdepalvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnille. 

Subjektiivinen oikeus päihdepalveluihin, kuten muutkin sosiaali- ja terveydenhuollon sub-

jektiiviset oikeudet, voidaan nähdä rasitteena kuntien taloudelle, koska se sitoo kunnallista 

päätöksentekoa ja estää sen, että resurssien käyttöä ja säästöjen kohdistamista koskeva pää-

töksenteko perustuisi pelkästään esimerkiksi taloudellisuutta ja tehokkuutta korostaviin nä-

kökulmiin.36 Subjektiivisen oikeuden vahvuusaste on sidonnainen sääntelyn täsmällisyyteen. 

Mitä tarkemmin on lainsäädännössä määritelty etuuden sisältö ja ulottuvuudet sekä edellytyk-

set etuuden saamiseksi, sitä vahvempi oikeus on.37 Tämä suhteellisuus koskee myös kunnal-

lisen itsehallinnon rajoittamista; mitä vahvempi eli täsmällisemmin määritelty subjektiivinen 

oikeus on, sitä enemmän se sitoo kunnallista päätöksentekoa. 

Subjektiiviset oikeudet turvaavat etuuksia ja palveluita erityisesti sellaisille asiakasryhmil-

le, joiden itsemääräämisoikeuden ja muiden perusoikeuksien toteutuminen on riippuvainen 

heidän saamasta sosiaaliturvasta. Kunnallinen päätöksenteko on rajattua näin ollen erityisesti 

niiden ryhmien kohdalla, jotka eivät asemansa vuoksi välttämättä saa omaa ääntään kuulu-

viin kunnallisessa päätöksenteossa. Nämä asiakasryhmät ovat heikoimmassa asemassa olevia 

kuten vanhukset, vammaiset, lapset sekä päihde- ja mielenterveysongelmaiset. Nämä ryhmät 

ovat myös vahvasti riippuvaisia julkisesta palveluntuotannosta, eikä heillä useinkaan ole mah-

dollisuutta hankkia palveluita kaupalliselta sektorilta.38 He eivät usein myöskään ole työterve-

yshuollon palveluiden piirissä.

Kunta voi täyttää päihdepalvelujen järjestämisvastuunsa eri tavoin. Sosiaali- ja terveyden-

huollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992, valtionosuuslaki) 4.1 

§:n nojalla kunnat voivat toteuttaa järjestämisvastuunsa 1) itse, 2) sopimuksen nojalla yhdessä 

muiden kuntien kanssa, 3) jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä, 4) hankkimalla pal-

veluja valtiolta, toiselta kunnalta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta,

36 HE 164/2014 vp, s. 12; Tuori 1993, s. 122, 135. Ks. myös Uoti 2006.
37 Tuori 1993, s. 124.
38 Tuori 1993, s. 135.
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 tai 5) antamalla asiakkaalle palvelusetelin, joka sitouttaa kunnan maksamaan sen hyväksy-

mältä palveluntuottajalta hankitut palvelut. 

Kuvio 6. Päihdehuolto.

Päihdepalveluja tuotetaan kuntien omana tai sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien 

toimintana, kumppanuussopimusten, päihdepalvelusäätiöiden, järjestöjen tai yksityisten so-

siaali- ja terveysalan yritysten kautta sekä yhdistettyinä päihde- ja mielenterveyspalveluina. 

Päihdepalveluita on järjestetty varsin kirjavilla tavoilla, mikä voi johtaa palvelujen epäyhte-

näisyyteen, mutta seudullisuus ja suuret toimintayksiköt on nähty mahdollistavan palvelujen 

kehittämisen, laadun ja erikoistumisen.39 

 

39 HE 164/2014 vp, s. 30.

 

- 

Ennaltaehkäisevä 
päihdetyö

Päihteeömyyden 
edistäminen

Haiojen 
vähentäminen

Hoitava ja kuntouava 
päihdetyö

Yleiset palvelut

Sosiaalityö ja -ohjaus

Yksilö-, ryhmä- ja 
perheterapia

Päivätoiminta

Asumispalvelut

Katkaisu- ja 
selviämishoito

Erityiset palvelut

Korvaus- ja 
vierotushoito

Päihdekuntoutus 
laitoksissa

Tahdonvastainen hoito
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4.2 Päihdepalvelujen mitoittaminen

Päihdehuoltolaki velvoittaa kuntia järjestämään päihdehuollon palvelut siinä laajuudessa, mis-
sä sen alueella esiintyvä tarve vaatii ja palvelujen saamisen kriteerinä toimii avun, tuen ja hoi-
don tarve. Lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa noudatetaan asumisperiaatetta.40 

 Asumisperiaatteen mukaan henkilön sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja niiden 

kustannuksista vastaa hänen kotikuntansa.41

 

 

40 Poikkeuksen asumisperiaatteeseen muodostaa oleskeluperiaate, joka koskee kiireellisiä tapauksia sekä 
sään-nönmukaisia tai pidempiaikaisia oleskeluita (esim työn tai opiskelun vuoksi).
41 SHL 12.1 §: Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa henkilöllä on oikeus saada riittävät sosiaalihuollon 
palvelut kotikuntalaissa (201/1994, KKL) tarkoitetulta kotikunnaltaan tai kuntayhtymältä, johon kotikunta kuuluu, 
ellei muualla laissa toisin säädetä. 

 

- 

Ennaltaehkäisevä 
päihdetyö

Päihteeömyyden 
edistäminen

Haiojen 
vähentäminen

Hoitava ja kuntouava 
päihdetyö

Yleiset palvelut

Sosiaalityö ja -ohjaus

Yksilö-, ryhmä- ja 
perheterapia

Päivätoiminta

Asumispalvelut

Katkaisu- ja 
selviämishoito

Erityiset palvelut

Korvaus- ja 
vierotushoito

Päihdekuntoutus 
laitoksissa

Tahdonvastainen hoito

Noin puolet kuntien päihdehuollon erityispalveluista järjestetään hankki-
malla ne muilta palveluntuottajilta.  

Kunnat painottavat hankinnoissaan erilaisia asioita. Hinnan ja laadun kes-
kinäinen painotussuhde vaihtelee.  

On esitetty kritiikkiä, että laatu kärsii taloudellisten painotusten vuoksi. 
Kyse lienee myös kuntien hankintaosaamisen tason vaihteluista. 

Valmisteilla olevan sote-uudistuksen myötä hankinnat keskittynevät suu-
rempiin yksiköihin, mikä toivottavasti tuo tullessaan parempaa ja tasalaa-
tuisempaa hankintaosaamista myös päihdepalveluiden kilpailutuksiin.

Perusoikeudet kuuluvat jokaiselle Suomen lainkäyttöpiirissä olevalle.  
Näin ollen esimerkiksi kiireellistä sairaanhoitoa ei voida evätä asiakkaalta 
ainoastaan sillä perusteella, että kyseessä ei ole henkilön virallinen asuin-
paikka.  

Kiireellisiä palveluita ei voi myöskään evätä, jos asiakkaalla ei ole esittää 
henkilötodistusta todistaakseen henkilöytensä tai kansalaisuutensa. 
Jokaisella on oikeus välttämättömään huolenpitoon PL 19.1 §:n nojalla. 

Sen sijaan kiireettömissä palveluissa kotikunnalla on enemmän vaikutusta 
ja lähtökohtaisesti palveluita on haettava omasta kotikunnasta. 

Terveyspalveluja koskee kuitenkin hoitopaikan valintasäännökset, joiden 
mukaan potilas voi vaihtaa terveyskeskusta myös kotikunnan ulkopuolelle.
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Kuntien toteuttaessa päihdepalvelujen järjestämisvastuutaan niiden tulee kiinnittää erityistä 

huomiota tarveperiaatteeseen42, joka vaikuttaa kunnan toimintaan kahdella eri tasolla: 1) koko 

alueen palvelutarjontaa suunnittelussa, budjetoinnissa ja toteutuksessa sekä 2) yksittäisen 

asiakkaan palvelutarvetta määriteltäessä ja siihen vastattaessa.43 Toisaalta tarveperiaate myös 

asettaa asiakkaalle edellytykset palvelujen saamiseksi ja näin ollen ohjaa yksittäisiä päätöksiä 

siitä, kuka on oikeutettu saamaan päihdepalveluja. 

 

Kuvio 7. Tarveperiaatteen vaikutusmekanismit kuntien järjestämisvastuun osalta.

Päihdehuoltoa koskeva lainsäädäntö ei anna ohjeistusta sen suhteen, miten alueellista tarvetta 

olisi syytä selvittää ja määritellä. Esimerkiksi vähentynyt asiakasmäärä ei ole vielä yksinään 

riittävä indikaattori kertomaan alueella esiintyvästä tarpeesta, sillä vähennys voi kertoa myös 

ongelmista palvelun saavutettavuuden suhteen sen sijaan, että se kertoisi tarpeen vähene-

misestä. Riittävän kattavan analyysin tekemiseksi on syytä tarkastella useita eri tekijöitä. 

Hirschovits-Gerz ym. ovat tehneet tarve-analyysiä seitsemän esimerkkikunnan osalta siitä ja 

pohtineet, miten päihdepalvelujen tarvetta on mahdollista mitata. He ovat tehneet analyysinsä 

sellaisten tilastotietojen pohjalta, jotka indikoivat alueella esiintyvästä palvelujen käytöstä, 

päihteiden käytöstä, sosiaalisista huono-osaisuudesta ja mielenterveysongelmista sekä päihtei-

den käytön aiheuttamia lieveilmiöistä.44

 

42 Tarveperiaatteesta ks. Tuori – Kotkas 2016, s. 198–199, 207–208.
43 Tarveperiaate ohjaa kuntien lisäksi myös lainsäätäjää sen lisäksi, että se velvoittaa kuntia yleisellä tasolla 
mi-toittamaan päihdepalvelut suhteutettuna kunnassa esiintyvään palvelutarpeeseen. Lainsäätäjän on huomioitava 
valtakunnallisen tarve lainsäädäntötoiminnassa ja määrärahojen kohdentamisessa. 
44 Hirschovits-Gerz ym 2016.

Alueellinen tarve

määrittää alueellisella 
tasolla palvelujen 

 laajuutta ja muotoja

Yksilön tarve

määrittää yksilölle  
valittavien palvelujen 
 laajuutta ja muotoja
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Yksilöllinen palvelujen tarve voidaan määritellä ainoastaan professionaalisen osaamisen kaut-

ta; lääketieteellisen hoidon tarpeesta päättää lääkäri ja sosiaalisesta kuntoutuksesta sosiaali-

työntekijä. Tarve vaikuttaa sen taustalla, millaisia etusijaratkaisuja voidaan tehdä. Näin ollen 

tarveperiaatetta täydentää jonotusperiaate.45 Tarveperiaatteen ja jonotusperiaatteen taustalla 

vaikuttavat ennen kaikkea terveydenhuollon priorisointitarpeet. Niiden vuoksi joudutaan te-

kemään toimenpiteitä, joilla arvioidaan terveydenhuoltoa ja pyritään ohjaamaan voimavaroja 

terveydenhuollon niin, että saataisiin optimaalinen terveyshyöty väestölle.46 

Hoitoon pääsy on taattu subjektiivisena oikeutena terveydenhuollossa vain kiireellisissä 

tapauksissa PL 19.1 §:n nojalla ihmiselämän perusedellytysten turvaamiseksi. Muutoin jou-

dutaan luomaan kriteerejä, joilla niukat voimavarat jaetaan oikeudenmukaisesti ja optimaa-

lisimmalla tavalla. Priorisointi-keskustelussa on kysymys etusijajärjestyksen luomisesta hoi-

totarpeiden perusteella. Priorisointiratkaisut merkitsevät konkreettisesti sitä, että asiakkaat 

laitetaan keskenään eriarvoiseen asemaan. Tämä on oltava perusteltavissa niin, ettei asiakkaita 

laiteta perustuslain vastaisesti epäyhdenvertaiseen asemaan ilman hyväksyttäviä perusteita. 

Asiakkaita erottelevien tekijöiden on perustuttava hyväksyttäviin syihin ja esimerkiksi yksilön 

terveydentila on sinänsä kielletty erotteluperuste.47 

 

Päihdehuollon asiakkaita ei saa laittaa perusteettomasti eriarvoiseen asemaan, esimerkiksi 

heidän perheolosuhteidensa tai työllisyystilanteensa perusteella. Toisaalta yleisesti sosiaali- 

ja terveydenhuollossa päihdeongelma ei saa vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten yksilölle 

annetaan terveyspalveluja, eikä häntä voida sijoittaa hoitojonon häntäpäähän vain päihteiden 

käytön vuoksi. 

45 Tuori – Kotkas 2016, s. 206–208.
46 Liljeström 2003, s. 91. 
47 Tuori – Kotkas 2016, s. 206–208.
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Tarve ja sen laajuuden arviointi ovat keskiössä järjestettäessä päihdepalveluita ja se on myös 

yksittäisen asiakassuhteen perusta. Alueellinen tarve vaikuttaa siihen, millainen ja miten laaja 

palvelupaletti järjestämisvastuussa olevan kunnan on tarjottava. Tämän tarjolla olevan paletin 

sisältö on se, millä asiakkaan tarpeeseen pyritään vastaamaan. Yksittäisten asiakkaiden pal-

velutarpeiden tulisi vaikuttaa siihen, millaista palvelutuotantoa harjoitetaan alueella. Mikäli 

asiakastyön kautta tulee esille selkeitä puutteita palvelupaletissa, tarjontaa on muutettava niin, 

että se vastaa ilmenneeseen tarpeeseen.48 Tällä tavoin alueellisten ja yksilöllisten tarpeiden 

tulisi käydä jatkuvaa dialogia. Voidaan esittää kritiikkiä, että kuntien päätöksiä ohjaa usein 

alueella esiintyvän tarpeen sijasta taloudelliset näkökohdat. Trendinä näyttäisi olevan, että 

pitkäjänteisten kuntoutuksen sijasta tarjolla on entistä enemmän lyhytaikaisia palveluita 

katkaisuhoidon, avohoidon tai asumispalveluiden muodossa.49

 

48 EOA on todennut korvaushoidossa käytettävän valmisteen valinta tulisi suorittaa yksilöllisen hoidon 
tarpeen perustella, eikä palvelun järjestäjän valinnan perusteella. (ks. EOA 16.6.2009, dnro 715/4/08)
49 Partanen – Kuussaari – Forsell – Varis 2014, s. 200.

Hämeenlinnan HO 12.7.2004 04/0256/4

• Tapauksessa oli kyse palvelujen soveltuvuudesta asiakkaan tarpeeseen.
• K oli tyytymätön kunnan päätöksen järjestää hänen tarvitsemansa päihdehoito avohuollon 

palveluina. Vaikeasta päihderiippuvuudesta jo pitkään kärsinyt K oli jo useita kertoja ha-
kenut apua avohoidon palveluista onnistumatta kuitenkaan niiden avulla kuntoutumaan.

• K pystyi osoittamaan laitoskuntoutuksen tarpeen hänen kohdallaan, minkä vuoksi hallin-
to-oikeus katsoi, että kunta oli velvoitettu järjestämään laitoskuntoutus ja palautti asian 
lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ja laitoshoidon järjestämiseksi.

Keski-Suomen LO 11.9.1997 T 571

• Tapauksessa kunta oli asettanut laitoskuntoutukseen pääsylle sellaisia edellytyksiä, jotka 
eivät ole lainmukaisia.

• Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva A oli pyytänyt maksusitoumusta päihdehuollon laitoskun-
toutukseen ja viranhaltija oli hylännyt A:n hakemuksen perustellen, että A oli jo aiemmin 
tuloksettomasti ollut useamman kerran laitoskuntoutuksessa ja päihdekuntoutuksen mää-
rärahat oli ensisijaisesti tarkoitettu työelämässä oleville ja/tai lapsiperheen huoltajille.

• Lääninoikeuden mukaan kunta ei olisi saanut hylätä A:n hakemusta selvittämättä hänen 
päihdekuntoutuksen tarvettaan, eikä perusteena voi olla se, että hän on yksinelävä eläk-
keellä oleva henkilö.
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Yleiset palvelut voidaan nähdä vähemmän leimaavina verrattuna erityispalveluihin. Päihde- ja 

mielenterveysongelmaisten kohdalla on argumentoitu, että päihdehuoltolakiin ja mielenterve-

yslakiin hajaantuva erityissääntely aiheuttaa soveltamiseen liittyvien epäselvyyksien ja pal-

velujen hajanaisuuden lisäksi asiakkaisiin kohdistuvaa stigmaa. Tämän vuoksi erityislaeista 

tulisi luopua.50 Vammaisten ja vanhusten kohdalla erityislakien on kuitenkin nähty lisäävän 

näiden asiakasryhmien tosiasiallista tasa-arvoa ja palvelujen saavutettavuutta edistävinä sää-

döksinä, joissa huomioidaan ryhmiin kuuluvien erityistarpeet.51 Yksimielisyyttä erityislain 

leimaavuudesta tai asiakasryhmien oikeuksien edistäjänä ei siis ole.

4.3 Yhdenvertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja edistäminen

Yhdenvertaisuussäännös koskee kaikkea viranomaistoimintaa ja se kohdistuu myös julkisten 

palvelujen tuottamiseen.52 Yhdenvertaisuusperiaatteen tulisi vaikuttaa palvelujen järjestämi-

seen monilla eri tasoilla ja tavoilla. Ensinnäkin se tulee huomioida lainsäädäntövaiheessa ja 

toiseksi suunnittelu- ja resurssointivaiheessa sekä palvelutuotantoa toteutettaessa. Toiminnasta 

saatavan palautteen tulisi vaikuttaa palvelujen suunnittelun ja kehittämisen lisäksi myös lain-

säädäntötyöhön. 

50 STM 2016 A, s. 60. Mikäli päihdehuoltoa koskevasta erityislaista luovuttaisiin, tulisi huolehtia, että sub-
jektii-vinen oikeus päihdepalveluihin kirjattaisiin täsmällisesti uuteen sääntelyyn, eikä asiakkaan oikeudet hei-
kentyisi tämän muutoksen vuoksi. Mikäli kyseeseen tulisi nimenomaan sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki, 
tämä tarkoittaisi, että uusien lisättävien säännösten tulisi olla täsmällisempiä, mitä näiden yleislakien sääntely tällä 
het-kellä on. 
51 Ks esim HE 160/2012 vp, s. 19–20. Vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta anne-
tun lain yhdistämisestä on keskusteltu, koska palvelujärjestelmiä halutaan yhtenäistää ja poistaa jo osittain van-
hentunutta sääntelyä, mutta vammaisten erityissääntelystä luopumista ei olla kuitenkaan esitetty. (Ks. esim. HE 
164/2014 vp, s. 29.)
52 PeVM 25/1994 vp, s. 7.

Päihdepalveluissa, kuten muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa on 
tapahtunut selkeä kehitys laitospainotteisesta hoidosta avopalveluihin. 

Tähän muutokseen liittyy sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. 
Toisaalta kehitys on erittäin suotuisa, sillä asiakkaita on tarpeetonta jo 
inhimillisistä syistä säilyttää laitoksissa, jos samaan tulokseen voitai-
siin päästä avopalveluilla. 
 Toisaalta avohuollon intensiteetti ei ole lisääntynyt samassa suhteessa 
laitoshoidon vähentämisen kanssa.La
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Kuvio 8. Yhdenvertaisuuden vaikutusmekanismit.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaat voidaan laittaa erilaiseen asemaan ainoastaan hyväk-

syttävästä syystä. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei päihdehuollon asiakkaita saa lähtökohtaisesti 

laittaa eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin asiakkaisiin. Päihdehuollossa asiakkaiden yh-

denvertaisuutta voidaan arvioida 1) suhteessa toisiin päihdepalveluiden asiakkaisiin, 2) suh-

teessa muihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaisiin ja 3) alueellisesti. Parhaiten asiakkaalle 

soveltuvasta palvelumuodosta päättämiseen tulee aina perustua yksilölliseen tarvearviointiin, 

eikä palveluihin pääsylle voida asettaa syrjiviä perusteita. 

Perustuslaki velvoittaa viranomaisia kohtelemaan yksilöitä yhdenvertaisesti ja kunnat eivät voi 

asettaa asiakkaita perusteettomasti eriarvoiseen asemaan suhteessa toisiin asiakkaisiin. Alueel-

linen yhdenvertaisuus koskee toisaalta kunnan sisäistä palvelutuotantoa. Esimerkiksi terveyden
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AOA 16.8.2006 nro 556/4/05

• Kantelutapauksessa apulaisoikeusasiamies huomautti kuntaa sen omaksumasta epäyhden-
vertaisesta käytännöstä.

• Kunnan sosiaalitoimen viranhaltija oli tehnyt kielteisen päätöksen kantelijan hakemukseen 
saada maksusitoumus päihdelaitoskuntoutusta varten.

• Perusteena oli ollut, että päihdelaitoskuntoutus on perusturvalautakunnan ohjeistuksen 
mukaan tarkoitettuna vain työssäkäyville.

• Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kyseinen ohje oli ristiriidassa päihdehuollon palvelujen 
järjestämistä koskevan lainsäädännön kanssa ja loukkasi ihmisten yhdenvertaisuutta ja syr-
jintäkieltoa.
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huollon palveluista on THL 10.2 §:ssä säädetty, että kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män on huolehdittava vastuullaan olevien asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saatavuu-

desta yhdenvertaisesti koko alueellaan. Alueellisen yhdenvertaisuuden toteuttaminen valta-

kunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa on haastavaa. Palvelujen järjestäminen on osa 

kuntien perustuslaissa turvattua itsehallintoa ja kuntien on käytettävissä olevien resurssiensa 

puitteissa mahdollista päättää itsenäisesti siitä, millä tavoin ne täyttävät lakisääteiset velvoit-

teensa päihdepalvelujen järjestämisestä. 

Päihdepalvelujen laatu ja määrä vaihtelevat eri puolilla maata. Palveluvalikoimat ovat kirjavia 

ja niiden fyysinen saavutettavuus pitkien välimatkojen vuoksi vaihtelee, mikä asettaa asiak-

kaat eriarvoiseen asemaan.53 Luonnollisesti pienemmät paikkakunnat eivät voi samassa mitta-

kaavassa järjestää palvelutarjontaansa mitä isot kaupungit, mutta mielestäni yhdenvertaisuutta 

voidaankin tarkastella lähinnä palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. 

Voidaankin katsoa, että alueellisen yhdenvertaisuuden vaatimus ei sinänsä voi asettaa vaati-

muksia palveluiden muodoille, vaan lähinnä palvelujen saatavuudelle. 

Päihdepalvelujen järjestämisessä korostuvat nykyisin asiakkaan itsemääräämisoikeus sekä 

palvelujen vapaaehtoisuus. Itsemääräämisoikeus saatetaan terveydenhuollossa mieltää oikeu-

deksi kieltäytyä tarjottavasta hoidosta. Tämä ei ole kuitenkaan tyhjentävä määritelmä itsemää-

räämisoikeudesta, vaan kyseinen oikeus sisältää myös oikeuden aktiiviseen rooliin. Oikeus 

kieltäytyä on ainoastaan yksi puoli itsemääräämisoikeudesta. Asiakkaalla tulee olla oikeus 

vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja hänellä on oikeus saada tietoa esimerkiksi terveydentilas-

taan, hoidon tai kuntoutuksen merkityksestä sekä eri valintavaihtoehdoista ja niiden vaikutuk-

sista.54

Vielä 1980-luvulle tultaessa päihdehoito oli lähinnä pakkotyölaitoksiin sulkemista. Tahdon-

vastaisen hoidon määrät alkoivat kuitenkin vähentyä 1980-luvun alkupuolelta lähtien ja päih-

dehuoltolain tultua voimaan vuoden 1987 alussa lopulla niiden määrät romahtivat. Vuonna 

1987 hoitojaksoja oli valtakunnallisesti 30, ja muutamassa vuodessa hoitojaksot vähentyivät 

4-9 jaksoon vuodessa. Nykyisin tilanne on, että päihdeongelmaisia ei ole enää vuosiin määrät-

ty väkivaltaisuusperusteella tahdonvastaiseen hoitoon, eikä terveysvaaraperusteen käytöstä

53 Partanen – Kuussaari – Forsell – Varis 2014, s. 199. STM on laatinut päihdepalveluja koskevat laatusuosi-
tukset tukemaan kuntien päihdehuollon organisoimista ja järjestämisvastuun toteuttamista varten. Ks. STM 2002. 
54 Potilaalle ei kuitenkaan tule antaa selvitystä vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvi-
tyksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa hänen hengelle tai terveydelle.  
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ole tietoa saatavilla. Suomessa ei ole juurikaan sellaisia päihdehoitolaitoksia, joissa olisi val-

miuksia antaa päihdehoitoa asiakkaan tahdonvastaisesti.  Päihdeongelmaisia määrätään kui-

tenkin tahdonvastaiseen hoitoon jonkin verran mielenterveyslain nojalla, mikäli siinä asetetut 

edellytykset hoitoon määräämiselle täyttyvät.55

 

Tahdonvastaisessa hoidossa on aina kyse vapaudenriistosta ja henkilökohtaisen vapauden pii-
riin puuttumiselle on asetettu varsin korkea kynnys sen perusoikeusluonteen vuoksi. Vaikean 
päihdeongelman vuoksi henkensä ja terveytensä vakavasti vaarantavan yksilön kohdalla voi 
kuitenkin olla perusteltua rajoittaa hänen perusoikeuksiaan. Välittömästi päihteidenkäytöstä 
aiheutuvan terveysvaaran perusteella tehtävä tahdonvastaiseen hoitoon määrääminen (PHL 11 

§) on esimerkki elämän edellytyksiä turvaavasta, välttämättömästä huolenpidosta.56

55 STM 2016 B, s. 33. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla uusi itsemääräämisoikeuslaki, joka 
esiteltiin huhtikuussa 2018. Kyseessä on asiakas- ja potilaslaki, jonka on tarkoitus pitää sisällään asiakkaan ja po-
tilaan keskeisten oikeuksien lisäksi tahdonvastaisten toimenpiteiden sääntely vanhuus-, vammais-, mielenterveys- 
ja päihdehuollon osalta. Luonnoksen perusteella valmistelu on kuitenkin vielä hyvin kesken ja asetettu aikataulu 
näyttää siihen nähden varsin haastavalta. Keskeneräisyyden vuoksi kyseistä luonnosta ei oteta käsittelyyn tässä 
yhteydessä. (Ks. STM 2018 A) Todettakoon kuitenkin, että ko. laki olisi erittäin tervetullut etenkin somaattisen 
hoidon kannalta (Nikumaa – Poikonen – Mäki-Petäjä-Leinonen 2018).
56 PL 19.1 §:n ihmisarvoisen elämän edellytysten turvaamista yleensä tarkastellaan julkisen vallan velvol-
lisuutena ja yksilön palvelujen tason ja kohtelun määrittelijänä, mutta toisaalta säännös voi velvoittaa julkisen 
vallan tur-vaamaan yksilön biologiset elämän edellytykset myös hänen tahdostaan riippumatta. 

Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisukäytännössään tuonut esille huumausainetestauk-
seen liittyvää perusoikeusnäkökulmaa ja sitä, että nykyisin käytännössä suoritettavasta 
huumausainetestauksesta ei kaikilta osin ole olemassa tarvittavaa lainsäädäntöä.  

Itsemääräämisoikeuden ja yksityiselämän suojan rajoittaminen edellyttää, että rajoit-
tamisesta on säännelty laintasoisella säädöksellä riittävän täsmällisesti ja tarkkarajai-
sesti.  

•(Ks. esim. 2598/4/12, 4784/4/11, 2085/4/09, 4677/4/09, 3554/4/2012)
Asiakkaan velvoittaminen huumetestiin on mahdollista ainoastaan nimenomaisen 
säännöksen perusteella. 

Velvoittaminen huumetestaukseen on mahdollista ainoastaan asiakkaan suostumuk-
sella terveydenhuollossa ja pätevän suostumuksen on oltava riittävään informaatioon 
perustuva, vapaaehtoinen, etukäteen annettu sekä riittävän täsmällinen sisällöltään.  

Asiakkaan tulee myös olla kykenevä suostumuksen antamiseen ja hänen tulee ymmär-
tää sen merkitys ja sisältö.  

Testauksesta kieltäytymisen seurauksena ei voi olla se, että asiakas jää ilman tarvitse-
maansa hoitoa, eikä testaukseen suostumista ei voida laittaa hoidon saamisen edelly-
tykseksi. 
•(THL 2015, s.27.)
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Itsemääräämisoikeutta on omiaan edistämään päihdehuoltolain 6.3 §:n velvoite järjestää 

palvelut ensisijaisesti avohuollon toimenpitein siten, että ne ovat helposti tavoitettavia, jous-

tavia ja monipuolisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset palvelut ovat ensisijaisia. Ne on 

kunnallisella tasolla toteutettava siten, että ne soveltuvat kaikille asiakkaille. Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon yleisiä palveluja tulee kehittää siten, että niiden piirissä pystytään riittävästi 

hoitamaan päihteiden ongelmakäyttäjiä sekä tarvittaessa ohjaamaan avun ja tuen tarpeessa 

oleva henkilö erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettujen palvelujen piiriin. Päihdehuollon pal-

velut tulee järjestää yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä sekä antamalla 

lisäksi erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. (PHL 6 §)

Erityispalvelujen sijasta päihdepalvelujen asiointia kohdistuu nykyisin entistä enemmän 

erityisesti terveyskeskusten avohuollon palveluihin.57 Asiakkaan oikeuksien toteutumisen 

kannalta ratkaisevaa on pitkälti se, millä tavoin yleiset peruspalvelut on järjestetty ja miten 

hyvin ne ovat tosiasiallisesti ja yhdenvertaisesti saavutettavissa sekä se, miten hyvin kunnas-

sa tarjottavat peruspalvelut pystyvät vastaamaan päihdeasiakkaiden tarpeisiin. Toisaalta on 

tärkeää myös, että peruspalveluiden ja erityispalveluiden rajapinnoilla tehdään moniamma-

tillista asiakkaan edun toteutumiseksi ja hoitojatkumoiden turvaamiseksi. Tämä koskee myös 

sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintaa. Päihdepalvelujen asiakkaalla voi olla sekä sosiaalista 

että terveydellistä kuntoutusta vaativia tarpeita, joiden kokonaisvaltainen huomioiminen vaa-

57 Partanen – Kuussaari – Forsell – Varis 2014, s. 200.

Perusoikeusuudistuksen myötä luovuttiin mahdollisuudesta perustella 
yksilön oikeuksien rajoittamista laitosvallan tai erityisen vallanalaisuus-
suhteen perusteella. 

Yksilön oikeuksiin ei voida tehdä uusia rajoituksia vain sillä perusteella, 
että hän on tahdonvastaisessa hoidossa, vaan jokaiselle rajoitukselle 
tulee olla laissa säädetty peruste ja hyväksyttävä syy. 

Rajoitusten tulee olla oikea-aikaisia, oikeassa suhteessa tavoiteltavaan 
hyötyyn, tarkoituksenmukaisia ja tarkkarajaisia. 

Tähän kontekstiin liittyy laajentavan tulkinnan kielto, joka koskee etuuk-
sien saajien valvonnan lisäksi tahdosta riippumattomia toimenpiteitä. 
Yksilön vapauksia rajaavia toimenpiteitä koskevia säännöksiä on tulkit-
tava perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti ja ahtaasti. 
•(Tuori – Kotkas 2016, s. 197.)Pe
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tii päihdepalvelujen järjestäjältä riittävää palvelujen yhteistyön koordinointia.58 Palveluiden 

järjestämisvastuussa olevan kunnan on huolehdittava, ettei eri tavoin ja eri tahojen kautta 

järjestettyjen palveluiden välille pääse syntymään pullonkauloja, jotka aiheuttavat hoito- ja 

kuntoutusjatkumoiden katkeamisia. Sosiaali- ja terveydenhuollossa näyttäisi edelleen olevan 

puutteita palvelujen yhteensovittamisessa ja päihdepalvelujen resursoinnissa.59 

5 Palvelujen saavutettavuus

5.1 Saavutettavuuden ulottuvuudet

On tärkeää huomioida, että vaikka palveluita on saatavilla, ne eivät välttämättä ole saavutetta-

vissa. Arvioiden mukaan ehkä noin kolmasosa päihdepalveluja tarvitsevista todella saa niitä. 

Tämä on merkittävä kansanterveydellinen ja –taloudellinen ongelma, sillä päihdeongelmien 

hoitamattomuus johtaa vääjäämättä ongelmien kasaantumiseen ja vaikeutumiseen, mikä luon-

nollisesti lisää haittavaikutuksia muun muassa kokonaiskustannusten muodossa.60 Palveluiden 

saavutettavuus on yksi keskeisimpiä hoidon vaikuttavuuden mittareita. Mikäli hoitoon pääsyn 

mahdollisuudet heikkenevät, se korreloi suoraan tai välillisesti muiden kustannusten kas-

vuun.61

Palveluiden saavutettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi kolmen eri ulottuvuuden kautta. 

Niitä ovat 1) informatiivinen saavutettavuus, 2) taloudellinen saavutettavuus, ja 3) fyysinen 

saavutettavuus. Informatiivinen saavutettavuus tarkoittaa, että palveluista on oltava riittävästi 

ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa saatavilla. Taloudellinen saavutettavuus puolestaan 

merkitsee sitä, että palveluiden hakeutumisen kustannukset eivät saa muotoutua esteeksi ja 

fyysinen saavutettavuus merkitsee esimerkiksi tilojen esteettömyyttä, Kaikkia osa-alueita tar-

kasteltaessa tulee huomioida mahdollisten asiakkaiden tasavertaiset mahdollisuudet saavuttaa

58 STM:n mielenterveyslain ja päihdehuoltolain uudistamista koskevassa arviomuistiossa (2016 A) on ko-
rostettu sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation lisäksi tarvetta myös muiden sektoreiden palveluiden yhteen-
sovitta-mista moniammatillisen ja monipuolisen asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi kokonaisvaltaisesti (s. 7). 
Tässä selvityksessä tarkastelu kuitenkin keskittyy nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. 
59 STM 2016 A, s. 6. Puutteita on havaittavissa huolimatta kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitel-
man (Ks. STM 2009) puitteissa laadituista tavoitteista
60  STM 2016 A, s. 29.
61 Kaukonen 2005, s. 312.
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palvelut huolimatta esimerkiksi heidän terveydentilastaan tai taloudellisesta tilanteesta. Yh-

denvertaisuuden voidaankin katsoa läpileikkaavaan kaikkia saatavuuden osa-alueita.62 

 

Kuvio 9. Saavutettavuuden osa-alueet.

Päihdeasiakkaan toimintakyky on usein heikentynyt merkittävästi, minkä vuoksi hän ei vält-

tämättä itse pysty vaatimaan riittäviä ja täsmällisesti hänen tarpeidensa mukaan mitoitettuja 

palveluja. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että järjestämisvastuullisen tahon on tehtävä 

riittävän kokonaisvaltainen tarvearviointi alueellista tarpeesta ja tehtävä myös niin sanottua 

etsivää työtä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa pystyäkseen vastaamaan asiak-

kaiden todellisiin palvelutarpeisiin. Sosiaalihuoltolaissa on erikseen velvoitettu huolehtimaan 

erityisesti erityisryhmien, kuten päihdeongelmaisten, palveluihin pääsystä ja kokonaisvaltai-

sesta palvelutarpeen huomioinnista. Erityisen tuen tarpeessa olevat asiakasryhmät ovat pitkälti 

niitä, joihin yleisesti viitataan heikoimmassa asemassa oleviksi. Nämä asiakkaat ovat usein 

myös niitä, joille on tunnistettu subjektiivisia oikeuksia, mikä on perusteltua, koska heillä voi 

olla vaikeuksia saada ääntään kuuluviin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa resurssien 

jakamista koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa. 63

62 Poikonen 2017, s. 124–125. Yhdenvertaisuus on PL 6 §:ssä turvattu perusoikeus ja julkisella vallalla on 
PL 22 §:n nojalla perusoikeuksien turvaamisvelvoite. Saavutettavuuden osa-alueiden jaottelu perustuu pitkälti 
lähtee-seen; CESCR General Comment No. 14 (2000). Päihdepalvelujen saavutettavuus-teemaa on käsitelty myös 
vielä julkaisemattomassa yhteisartikkelissa; Poikonen – Kekoni 2018, Asiakkaan oikeudet ja niihin vaikuttavat 
tekijät päihdepalveluissa. Kyseisessä artikkelissa kolmen tässä selvityksessä mainitun ulottuvuuden lisäksi on hah-
mo-teltu myös institutionaalista ja kokemuksellista saavutettavuutta
63 Tuori 1993, s. 135. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on menty selkeästi siihen suuntaan, että asiakas näh-
dään entistä enemmän kuluttajana, joka osaa valikoida ja vaatia palveluja sekä tarpeen tullen reklamoida palve-
lujen laadusta.  (Asiakkuuden muutoksesta, ks. Kalliomaa-Puha 2013) Myös 1990-luvun laman myötä alkanut 
kehitys laitospainotteisesta päihdehuollosta avopalveluihin asettaa asiakkaan toimintakyvylle vaatimuksia, sillä 
avopal-veluiden toimintatavat vaikuttavat suosivan niitä asiakkaita, jotka pystyvät sitoutumaan intensiiviseen hoi-
tosuh-teeseen ja noudattamaan sovittua aikataulua.  (Kaukonen 2005, s. 315.) Tätä kehitystä vahvistaa myös sosi-
aali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteyteen kaavailtu valinnanvapauslainsäädäntö, jossa korostuisi asiakkaan 
kulut-tajarooli, kun sääntely mahdollistaisi sen, että asiakas voi itse valita palveluilleen julkisen, yksityisen tai 
kolman-nen sektorin tuottajan. (Ks. Brommels, Mats – Aronkytö, Timo – Kananoja, Aulikki – Lillrank, Paul – 
Reijula, Kari 2016.)
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Päihdehuoltolain 8 §:n mukaan päihdepalvelut on järjestettävä siten, että niiden piiriin voi-

daan hakeutua oma-aloitteisesti ja niin, että asiakkaan itsenäistä suoriutumista tuetaan. 

Oma-aloitteinen palveluihin hakeutuminen edellyttää viranomaiselta, että se tarjoaa palveluis-

ta sellaista tietoa, joka on tosiasiallisesti saavutettavissa. Informaation tulee olla sellaisessa 

muodossa, että asiakkaat voivat saada sen ja toisaalta myös ymmärtää sen sisällön. Sosiaali-

huoltolain 33.4 §:n mukaan tiedot siitä, minkälaisia sosiaalipalveluja on mahdollista saada, 

miten niitä voi hakea ja mitkä ovat palvelujen saamisen perusteet, on julkaistava helposti saa-

vutettavalla ja ymmärrettävällä tavalla.

Informaation riittävän saavutettavuuden kautta voidaan toteuttaa myös asiakkaan itsemäärää-

misoikeutta asiakassuhteen aikana. Kun asiakkaalle annetaan selvitystä eri palveluvaihtoeh-

doista ja hänen vaikutusmahdollisuuksistaan, selvitys tulee antaa sellaisessa muodossa, että 

asiakas pystyy ymmärtämään sen sisällön. Tämä merkitsee sitä, että annettavan informaation 

tulee olla sellaisessa muodossa, että se on potilaan saavutettavissa tosiasiallisesti. Esimerkiksi 

digitaalinen muoto tai liiallinen ammattilaistermien käyttö voi tuottaa osalle asiakkaista vai-

keuksia. Henkilökunnan on varmistettava, että asiakas todella ymmärtää hänelle annettavan 

tiedon ja hänen valintojensa seuraukset. Tässä täytyy huomioida se, että asiakas ei välttämättä 

itse käsitä, mitä ei ymmärrä tai on haluton myöntämään ymmärtämättömyyttään esimerkiksi 

häpeän vuoksi. 64 

On huomioitava, että asiakas, joka etsii tietoa päihdepalveluista, ei välttämättä ole samanlai-

sessa fyysisessä ja henkisessä tilassa kuin tutkija, joka ei ole kyseisten palveluiden tarpeessa. 

Myös tiedonhaullisissa kyvyissä voi olla eroavaisuuksia. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pi-

tää sitä, että tiedon pitäisi olla mahdollisimman helposti löydettävissä pienellä vaivalla. Lisäk-

si asiakkaalla tulisi olla mahdollisuus halutessaan saada kattavaa tietoa palvelumuodoista ja 

oikeuksistaan saada palveluja jo ennen varsinaista yhteydenottoa palveluihin. Päihdehuollon 

asiakkaiden kohdalla on tärkeää huomioida, että kaikilla asiakkailla ei välttämättä ole mahdol-

lisuuksia käyttää internetiä tai puhelinajoille soittaminen voi olla esimerkiksi taloudellisista 

syistä haasteellista. 

64 Jos henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä taikka asiakas ei aisti- tai puhevian tai muun syyn 
vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta ja tulkin hankkimises-
ta. Jos asiakkaan tahtoa ei pystytä täysimääräisesti selvittämään esimerkiksi hänen läheistensä avulla, häntä on 
palveltava tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena.
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Palveluja annettaessa on päihteiden ongelmakäyttäjää tarvittaessa autettava ratkaisemaan 

myös toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmiaan. (PHL 8 §) Palveluiden tulisi 

olla asiakkaiden saavutettavissa taloudellisista resursseista huolimatta. Sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, asiakasmaksulaki) mukaan sosiaalipalvelui-

na tarjottavasta päihdehuollosta polikliiniset päihdepalvelut sekä yleinen sosiaalityö, sosiaali-

ohjaus ja sosiaalinen kuntoutus ovat maksuttomia. Sen sijaan terveydenhuollon asioinneista, 

esimerkiksi käynneistä lääkärin vastaanotolla tai laitoskuntoutusjaksoista voidaan periä asia-

kasmaksua tai omavastuuosuutta kuntoutuksesta. On myös huomioitava, että matkat palve-

luihin voivat vaikeuksia päästä palveluihin, jos asiakkaalla ei ole varaa matkustamiskuluihin 

tai palvelut ovat vaikeasti saavutettavan matkan päässä esimerkiksi huonon joukkoliikenteen 

saavutettavuuden vuoksi. 

Päihdepalveluja suunniteltaessa järjestettäessä on huomioitava asiakkaiden erilaiset tarpeet ja 

taustat. Esimerkiksi tilojen esteettömyys on huomioitava niin, että vaikkapa pyörätuolia käyt-

tävä asiakas voi vaivattomasti käyttää niitä. Olettamat asiakkaan kyvyistä voivat johtaa siihen, 

että toimintakyvyltään heikot asiakasryhmät kuten päihderiippuvaiset jäävät palveluverkoston 

ulkopuolelle tai eivät saa riittäviä palveluja. Heillä ole ei välttämättä ole myöskään kykyä si-

toutua sellaiseen palveluun, joka edellyttää tarkoin määritellyssä struktuurissa pitäytymistä. 

Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että järjestämisvastuullisen tahon on tehtävä riittävän 

kokonaisvaltainen palvelutarpeenarviointi ja tehtävä myös etsivää työtä sosiaali- ja terveyden-

huollon peruspalveluissa pystyäkseen vastaamaan asiakkaiden todellisiin palvelutarpeisiin. 

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, jonka palvelutarve ei välttämättä tyhjenny hallinto-

alajaottelun mukaisiin lokerointeihin. Sosiaalihuoltolaissa on erikseen velvoitettu huolehti-

maan erityisesti erityisryhmien, kuten päihdeongelmaisten, palveluihin pääsystä ja kokonais-

valtaisesta palvelutarpeen huomioinnista. 

5.2 Yhdyspinnoille sijoittumisen vaikutukset asiakkaan asemaan

Päihdepalvelujen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoille sijoittuminen voi vaikuttaa palve-

lujen saatavuuteen heikentävästi. Rajapintojen asiakkaina on usein sellaisia yksilöitä, joiden 

toimintakyky on heikentynyt, mikä vaikeuttaa aktiivista omien oikeuksien toteutumisen val-
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vontaa.65 Saatavuuden ongelmat yhdistettynä heikkoon kykyyn vaatia omiaan oikeuksiaan 

voivat johtaa siihen, että palveluita tarvitsevat jäävät palveluiden ulkopuolelle. Tärkeää olisi-

kin, että hallinnollisen jaottelun välille ei jäisi katvealueita, vaan asiakkaat ja heidän tarpeensa 

tulisivat järjestelmässä näkyviksi huolimatta siitä, mistä kohdin järjestelmää he palvelujen 

piiriin pyrkivät ja vastaavatko kontaktipinnan palvelut asiakkaan tarpeisiin. Hallinnonalojen 

välillä tulisi käydä dialogia ja pyrkiä tunnistamaan oman toimialan palveluiden asiakkaiden 

lisäksi myös muihin palveluihin ohjattavia asiakkaita. Asiakkaan ei tarvitse osata vaatia juuri 

oikeaa palvelua, vaan hänen ilmaisunsa palvelutarpeesta pitäisi riittää siihen, että viranomai-

set selvittävät, mitä palveluita hänelle on tarkoituksenmukaista tarjota.

Kuvio 10. Asiakkaaksi tuloprosessi.

Asiakkaan oikeudellinen asema eroaa sen mukaan, järjestetäänkö päihdepalvelu sosiaalihuol-

lon vai terveydenhuollon palveluna. Merkittävimmät erot sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 

välillä johtuvat sääntelyn ja toiminnan luonteesta. Yleistäen voidaan sanoa, että terveydenhuol-

to on luonteeltaan tosiasiallista hallintotoimintaa, kun taas sosiaalihuolto painottuu pitkälti 

65 STM 2003:33, s. 71, 74.
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hallintopäätöksiin.66 Toinen keskeinen ero liittyy palvelujen piiriin pääsyyn; terveydenhuolto-

laissa hoitoon pääsylle on asetettu tarkat aikarajat, kun taas sosiaalihuoltolaissa asia on ilmais-

tu väljemmin. Lisäksi terveydenhuollon asiakkaalla on mahdollisuus hoitopaikan valintaan. 

Terveydenhuolto on luonteeltaan pitkälti käytännön suorittavaa työtä, jossa ei erikseen tehdä 

yksilön asemaa koskevia päätöksiä toisin kuin sosiaalihuollossa, jossa toiminta pääasiallises-

ti pohjautuu hallintopäätöksille. Sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon toiminnassa on 

molemmissa kyse sosiaalisten oikeuksien käytännön toteuttamisesta, mutta terveydenhuollon 

tosiasiallisena hallintotoimintana toteutettavien palvelujen piirissä yksilöllä ei ole käytettävis-

sä valitusmahdollisuutta oikeusturvakeinonaan, koska ei ole hallintopäätöksiä, joista valitusta 

tehdä.67 Käytettävissä kuitenkin on muita oikeusturvakeinoja; muistutus, hallintokantelu ja 

hallintoriitamenettely. Nämä eivät ole varsinaisia muutoksenhakukeinoja, joiden avulla synty-

nyttä oikeudentilaa voisi muuttaa, kumota tai saattaa uudelleen käsiteltäväksi. 

Tosiasiallisessa hallintotoiminnassa korostuu etukäteisen oikeusturvan merkittävyys, koska 

jälkikäteen oikeustilaa ei voida palauttaa ennalleen, eikä oikeustilan loukkauksille välttämättä 

voi saada kompensaatiota. Integriteettiperiaate on merkittävässä roolissa esimerkiksi hoito-

työssä. Asiakkaan ihmisarvon, persoonan, kulttuuristen taustojen ja yksityisyyden kunnioit-

taminen ja kielellisten oikeuksien turvaaminen ovat olennainen osa hyvä laatuista sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelua.68 

66 HE 164/2014 vp, s. 152.
67 Poikkeuksena voidaan mainita esimerkiksi mielenterveyslain mukainen tahdonvastaiseen hoitoon mää-
räämistä koskevat päätökset. 
68 Tuori – Kotkas 2016, s. 200–201.
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Kuvio 11. Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnat.

Miten sitten ratkaista, mitkä säännökset tulevat sovellettaviksi? Sosiaalihuoltolain ja ter-

veydenhuoltolain sääntelyä yhdenmukaistamalla on pyritty yhtenäistämään käytäntöjä ja 

varmistamaan, että palvelutoimintaan sovelletaan asiakkaan edun kannalta parhainta sovel-

tuvaa lainsäädäntöä.69 Sosiaalihuoltolain 2.2 §:n ja sitä vastaavan terveydenhuoltolain 8a §:n 

(1303/2014) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa on noudatettava niitä sosiaali- ja tervey-

denhuoltoa koskevia säännöksiä, jotka asiakkaan edun mukaisesti parhaiten turvaavat tuen 

tarpeita vastaavat palvelut ja lääketieteellisen tarpeen mukaisen hoidon. Tämän sääntelyn 

tarkoituksena on ollut määritellä, milloin tiettyyn palveluun tai palveluntuottajayksikköön 

sovelletaan sosiaalihuollon ja milloin terveydenhuollon sääntelyä. Keskiöön nousee se, millä 

perusteella palvelua annetaan eli on ratkaistava, onko kyse terveydellisten vai sosiaalisten on-

gelmien hoidosta.70 

69 HE 164/2014 vp, s. 96, 152.
70 HE 164/2014 vp, s. 97, 153. Sosiaalihuoltolain uudistuksen valmistelutyöhön osallistuneen sosiaalihuol-
totyö-ryhmän mukaan luontevinta olisi valita sovellettava lainsäädäntö tarjottavan palvelun perusteen nojalle
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Sosiaalihuoltolain 4 §:ssä on määritelty niitä seikkoja, joihin on kiinnitettävä huomiota asiak-

kaan edun turvaamiseksi. Listaus on monipuolinen ja siinä on kiinnitetty huomiota palvelujen 

sisältöön ja tavoitteeseen sekä laatuun. Palvelujen laatuun on kiinnitetty huomiota nostamalla 

esille asiakassuhteen perustuminen luottamuksellisuuteen ja se, että toiminnassa pitää pyrkiä 

kunnioittamaan asiakkaan integriteettiä, eli huomioimaan asiakkaan kielellinen, kulttuurinen 

ja uskonnollinen tausta. Asiakkaan edun arvioinnissa on huomioitava, miten erilaiset toimin-

tatavat ja ratkaisut turvaavat asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvointia. Kyse ei ole pelkäs-

tään asiakkaan tilanteen arvioinnista, vaan tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota myös hänen 

läheistensä hyvinvointiin. Säännös korostaakin myös läheisten ja jatkuvien ihmissuhteiden 

turvaamista. 

Kuvio 12. Asiakkaan edun määritteleminen.
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Listauksessa korostuu myös aiemmin mainittu tarvearviointi, sillä säännöksen mukaan asiak-

kaan etua toteutuksessa tulee huomioida asiakkaan tarpeisiin nähden oikea-aikainen, oikean-

lainen ja riittävä tuki. Tarkoituksena on edistää hänen itsenäistä suoriutumista ja omatoimi-

suutta. Asiakkaalle tulee varmistaa mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan 

päätöksentekoon. Yhteiskunnallista osallisuutta on tarkoitettu edistettävän sillä, että pyritään 

mahdollistamaan asiakkaalle hänen yksilöllisiä toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia 

vastaava koulutus ja väylä työelämään sekä muihin osallisuutta edistäviin toimintoihin.

Joidenkin päihdepalvelujen kohdalla ei ole kovinkaan yksiselitteistä, onko kyseessä sosiaa-

li- vai terveyspalvelu. Laitoksissa toteutettava hoito voi olla profiililtaan sekä lääkinnällistä 

että sosiaalista kuntoutusta. Sovellettavalla lainsäädännöllä on merkitystä asiakkaan/potilaan 

aseman, oikeuksien ja käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen vuoksi.71  SHL 2.2 §:ssä 

ja THL 8a §:ssä on hallituksen esityksen mukaan huomioitu työryhmän ehdotuksen lisäksi 

myös tilanteet, joissa palveluiden perustaksi soveltuu sekä sosiaalihuolto että terveydenhuol-

to. Palvelutoiminnassa johtavana ajatuksena tulee olla asiakkaan etuja parhaiten toteuttava 

vaihtoehto ja sovellettava lainsäädäntö on valittava sen mukaan. Sosiaalihuollossa tehtävässä 

hallintopäätöksessä olisi syytä mainita, miksi on päädytty soveltamaan sosiaalihuoltolakia, 

mikäli tilanne on epäselvä. Sen sijaan terveydenhuollossa päätöstä ei välttämättä tehdä, jolloin 

asiakas ei välttämättä tiedä, että tällaista punnintaa on ylipäätään tehty. Olennaisinta olisi kui-

tenkin, että työntekijät tiedostavat punnintatilanteen ja ymmärtävät, mitä seikkoja punninnassa 

on huomioitava. 

Yksinkertaisimmillaan kyseessä voi olla tilanne, jossa asiakas tulee lääkärin vastaanotolle ja 

lääkäri toteaa, että hänellä on lääketieteellisen hoidon tarve. Tällöin kyseiseen hoitoon nouda-

tetaan terveydenhuoltolakia, eikä lääkäri tee asiasta hallintopäätöstä, ellei määrää asiakasta tah-

donvastaiseen hoitoon. Lääkärin on arvioitava sekä kiireellisissä että kiireettömissä tapauksis-

sa, onko asiakkaalla ilmeinen sosiaalihuollon tarve ja mikäli näin on, ohjattava hänet hakemaan 

sosiaalipalveluja tai hänen suostumuksellaan, otettava yhteyttä sosiaalihuollon viranomaisiin. 

(THL 50§, THL 53 § (1516/2016)) Tällöin asiakkaan tarve arvioidaan erikseen myös sosiaali-

huollossa ja tehdään asiasta kirjallinen hallintopäätös muutoksenhakuohjeineen. 

71 HE 164/2014 vp, s. 97, 152.
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Päihdepalvelujen tarpeesta tehtävä lääketieteellinen arvio ja arvio sosiaalipalvelujen tarpeesta 

eivät sulje toisiaan pois. Asiakkaalla on oikeus saada halutessaan molemmat arviot. Esimer-

kiksi jos lääkäri arvioi, että päihdepalveluille ei ole lääketieteellistä perustetta, asiakas voi sii-

tä huolimatta hakea päihdepalveluita sosiaalihuollon puolelta. Sosiaalityöntekijän on tehtävä 

asiakkaan ilmaisemasta pyynnöstä hallintopäätös sekä myönteisissä että kielteisissä tapauksis-

sa. Kunnan käytännöistä riippuen voi olla, että sosiaalityöntekijä joutuu lääkärin lähetteen li-

säksi tekemään maksusitoumuksen päihdehoitoon, vaikka ei itse olisi edes tavannut asiakasta. 

Näissä tapauksissa sosiaalityöntekijä toimii lähinnä kumileimasimena, mikä ei ole tarkoituk-

senmukaista hallinnon sujuvuuden ja toimivuuden kannalta. 

5.3 Palveluihin pääsyn erilaiset reititykset rajapinnoilla

Yksi merkittävä ero sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä on terveydenhuollossa nou-

datettava hoitotakuu. Perusterveydenhuollossa asiakkaalla on TL 51 §:n nojalla oikeus saada 

yhteys terveyskeskukseen arkipäivänä virka-aikana välittömästi ja ammattihenkilön tekemä 

hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun hän otti yhteyden ter-

veyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Lisäksi hä-

nellä on oikeus lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon 

kohtuullisessa ajassa potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huo-

mioon ottaen, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä aika 

voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa 

erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai 

muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydenti-

lan vaarantumatta.72

72  Erikoissairaanhoidon palveluihin pääsystä on säädetty THL 52 §:ssä: Henkilön ottaminen sairaalaan kii-
reetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. Hoidon 
tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan 
tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikois-
lääkärin arvi-ointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset to-
teutettava kol-men kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun 
erikoissairaanhoi-toa toteuttavaan toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisesti, 
hammaslääketieteel-lisesti tai terveystieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on järjestettävä ja aloi-
tettava hoidon edellyt-tämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden ku-
luessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Jos henkilöllä todettu sairaus tai oire on tarkoituksenmukaisinta hoitaa 
terveyskeskuksessa, on hänet ohjattava hoitoon asianomaiseen terveyskeskukseen ja annettava terveyskeskukselle 
tarpeelliset hoito-oh-jeet. 
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Kuvio 13. Hoitotakuu.

Asiakkaalla on myös oikeus valita terveyskeskus. Hän voi THL 47 §:n nojalla valita, mitä 

kuntansa terveyskeskusta käyttää73  ja THL 48 §:n nojalla hänellä on oikeus myös valita pe-

rusterveydenhuollostaan vastaavaksi terveyskeskukseksi toisen kunnan alueella sijaitseva 

terveyskeskus.74Valinnanvapaus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa 

ja kotisairaanhoitoa. Asiakkaalla on myös THL 49 §:n mukaan mahdollisuus valita häntä 

terveydenhuollon yksikössä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tämä toki 

tapahtuu toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. 
73 Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota henkilö käyt-
tää, että sille, jonka hän valitsee. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua 
ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan. Uuden valinnan voi 
tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.
74 Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan, että valitun kunnan terveys-
kes-kukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituk-
sen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysase-
maan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Kiireellinen hoito

• Hoitoon päästävä heti huolimatta asuinpaikasta
• Terveyskeskusten ja sairaaloiden päivystysvastaanotot

Kiireetön hoito terveyskeskuksissa

• Kunnalliset terveyskeskukset
• Arkisin yhteys saatava puhelimitse välittömästi tai yksikköön on voitava    
 mennä käymään
• Mikäli hoidon tarpeen arviointi vaatii käyntiä yksikössä, aika saatava  
 kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta
• Hoitoon päästävä 3kk:ssa
• Tarvittava sairaalahoito aloitettava 3kk:ssa hoidon tarpeen toteamisesta

Kiireetön hoito erikoissairaanhoidossa

• Edellyttää lähetettä
• Hoidon tarpeen arviointi aloitettava 3vko:ssa lähetteen saapumisesta
• Arviointiin tarvittavat tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi tehtävä 3kk:ssa 
 lähetteen saapumisesta
• Tarvittava sairaalahoito aloitettava 6kk:ssa hoidon tarpeen toteamisesta

Hoito muualla

• Mikäli oma terveyskeskus/sairaala ei voi hoitaa asiakasta määräajassa, sen on  
 järjestettävä mahdollisuus hoitoon muualla (esim yksityisellä puolella tai toisessa 
  sairaanhoitopiirissä)
• Potilaalle ei saa aiheutua tästä ylimääräisiä kuluja ja hänellä on mahdollisuus
 kieltäytyä
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Asiakkaan jatkohoito on toteutettava siten, että hänet ohjataan häntä aiemmin hoitaneen lää-

kärin (tai hammaslääkärin) hoitoon, aina kun se hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta 

on mahdollista.75 

Kuvio 14. Yhtenäiset kiireettömän hoidon suositukset päihdeongelmien osalta.

Sosiaalihuollossa ei tarkkoja aikamääreitä palveluihin pääsylle.76 Kun tieto sosiaalihuollon 

tarpeessa olevasta henkilöstä on tullut sosiaalitoimeen, on huolehdittava, että henkilön kiireel-

lisen avun tarve arvioidaan välittömästi ja henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, 

jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava 

viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. (SHL 36 §)

75 Hoitotakuu koskee muitakin terveydenhuollon päihdepalveluita kuin vain opioidikorvaushoitoa, vaikka 
aiem-min tehtiin tällaista tulkintaa. Kuvio 13 perustuu STM:n julkaisemiin yhtenäisiin kiireettömän hoidon perus-
teisiin (STM 2010, s. 194). Julkaisu on saatavilla online-versiona osoitteessa: http://julkaisut.valtioneu-vosto.fi/
bitstream/handle/10024/70296/URN_ISBN_978-952-00-3520-4.pdf 
76 Poikkeuksena SHL 36 §:ssä on säädetty, että arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemänte-
nä arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä 
sosiaalipalveluista vastaavaan kunnalliseen viranomaiseen palvelujen saamiseksi, jos henkilö on yli 75-vuotias tai 
henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista ylintä hoitotukea. 
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä 
asian vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.

Perusterveydenhuolto

• Alkoholin suurkulutus, riippuvuus, katkaisuhoito
• Lääkeriippuvuuden hoito avopalveluna
• Komplisoitumaton huumeriippuvuus
• Opiaattikorvaushoitojen aloitus ja toteutus koulutetun tiimin tuella
• Päihdeperheet yhdessä sosiaalihuollon kanssa

Erikoissairaanhoito

• Opioidikorvaushoitojen suunnittelu ja aloittaminen, kunnes siirrettävissä perus  
 terveydenhuoltoon
• Vaikeat vieroitushoidot
• Päihdeperheet, joissa komplisoivia psykiatrisia ongelmia
• Erityisosaamista vaativien asiakkaiden hoidon alkuarviointi ja hoitoketjun  
 järjestäminen
• Työkykyarviot päihdeasiakkaille
• Vaikeat kaksoisdiagnoosipotilaat sekä kolmoisdiagnoosipotilaat, joiden hoito   
 edellyttää yhteistyötä erikoisalojen välillä
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Asiakkaalla on oikeus saada hänen hoito/palvelutarpeensa arvioiduksi. Hänen palvelutarpeen-

sa arviointia tarvittaessa täydennettävä asiakassuunnitelmalla tai muualla vastaavalla suunni-

telmalla77  (SHL 39 §, potilaslaki 4a § (857/2004)). 

 

Kuvio 15. Erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan palvelukokonaisuuden muodostuminen.

Suunnitelma on lähtökohtaisesti laadittava yhdessä asiakkaan kanssa ja sitä on tarkastettava 

tarvittaessa. Sen sisältö on yhteensovitettava asiakkaan tarvitsemien muiden hallinnonalojen 

palvelujen ja tukitoimien kanssa. Sosiaalihuoltoa on toteutettava niin, että sosiaalihuollon ja 

muiden hallinnonalojen palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden ja 

asiakkaan suostumuksella voidaan laatia myös yhteinen sosiaalihuollon ja muiden hallinnon 

alojen palveluita koskeva asiakassuunnitelma. Erityisen tuen tarpeessa olevien potilaiden, ku-

ten päihdeongelmaisten, osalta terveydenhuollossa laadittava hoito/kuntoutussuunnitelma on 

laadittava niin, että se voidaan huomioida tehtäessä ratkaisuja SHL 46 §:n mukaisesti kyseisen 

asiakkaan välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon sekä terveyttä kehitystä turvaavista 

palveluista (THL 24 §). 

On ongelmallista, että asiakkaille usein päihdehuollossa asetetaan erilaisia edellytyksiä palve-

luihin pääsylle. Usein kyse on esimerkiksi päihteettömyyteen sitoutumisesta tai siitä, että ennen 

77 Potilaslain 4 §:n mukaan terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, 
hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma

Palvelukokonaisuus

Erityisen tuen 
tarve

Palvelutarpeet

Erityisen tuen
tarve

Hoitotarpeet

Asiakkaan etu 
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asiointia tulee olla selvin päin tai asiakkaalta edellytetään osoitusta motivaatiosta ennen esi-
merkiksi laitoskuntoutukseen pääsyä. Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus päästä tarvear-
viointiin, eikä asiakas ole yksin vastuussa motivaatiostaan. Asiakkaan yksilölliset tarpeet ja 
mielipiteet on aina huomioitava valittaessa hänelle sopivinta palvelumuotoa. Tarkoituksenmu-
kaisimmasta palvelumuodosta päättämisen tulee perustua yksilökohtaiseen harkintaan, jossa 

huomioidaan asiakkaan tilanne ja tarpeet kokonaisvaltaisesti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ei välttämättä aina tiedosteta sitä, että erilaisilla vaatimuksilla 
voidaan itseasiassa rajoittaa yksilön perusoikeuksia. Kun perusoikeuksia rajoitetaan, jokaiselle 
rajoitukselle tulee olla hyväksytty syy jokaisen yksittäistapauksen kohdalla. Niinpä tietynlai-
nen kaavamainen rajoittaminen ei välttämättä ole sallittua. Päihdehuoltolaki ei tunne esimer-
kiksi motivaatioedellytystä tai karenssia epäonnistuneiden laitoskuntoutusjaksojen jälkeen.

Hoitosopimusta ei voida pitää juridisesti sitovana oikeudellisena elementtinä. Sen kautta voi-
daan kuitenkin ilmaista, että millä edellytyksillä hoitoa annetaan ja pidetään lääketieteellisesti 
perusteltuna. Hoidon lopettamista ei voida perustella ainoastaan sillä, että asiakas ei ole nou-
dattanut hoitosopimusta. Hoitosopimuksen rikkominen voi kuitenkin antaa hoitavalle taholle 
mahdollisuuden harkita, voidaanko hoitoa jatkaa yhteisymmärryksessä potilaan kanssa lääke-
tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Hoitosopimukset voivat olla hyödyllisiä ja niitä voidaan
 

• Laillisuusvalvontaratkaisussaan oikeusasiamies huomautti, että kaupungin omaksu 
 ma käytäntö, jonka mukaan potilaat eivät saaneet olla päihtyneessä tilassa katkaisu 
 hoitoon hakeutuessaan, ei ollut lainmukainen.
• Terveydenhuoltoon hakeutunut henkilö on potilas ja häneen sovelletaan potilaslakia.
• Potilaalla on aina oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja 
 sairaanhoitoon hänen päihtymystilastaan huolimatta.
• Yksittäisten hoitoratkaisujen on aina perustuttava potilaan hoitotarpeen yksilölli  
 seen, lääketieteellisesti perusteltuun hoidon tarpeeseen, eikä päihtynyttä voida aset 
 taa eri asemaan muihin potilaisiin nähden.

EOA 29.2.2008 dnro 1224/4/06

EOA 11.12.2013 Dnro 3586/4/12

• Oikeusasiamies totesi, ettei terveyskeskuksessa ole oikeutta puhalluttaa järjestelmälli 
 sesti kaikkia tapaturmapotilaita arvioimatta tilannetta yksilökohtaisesti.
• Toimenpiteiden tarpeellisuus suhteessa tavoiteltavaan hyötyyn on arvioitava jokaisen  
 potilaan kohdalla erikseen niin, että potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoi 
 toon toteutuu.
• Yksilön henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei voida kajota sen enempää kuin on  
 välttämätöntä.
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käyttää hoidon pohjana. Olennaista on kuitenkin tuoda selkeästi ja ymmärrettävästi esille, mi-

hin asiakas sitoutuu hoitosopimuksen allekirjoittaessaan.78 Mikäli hoitosuhde päättyy yhdessä 

paikassa, kunta on edelleen velvollinen järjestämään päihdepalveluja toisaalla, mikäli asiak-

kaalla on edelleen tarve päihdepalveluille. 

6 Asiakkaan käytössä olevat oikeusturvakeinot

6.1 Etukäteinen ja jälkikäteinen oikeusturva

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoiminta voidaan karkeasti jaotella niin, että sosiaali-

huolto perustuu pääasiallisesti hallintopäätöksiin ja terveydenhuolto tosiasialliseen hallintotoi-

mintaan.79 Tosiasiallisella hallintotoiminnalla tarkoitetaan hallintotoimen tai julkisen palvelun 

hoitamista ilman kirjallista hallintopäätöstä. Tyypillisesti kyse on esimerkiksi potilaan hoita-

minen. Koska tässä hallintotoiminnan muodossa ei synny hallintopäätöstä, asiakkaan käytettä-

vissä ei ole myöskään muutoksenhakukeinoja. 

Viranomaisen suorittaman hallintoasian käsittelyn päättävät hallintopäätökset voivat olla 

luonteeltaan esimeriksi edunsuovia, oikeuksia perustavia tai velvoittavia. Hallintopäätös voi 

olla asian tutkittamatta jättämistä koskeva ratkaisu. Tämän selvityksen kontekstissa merkityk-

sellisimpiä hallintopäätöksiä ovat sellaiset, jotka antavat ratkaisun johonkin asiakkaan hake-

maan etuuteen, kuten esimerkiksi kuntoutusta koskeva maksusitoumus tai sen epääminen. Jot-

ta hallintoasiassa tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta, pohjana täytyy olla muutoksenhaun 

subjekti eli hallintopäätös, johon ollaan tyytymättömiä ja johon haetaan muutosta.

78  Ks. EOA 4314/4/06; EOA 4677/4/09. 
79  Jaottelu ei ole käytännössä ihan näin yksiselitteinen, sillä molempia hallintotoiminnan muotoja esiintyy 
sekä sosiaalihuollossa että terveydenhuollossa, mutta kyse onkin enemmän pääsäännöstä ja toisaalta havainnollis-
tavasta luonne-erojen kuvaamisesta.
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Kuvio 16. Hallintopäätöksen sisältö

Hallintoasian ratkaisemisesta säädetään hallintolain 7 luvussa. Asiakkaalla on oikeus saada 

asiansa käsitellyksi joutuisasti ja asianmukaisesti. Viranomaisella on ratkaisupakko eli sen 

velvollisuutena on antaa päätös omaan toimivaltaansa kuuluvassa asiassa, mikäli asia on 

asianmukaisesti laitettu vireille. Hallintopäätös sisältää kannanoton asiassa tehtyihin vaa-

timuksiin tai päätöksen asian tutkimatta jättämisestä. Sen on sisällettävä tiedot päätöksen 

tehneestä viranomaisesta, päätöksen tekemisen ajankohdasta ja yksilöidyt tiedot siitä, mihin 

asianomainen on oikeutettu tai velvoitettu päätöksen nojalla. Päätös tulee perustella niin, että 

siitä käy selville ratkaisuun vaikuttaneet seikat ja sovelletut säännökset. Lisäksi päätöksen 

tulee sisältää tieto siitä, ketä asianosaisia se koskee ja mikäli päätökseen voi hakea muutosta, 

sen tulee myös sisältää tiedot muutoksenhausta.   

Hallintomenettelyä koskevien oikeusturvatakeiden perusta on perusoikeuksissa. Asiakkaan 

oikeuksia pyritään turvaamaan hallinnossa menettelyä koskevien vaatimusten kautta. Etukä-

teinen eli preventiivinen oikeusturva perustuu ennen kaikkea menettelyllisiin keinoihin, kun 

jälkikäteisen eli repressiivisen oikeusturvan merkittävin elementti on muutoksenhakujärjes-

telmä. Menettelyllisten oikeuksien merkitys on suuri sosiaalioikeudessa, sillä asiakkaiden 

elämäntilanne voi olla raskas ja haastava. He voivat olla suoranaisessa hädässä ja heiltä voi 

tyystin puuttua voimavarat ja kyvyt omien oikeuksiensa toteuttamiseksi. Lisäksi sosiaali- ja 

terveydenhuollossa asiakkaan ja viranomaisen välillä vallitsee väkisinkin tosiasiallinen epäyh-

denvertaisuus.

Hallintopäätöksen sisältö

• Päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta
• Asianosaiset, joihin päätös kohdistuu
• Kirjallinen päätös perusteluineen. Perusteluista tulee ilmetä, mitkä seikat ovat  
 vaikuttaneet ratkaisuun sekä sovelletut säännökset.
• Yksilöity tieto siitä, mihin asianomainen on päätöksen nojalla oikeutettu tai  
 velvoitettu
• Muutoksenhakuohje
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Kuvio 17. Menettelylliset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Menettelyllisiä oikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa turvataan monien eri säännösten 

kautta. Keskeisiä menettelyllisiä oikeuksia ovat asianmukainen ja nopea käsittely, oikeus tul-

la kuulluksi ja saada päätös itseään koskevassa asiassa, oikeus laadultaan hyvään sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon sekä hyvään kohteluun. Myös itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden, 

kielellisten oikeuksien, asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan koskevat 

menettelyä. 

Riittävää koulutustasoa voidaan pitää yhtenä merkittävänä asiakkaan preventiivisen oikeus-

turvan takeena. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia, että työntekijöiden osaamistaso on 

riittävä suhteessa työtehtävien vaativuuteen. Työnantajan tulee varmistaa esimerkiksi lisäkou-

lutuksen avulla, että osaaminen pysyy ajantasaisena. Viranomaisten vastuulla on huolehtia 

siitä, että asiakkaan oikeusturva toteutuu mahdollisimman hyvin ja asiakas on tietoinen oi-

keuksistaan. Tämä edellyttää sitä, että myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö 

on tietoinen oikeusturvakeinoista80, joita asiakkaalla on käytössä, ja että henkilöstö pystyy 

neuvomaan asiakasta käytössä olevien oikeusturvakeinojen käytössä. Asiakkaan oikeusturvan 

lähtökohtaista toteutumista voidaan arvioida erityisesti informatiivisen saavutettavuuden 

kautta; oikeusturvan toteutuminen on mahdotonta, ellei yksilö pysty syystä tai toisesta saa

80  Hallintopäätöksien suhteen on mahdollista käyttää muutoksenhakukeinoja, kun taas tosiasiallisen hallin-
totoiminnan kohdalla ne eivät ole käytettävissä. Sen sijaan asiakas voi tehdä muistutuksen ja/tai kantelun tai viedä 
asiaa eteenpäin hallintoriita-asiana esimerkiksi vaatien kuntaa hoitamaan julkisoikeudellisen maksuvelvoitteensa.

PL 21 §

Po�laslaki 
Asiakaslaki

Hallintolaki

THL

Julkisuuslaki

SHL
ym.
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maan ymmärrettävää ja riittävä informaatiota. Eduskunnan oikeusasiamies on todennut, että 

oikeusturva ei voi toteutua tosiasiallisesti, jos asianomainen ei tiedä käytettävissään olevista 

oikeussuojakeinoista (ks. EOA 29.6.2007 Dnro 2055/4/05). 
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Kuvio 18. Jälkikäteiset oikeusturvakeinot.

Oikaisuvaatimus

Valitus

Muistutus

• Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla 
 hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista SHL:n nojalla.
• Kirjallisessa valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, kohdat, mihin 
 muutosta haetaan ja mitä muutoksia  niihin vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet näille 
 muutosvaatimuksille.
• PHL:n nojalla tahdonvastaiseen hoitoon määräämistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta 
 valittamalla suoraan hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

• Kohteluun tai palvelun laatuun tyytymätön voi tehdä muistutuksen suoraan yksikköön
• Muistutus tulee tehdä kirjallisena kertoen mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai 
 asioihin on tyytymätön saamissaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
• Jos mahdollista, muistutukseen tulee nimetä henkilö/henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön
• Muistutus käsitellään yksikössä, jota se koskee ja yksikön johdon tulee vastata muistutuksen 
 kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

Hallintokantelu

• Jokainen voi tehdä kantelun viranomaisen, siihen palvelusuhteessa olevan tai muun julkista   
 hallintotehtävää hoitavan menettelystä toimintaa valvovalle viranomaiselle.
• Kantelun perusteena lainvastainen menettely tai velvollisuuden täyttämättä jättäminen.
• Kantelu tehdään kirjallisena ja siinä esitetään käsitys siitä, millä perusteilla menettelyä pidetään
  virheellisenä ja mahdollisesti tieto siitä, milloin arvostelun kohteena oleva menettely tai laiminlyönti 
 on tapahtunut.
• Valvova viranomainen ryhtyy kantelun johdosta toimenpiteisiin, jotka näkee aiheellisiksi. Se voi  
 ratkaisussaan kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai saattaa tietoon 
 käsityksensä lain mukaisesta menettelystä- Lisäksi voidaan antaa huomautus.

• Tehdään SHL:n nojalla kunnalliselle sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle 30 päivän kuluessa 
 kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista. Jos ei tehdä määräajassa, jätetään tutkimatta.
• Tehtävä kirjallisesti sille taholle, joka on tehnyt päätöksen. Ilmoitettava päätös, johon vaaditaan 
 oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla.
• Oikaisuvaatimuksen perusteella toimielin voi hylätä oikaisuvaatimuksen tai muuttaa/kumota 
 päätöksen. Viranomainen voi samassa yhteydessä ilman eri vaatimusta tehdä myös virheen 
 korjaamista koskevan päätöksen.

• Hallintoriitamenettelyllä voidaan ratkaista sitovalla tavalla julkisoikeudellista  
 maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa  
 velvollisuutta ja oikeutta koskeva riita sekä hallintosopimusta koskeva riita.
• Hallintoriita pannaan vireillä toimittamalla hakemus hallinto-oikeudelle. Hallintoriidan 
 vireille panijan tulee olla asianosaisen asemassa. Hakemuskirjelmässä on mainittava 
 toimenpide, jota vaaditaan, sekä vaatimuksen perusteet.
• Hallintoriita-asian vireillepanolle ei ole hallintolainkäyttölaissa säädetty yleistä määräaikaa.

Hallintoriita
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6.2 Muutoksenhaku

Perustuslain 21 §:n mukaan yksilön oikeusturvaan kuuluu oikeus saada asiansa käsitellyksi 

asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea 

muutosta. Tuomioistuinjärjestelmän funktiona on antaa yksilöille ja yhteisöille oikeusturvaa 

yksittäistapauksissa.81 Hallintolainkäyttö eli hallintoon kohdistuva muutoksenhaku on eriytynyt 

hallintotuomioistuimiin. 82 

Keskeinen elementti molemmissa on hallintopäätös. Viranomainen ratkaisee hallintoasian hal-

lintopäätöksellään, jonka perusteella asianomainen voi saattaa asian hallintotuomioistuimen 

käsiteltäväksi.83 Yksilön kannalta osa hallinnon jälkikäteistä oikeussuojajärjestelmää on hal-

lintolainkäyttöprosessin tarjoama mahdollisuus muutoksenhakuun. Sen kautta voidaan valvoa 

hallinnon asianmukaisuutta ja turvata soveltamiskäytäntöjen yhdenmukaisuutta, vaikka kyse 

olisikin viranomaisen harkintaan perustuvasta määrärahasidonnaisesta etuusasiasta.84  

Oikeusturvakeinoista tehokkaimpina voidaan pitää korjaus, oikaisu- ja valitusmenettelyitä, sil-

lä niiden pohjana on hallintopäätös, jota voidaan muuttaa, kumota tai saattaa viranomaisen 

uudelleen ratkaistavaksi. Näin ollen oikeustila on palautettavissa eli mahdollinen vääryys kor-

jattavissa sitä edeltävään tilaan. Jos kyse on viranomaisen passiivisuudesta, laiminlyönnistä tai 

tosiasiallisesta hallintotoiminnasta, ei ole käytössä muutoksenhakuun mahdollistavia oikeus-

turvakeinoja. 

81  Paso – Saukko – Tarukannel – Tolvanen 2015, s. 25. Suomalainen tuomioistuinjärjestelmä on jakautunut 
yleisiin tuomioistuimiin, jotka käsittelevät rikosoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia asioita, ja hallintotuomiois-
tuimiin, joka käsittelevät hallintolainkäytön piiriin kuuluvia asioita, kuten viranomaisten päätöksiin kohdistuvaa 
muutoksenhakua. Hallintolainkäyttö kytkeytyy vahvasti oikeusvaltioperiaatteeseen ja hallinnon lainalaisuuteen. 
Ideana on mahdollisuus tarkastella viranomaisten toimien lainmukaisuutta jälkikäteisesti.
82  Hallintotuomioistuinjärjestelmä on kaksiasteinen: alueellisten hallinto-oikeuksien päätöksiin voi pää-
sääntöisesti hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Lisäksi järjestelmään kuuluu erityistuomioistuimia 
(vakuutusoikeus, markkinaoikeus, työtuomioistuin) sekä lautakuntia, jotka käsittelevät ensimmäisenä oikeusastee-
na spesifejä asioita (esim. sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja valtion tilintarkastuslautakunta).
83  Paso – Saukko – Tarukannel – Tolvanen 2015, s. 25–26. 
84  Paso – Saukko – Tarukannel – Tolvanen 2015, s. 87–88. 
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Kuvio 19. Hallintotoiminnan muodon vaikutus asiakkaan käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin.

Sosiaalihuoltolain 45 §:n nojalla asiakkaalla on oikeus saada kirjallisena päätös sosiaalipal-

velujen järjestämisestä. Tähän päätöksen voi vaatia oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta 

vastaavalta toimielimeltä (kuten perusturvalautakunnalta) hallintolain mukaisesti. Oikaisuvaa-

timukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla asiasta hallinto-oikeuteen. 

Oikaisuvaatimuksen ensisijaisuus suhteessa hallinto-oikeuteen valittamiseen ei koske tahdon-

vastaiseen hoitoon määräämistä koskevaa muutoksenhakua. Päihdehuoltolain nojalla tehdystä 

tahdonvastaisen hoidon päätöksestä voi hakea muutosta valittamalla suoraan hallinto-

oikeuteen.85

6.3 Muistutus, kantelu ja hallintoriita

Edellä kuvattu muutoksenhaku koskee lähinnä etuuksia tai velvoitteita koskevaa päätöksen-

tekoa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on kuitenkin paljon sellaista toimintaa, josta ei synny 

päätöksiä, eikä kyse välttämättä ole palvelun järjestämisestä tai sen saamisesta, vaan kohtelus-

ta tai palvelun laadusta. Saamaansa palveluun tai kohteluun tyytymättömällä on oikeus tehdä 

muistutuksen toimintayksikössä vastaavalle johtajalle tai sosiaalipalveluissa myös vastaavalle 

viranhaltijalle (potilaslaki 10 §, asiakaslaki 23 §). 

85  Tällöin kunnalliselta toimielimelle oikaisuvaatimuksen tekeminen jää pois. Tällainen muutoksenhakua 
koskeva sääntely on yleistä; kun on kyse merkittävästi ja välittömästi yksilön perusoikeuksiin puuttuvasta pää-
töksestä (mm. tahdonvastainen hoito, huostaanotto, eristäminen) ja asia tulee pystyä saattamaan mahdollisimman 
pian hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimuksen tekeminen viivästyttäisi tätä prosessia. Lähtökohtai-
sesti kunnallisen päätöksenteon piirissä olevasta hallintopäätöksestä tulee ensisijaisesti vaatia oikaisua kunnan 
toimielimeltä ja hallinto-oikeuteen valittaminen on toissijainen. Tämä yleissääntö perustuu yleislakeihin, kuten 
sosiaalihuoltolakiin, ja poikkeukset tähän pääsääntöön on kirjattu erityislakien muutoksenhakusäännöksiin. 

• Muistutus
• Hallintokantelu
• Hallintoriita

• Muutoksenhaku valitusteitse
• Hallintoriita
• Muistutus
• Hallintokantelu

Tosiasiallinen 
hallintotoiminta

Hallintopäätös
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Hallintokantelulla86 tarkoitetaan valvontaviranomaiselle tehtyä ilmoitusta viranomaisen 

päätöksen tai toimenpiteen lainvastaisuudesta tai muusta moitittavuudesta. Se voi kohdistua 

hallintopäätöksiin ja niissä noudatettuun menettelyyn sekä tosiasialliseen hallintotoimintaan. 

Kannella voi hallinnonalan ylemmille viranomaisille ja valvontaviranomaisille. Muistutusta 

voidaan pitää ensisijaisena suhteessa kanteluun, mutta ne eivät sulje toisiaan pois ja asiakas 

voi tehdä sekä muistutuksen että kantelun. Muistutus on hyvä keino esimerkiksi huomauttaa 

viranomaista sen toiminnan mahdollisista puutteista paikallisesti. Muistutukseen saadaan 

vastaus nopeasti verrattuna kanteluun ja näin ollen sen mahdolliset vaikutuksetkin näkyvät 

nopeammin mitä esimerkiksi kantelussa oikeusasiamiehelle.

Hallintolainkäyttölain 69 §:n (433/1999, HLL) nojalla hallinto-oikeuden ratkaistavaksi voi-

daan saattaa julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuh-

teesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta koskevan riidan samoin kuin hallintosopimusta 

koskevan riidan, johon haetaan viranomaisen ratkaisua muuten kuin muutoksenhakuteitse87. 

Yleisiä hallintoriita-asioita ovat riidat julkisoikeudellisesta maksuvelvollisuudesta. Valitus on 

oikeussuojakeinona ensisijainen suhteessa hallintoriitaan. Jos viranomaisen päätökseen voi 

hakea muutosta valituksella, asiaa ei voida käsitellä hallintoriitana.  

86  Hallintokantelusta säädetään hallintolain 8a luvussa (368/2014) ja se on syytä erottaa hallintolainkäyt-
tölain 11 luvussa säännellystä kantelusta, mikä on ylimääräinen muutoksenhakukeino, jonka johdosta päätös voi-
daan HLL 59 §:n nojalla poistaa, jos päätöksessä tai sen teossa on tapahtunut seuraavia virheitä: 1) jos sille, jota 
asia koskee, ei ole annettu tilaisuutta tulla kuulluksi ja päätös loukkaa hänen oikeuttaan; 2) jos asiaa käsiteltäessä 
on tapahtunut muu menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai 3) jos päätös on niin epä-
selvä tai puutteellinen, ettei siitä käy selville, miten asia on ratkaistu.
87  Ks. KHO 2002:61. Hallintoriidan käsite ei ole selkeä. Kyseessä on osa julkisen vallan kontrolli- ja oike-
ussuojajärjestelmää ja yleensä hallintoriita on toissijainen oikeusturvakeino, jos hallintoviranomainen tekee asias-
sa oikaisuvaatimus- tai valituskelpoisen päätöksen. Jos hallintoviranomaisella ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa 
ratkaista käsillä olevaa riitaista asiaa sitovasti, hallintoriitamenettely voi olla mahdollinen. Hallintoriita kytkeytyy 
vahvasti hallinnon muihin oikeusturvaelementteihin ja on nähtävissä niitä täydentävänä silloin kuin muita valvon-
ta- ja oikeussuojakeinoja ei ole käytettävissä. Tästä toissijaisuudesta ja täydentävyydestä huolimatta hallintoriita 
on itsenäinen oikeussuojakeino, jonka valvonnallinen luonne on selvästi heikompi kuin muissa hallintoon kohdis-
tuvassa oikeussuojakeinoissa. (Paso – Saukko – Tarukannel – Tolvanen 2015, s. 249–250.)

Kannella voi aluehallintovirastolle (AVI), sosiaali- ja terveysalan lupa- ja  
valvontavirastolle (Valvira), eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston 
oikeuskanslerille.  

AVI:n ja Valviran työjakona voitaneen pitää, että pääasiallisesti AVI käsittelee 
kantelut ja erityistapauksissa Valvira.

Ka
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Hallintoriidan soveltamisala ei ole yksiselitteinen ja se on pitkälti muotoutunut oikeuskäytän-

nön kautta.88 Tyypillisiä tilanteita hallintoriitamenettelyn kannalta ovat päätökset, joilla ei ole 

sitovasti ratkaistu osapuolen oikeuksia ja velvollisuuksia. Yleensä tosiasiallisesta hallintotoi-

minnasta, josta ei voi valittaa, ei yleensä voi myöskään saada aikaiseksi hallintoriita-asiaa. 

Terveyspalvelujen saatavuutta ja hoitopäätöksiä koskeva oikeuskäytäntö muodostaa tästä 

kuitenkin tästä poikkeuksen. Olennaista on, että hallintoriitamenettely on pääasiallisesti ainoa 

keino saada terveydenhuoltoa koskeva asia hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi.89 

Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa asiakas on itse hankkinut palvelun, jonka katsoo 

kunnan järjestämisvastuun piiriin. Tilanteissa, joissa kunta on laiminlyönyt vastuunsa järjestää 

asiakkaalle hänen tarpeensa mukaista päihdepalvelua, asiasta voi tehdä hallinto-oikeudella 

hallintoriitaa koskevan hakemuksen.90 Seuraavassa esiteltävässä oikeustapauksessa korostuu 

viranomaisen suorittaman palvelutarpeen arvioinnin tärkeys ja ensisijaisuus suhteessa esimer-

kiksi kuntoutukseen hakeutumisessa. Asiakas ei voi suoraan hakeutua palveluun ilman tarpeen 

arviointia ja vaatia jälkikäteen viranomaista kustantamaan palvelun. 

Hallintoriidan ollessa varsin vaikeasti hallittava oikeudellinen instrumentti on ymmärrettävää, 

että hallintoriitakanteen nostaminen voi olla asiakkaalle varsin haastavaa. Voi myös olla, että 

asiakkaalla ei edes ole riittävästi tietoa tästä oikeusturvakeinosta pystyäkseen tosiasiallisesti 

käyttämään sitä. Sote-uudistuksen ja valinnanvapauden myötä näyttäisi, että hallintoriidan 

88  Paso – Saukko – Tarukannel – Tolvanen 2015, s. 252. 
89  Pois lukien tilanteet, joissa on pohjana hallintopäätös, kuten esimerkiksi tahdonvastaisen hoidon päätökset.
90  Oikeustapauksia liittyen hallintoriitaan: KHO 2006:18, KHO 2006:876, KHO 2002:61, KHO 2002:43, 
KHO 2000:63, KHO 2001:50, KHO 2002:21.

KHO 22.9.2000 T 2366

• Tapauksessa oli hakenut Helsingin kaupungilta päihdehuoltolain perusteella korvausta  
8 400 markkaa hoidostaan Kalliolan klinikalla vasta hoidon päättymisen jälkeen.

• Kysymys oli korkeimman hallinto-oikeuden mukaan julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta 
tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta koske-
vasta riidasta, johon haetaan viranomaisen ratkaisua muuten kuin muutoksenhakuteitse.

• Ratkaisunaan tuomioistuin katsoi, että vaikka päihdehuollon palveluja järjestettäessä on 
PHL 7 §:n nojalla huomioitava hakijan tarve, ei kyseinen päihdehuoltolain säännös kuiten-
kaan takaa hakijalle oikeutta saada päihdehuoltoa nimenomaan hänen haluamallaan ta-
valla, ellei hänen avun, tuen tai hoidon tarpeensa sitä välttämättä edellytä.

• Kyseisessä oikeustapauksessa X oli itse hakeutunut hoitoon Kalliolan klinikalle ennen kuin 
hänen hoidon tarvettaan oli kaupungin päihdehuollon antajien toimesta ehditty selvittää.
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merkitys tulee kasvamaan jatkossa, mikä edellyttäisi sitä, että hallintoriita oikeusturvaele-

menttinä kaipaisi selkeyttämistä ja ohjeistamista. 

EOA 29.6.2007 Dnro 2055/4/05

• Oikeusasiamies totesi päätöksessään, että korvauksen hakijaa olisi tullut ohjata  
mahdollisuudesta saattaa hoitokorvaus- ja hoitopalkkiovaatimus hallinto-oikeuteen  
ratkaistavaksi hallintoriitamenettelyssä.

• Perusteluissa oikeusasiamies toteaa, että oikeusturva ei voi toteutua tosiasiallisesti, jos 
asianomainen ei tiedä käytettävissään olevista oikeussuojakeinoista.

• Viranomaisen tulee selostaa päätöksen yhteydessä, että se on viranomaisen kannanotto 
asiaan ja että sitovan ja täytäntöönpanokelpoisen päätöksen saamiseksi asiassa voidaan 
nostaa hallintoriitakanne hallinto-oikeudessa.
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OSA II 
SELVITYS ASIAKKAAN OIKEUKSIEN  

TOTEUTUMISESTA PERUSPALVELUISSA  
VALITUILLA ALUEILLA
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7 Alueiden palvelutarjonta ja informatiivinen saavutettavuus

Tässä luvussa esitellään aluksi lyhyesti selvityksessä mukana olleet alueet ja heidän päihde-

palvelunsa.91 Esittely perustuu alueiden internetsivuilla saatavilla olevaan tietoon ja on mah-

dollista, että tuo tieto ei ole ajantasaista ja/tai että tutkija on tehnyt tiedoista vääriä johtopää-

töksiä.92Tällöin on syytä huomioida, että myös muut sivuihin tutustuvat voivat päätyä samaan 

virheelliseen käsitykseen ja alueen olisi mahdollisesti syytä hioa viestintäänsä. Toisaalta voi 

olla, että asiakkaat saavat tiedon päihdepalveluista muiden palveluiden kautta tai tuttaviltaan. 

S: --- toisaalta me ollaan aina oltu vähän semmoisessa asemassa, että meidän 

ei tarvitse hirveästi mainostaa, asiakkaita on riittänyt mainostamattakin. Mutta 

onko se sitten sitä tiedottamista silleen, kuin sen pitäisi olla. Ei se varmaan niin 

kuin ole kehumisen arvoinen asia, mie luulen.

Lapissa omat haasteensa palvelujen järjestämiselle luovat alueen laajuus ja pitkät välimatkat. 

Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut on kokonaisuudessaan siirretty 

hallinnollisesti Lapin sairaanhoitopiirin yhteyteen, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon ylei-

set peruspalvelut ovat edelleen kaupungin hallinnon alaisuudessa. Kiinnostava tekijä on se, 

että vaikka Lapissa päihde-ehtoinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa painottuu Poh-

jois-Karjalan tavoin yleisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, siellä terveyspalvelujen sijasta 

painottuvat sosiaalipalvelut. Yleisten terveyspalvelujen päihde-ehtoisten asiointien määrä suh-

teessa sosiaalipalveluihin on vähentynyt 2010-luvulla. Mielenkiintoinen kehitys Lapissa on 

myös, se, että avohoito on vähentynyt, mikä on päinvastainen kehitys verrattuna suurimpaan 

osaan muista maakunnista.93 

91  Todettakoon vielä tämän aineiston käsittelyyn keskittyvän osion aluksi muistutuksena, että haastatelta-
vien vastaukset on pyritty anonymisoimaan mahdollisimman pitkälti. Tämän vuoksi joidenkin alueiden ja toimiyk-
siköiden nimiä on muutettu/poistettu suorista lainauksista. Haastateltavista ei samasta syystä käytetä muita tunnis-
tetietoja kuin vain ammattialaa ilmaisevia lyhenteitä; L viittaa lääkäriin ja S sosiaalityöntekijään. Haastateltavista 
ei anneta selvityksessä tämän tarkempia tietoja, sillä ne eivät ole kokonaisuuden kannalta merkittäviä ja toisaalta 
on tärkeää turvata haastateltujen anonymiteetti.
92  Alueiden internetosoitteet löytyvät lähdeluettelosta. 
93  Kuussaari ym. 2017, s. 267, 270.
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Kuvio 20. Rovaniemen päihdepalvelut.

Porissa mielenterveys- ja päihdeasiakkaita palvelee psykososiaalisten palvelujen yksikkö, 

jonka alaisuudessa toimii aikuisten ja nuorten (alle 22- vuotiaat) vastaanotot, A-klinikka, 

laitospalvelut ja kurssimuotoinen kuntoutus, kuntouttavat asumispalvelut, Helppi, päivä- ja 

työtoiminta sekä liikkuva tuki. Vastaanotoilla tehtävä työ on ensisijaisesti arviointia ja kar-

toittamista sekä lyhytaikaiseen hoidon tarpeeseen vastaavaa. Nuorten vastaanotolle ei tarvita 

lähetettä. Aikuisten vastuunotolle voi tulla lähetteellä tai oma-aloitteisesti päivystysaikojen 

kautta. A-klinikalle voi myös tulla ilman lähetettä. 

Matalan kynnyksen palvelut

• Rovaniemeläisille on tarjolla päihdepalveluja A-klinikalla 25-vuotta täyttäneille.  
A-klinikalla on avovastaanotto, jossa voi asioida myös ilman ajanvarausta.

• Lapin nuorisoasema Romppuun alle 25-vuotiaat voivat varata aikoja tai mennä päivystys-
vastaanotolle.

• Lisäksi Rompun yhteydessä toimii terveys- ja sosiaalineuvontapiste Pomppu kaikenikäisille 
päihteiden käyttäjille, erityisesti suonensisäisiä huumeita käyttäville. Pomppu tarjoaa  
kerran viikossa muutaman tunnin ajan terveysneuvontaa, neulojen vaihtoa,  
keskusteluapua sekä palveluihin ohjausta.

Katkaisu- ja kuntoutuspalvelut

• Lapin päihdeklinikka on erityistason hoito- ja kuntoutuslaitos, jonne voi hakeutua  
esimerkiksi A-klinikan, terveyskeskuksen tai sosiaalitoimiston kautta. Palveluihin tarvitaan 
lähete ja maksusitoumus. 

• Lapin päihdeklinikalla on katkaisuhoitoa, lääke- ja huumevieroitusta, päihdekuntoutusta 
sekä arviointi- ja tutkimuspalveluita.

• Huumevieroituksessa ei käytetä korvaushoitolääkkeitä, vaan vieroitus toteutetaan 
• oireiden mukaisella lääkehoidolla.
• Kuntoutumisjaksolle tullaan tarvittaessa katkaisuhoidon tai vieroituksen kautta.  

Kuntoutumisvaiheen perusjakson pituus on kuukausi ja erikseen sovittuna ja  
suunniteltuna voidaan toteuttaa pidempiäkin hoitojaksoja.

• Erillinen laitoksessa toteutettava jatkokuntoutus on määritelty viiden päivän mittaiseksi, 
mutta niitä voi sopimuksen mukaan yhdistää sekä liittää prosessiin useampiakin.
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Kuvio 21. Porin päihdepalvelut.

Pohjois-Karjalassa on vuoden 2017 alusta aloittanut SiunSote-kuntayhtymä94, jolle alueen 

kunnat ovat siirtäneet sosiaali- ja terveyspalvelujensa tuottamisvastuunsa kokonaisuudessaan. 

Alueella päihde-ehtoinen asiointi painottuu yleisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja erityisesti 

terveyspalveluihin.95 Siun soten sivuilta ei oikein saa irti tietoa palveluiden jaottelusta, minkä 

vuoksi seuraava kuvio eroaa edellä esitetyistä Rovaniemen ja Porin palveluita kuvaavista ku-

vioista. 

94   Siun soteen kuuluvat Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, 
Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo
95  Kuussaari ym. 2017, s. 267.

Matalan kynnyksen palvelut

• Helppi on suonensisäisten huumeiden käyttäjien matalan kynnyksen paikka, jossa voi 
asioida anonyymistä ja saada terveysneuvontaa sekä vaihtaa käyttövälineitä.

• Liikkuva tuki LiiTu tarjoaa lyhytkestoista, tavoitteellista toimintaa, jossa ohjataan ja  
tuetaan konkreettisesti arjen hallinnassa pyrkien itsenäiseen pärjäämiseen. Ideana on 
vähentää laitoshoidon tarvetta ja ehkäistä syrjäytymistä tukemalla asiakasta hänen  
omassa toimintaympäristössään.

Katkaisu- ja kuntoutuspalvelut

• Laitospalveluissa järjestetään katkaisuhoitoa ja jatkokuntoutusta sekä kurssimuotoista 
päihdekuntoutusta, joka on avokuntoutusta, johon voi päästä haastattelujen kautta.

• Katkaisuhoitoon tarvitaan lähete iltaisin ja viikonloppuna. Paikkatilannetta asiakas voi tie-
dustella itse. Katkaisuhoitoon pääsee virka-aikana ilman lähetettä, ei promillerajaa, paikka-
varaus hyvä tehdä etukäteen. Virka-ajan ulkopuolella tarvitaan lääkärin lähete ja paikkava-
raus, promilleraja 1,5.

• Jatkohoitona tarjolla on ympärivuorokautisena päihdekuntoutuksena kuntoutumisyksikössä.
• Satakunnan sairaanhoitopiirin päihdepsykiatrian poliklinikalle voi päästä lääkärin lähetteel-

lä. Poliklinikalla tavoitteena on tutkia ja hoitaa potilaita, joilla on samanaikaisesti väärin-
käyttö/riippuvuusongelma ja vakava mielenterveydenhäiriöt.

• Lähete tarvitaan myös erikoissairaanhoidon palveluna tarjottavaan Harjavallan sairaalassa 
toteutettavaan laitoshoitoon, johon voidaan lähettää asiakkaat, joilla on päihteiden käytön 
lisäksi ongelmia mielenterveyden kanssa.
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Kuvio 22. Siun soten päihdepalvelut.

Tosin on todettava, että Siun soten internetsivujen tiedot ovat niin niukat, että on vaikea saada 

selkoa siitä, millaisia sosiaalihuollon päihdepalveluja on ylipäätään tarjolla. Haastatteluissa 

selvisi, että Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelut toteutetaan terveydenhuollon toi-

mialueella, mutta työntekijöihin kuuluu niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon ammat-

tilaisia. Tarkasteltaessa selvitykseen osallistuvien alueiden päihdepalveluista tiedottamista 

internetissä on huomattavissa selkeitä eroja informaation saamisessa sähköisessä muodossa. 

Rovaniemen osalta on mielenkiintoista, että vaikka päihdepalvelujen järjestäminen on siirty-

nyt Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi, parhaiten tietoa palveluista edelleen saa kaupun-

gin sivuilta. Siun soten sivuilla todetaan, että päihdekuntoutus on tarkoitettu asiakkaille, joilla 

on lääkärin toteama päihdesairaus. Tämä herättää kysymyksen siitä, eikö laitoskuntoutukseen 

voi päästä sosiaalihuoltoon liittyvän tarpeen perusteella? 

Palveluihin hakeutuminen

• Siun sotessa palveluihin voi hakeutua useita reittejä. Ensinnäkin yhteispäivystyksen yhtey-
dessä toimii päihdepäivystys. Päivystävä päihdesairaanhoitaja on tavattavissa joka päivä 
päiväsaikaan yhteispäivystyksessä. Hän arvioi päivystykseen tulevien päihdeasiakkaiden 
hoidon tarpeen ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon.

• Päivystävää päihdesairaanhoitajaa voi tavata myös päihdepalvelukeskuksella, josta on hy-
vin niukasti tietoa saatavilla netissä.

• Asiakas voi ottaa myös yhteyttä virka-aikaan puhelimitse mielenterveys- ja päihdepalve-
lujen hoitokoordinaattoreihin, joiden kanssa ”yhdessä keskustellen etsitään tilanteeseen 
paras ratkaisu”

Päihdekuntoutus

• Mielenterveys- ja päihdekuntoutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille asiakkaille, joilla on lää-
kärin toteama pidempiaikainen mielenterveys- tai päihdesairaus.

• Kuntoutukseen voi päästä sovittuna jatkohoitona tai oman terveysaseman mielenterve-
ys- ja päihdepalveluiden kautta. Kuntoutuksen tai avun tarve arvioidaan yksilökohtaisesti 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen moniammatillisessa tiimissä.

• Kuntoutukseen kuuluu vastaanottotapaamisia, kotiin vietäviä palveluja, työ- päivätoimin-
taa, ryhmätoimintaa, laitoskuntoutusta sekä maksusitoumuksella tuetun asumispalvelun 
järjestämistä ja seurantaa.

• Tuetun asumispalveluiden järjestämisestä ja seurannasta vastaa asiakkaan oman alueen 
asumispalveluiden koordinaattori.

• Lisäksi erityistason vaativiin päihde- ja mielenterveysongelmiin voi saada palveluita päih-
delääketieteen poliklinikalta, joka toimii ajanvarauksella ja sinne hakeudutaan joko lääkä-
rin tai hoitajan lähetteellä.
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Kuvio 23. Vertailua internetsivujen tiedon laajuudesta.

8 Hallinnolliset saavutettavuuden haasteet

8.1 Muutokset järjestelmässä ja asiakkaan tarpeisiin vastaamisen haasteellisuus

Useimmat haastateltavista toivat esille järjestelmissä tapahtuneet muutokset ja niiden vai-

kutukset niin työtekijöihin kuin asiakkaisiinkin. Organisaatiomuutokset ovat voineet johtaa 

alueellisen yhdenvertaisuuden kohentumiseen toimintamallien yhdenmukaistamisen kautta, 

mutta työntekijät ovat voineet kokea muutokset eri tavoin. 
S: -- pääsääntöisesti on otettu vastaan ihan niin kuin silleen, että hyvä, että nyt tietää 
jotenkin, että miten pitää toimia ja tehdä. Mutta on siellä myöskin semmoista niin kuin 
kommenttia kuulunut, että tää on työllistävä asia ja missä on tekemistä, ja miksi tän pitää 
olla niin vaikeata ja monimutkaista, miksi tästä pitää tehdä niin kuin kirjaukset hoito-
kertomukseen just sen mallin mukaisesti, joka on niin kuin yhdessä sovittu, kun ennen on 
mennyt vaan jotenkin niin supsikkaammin.

Toisaalta muutokset päihdepalveluiden organisaatioiden järjestäytymisessä voivat tuntua pe-

• Siun soten sivuilta löytyy listausta eri palvelumuodoista, mutta vähän konkreettista tietoa 
palveluita järjestävistä tahoista ja esimerkiksi laitospalvelut jäävät täysin arvoitukseksi.

• Sivuihin tutustuvalle ei tule selvyyttä, mitä eroja toiminnoissa päihdepalvelujen ja mielen-
terveyspalvelujen välillä.

Siun sote

• Rovaniemen päihdepalvelut tuottaa Lapin sairaanhoitopiiri, jonka palveluihin kuuluu muun 
muassa päihdeklinikka. Tiedot päihdepalveluista löytyvät kuitenkin helpoiten Rovaniemen 
kaupungin sivuilta.

• Päihdepalveluiden sivuilta löytyy yhteystiedot eri palveluihin ja linkkejä. Esittely ei ole yhtä 
syvällinen ja selkeä kuin Porin vastaava.

• Päihdeklinikalla on omat sivunsa.

Rovaniemi

• Porin mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevilla sivuilla on selkeästi listattu erilaisia pal-
velumuotoja ja annettu ohjeistuksia asiakkaille esimerkiksi laitoskuntoutuksen aloitukseen 
liittyen

• Aiemmin sivuilla oli myös kattava opas, mutta sivut on uudistettu ja opas on kadonnut.
• Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluihin pääsy ja niiden käytön yleisyys Porissa jäävät risti-

riitaisiksi suhteessa haastatteluista saatuihin tietoihin.

Pori
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ruspalveluiden työntekijän näkökulmasta näennäisiltä.

L: Niin, mutta tämmöinen kuitenkin, mikään ei muutu, mutta nimet muuttuu, ja tahot 
ehkä, mutta näin. Tätä tämmöistä niin kuin on sitten.

Muutokset ovat voineet luoda myös informaatiokatkoksia. Monella ei ollut tietoa, miten esi-

merkiksi päihdepalvelut on järjestetty jonkin uudelleenjärjestelyn jälkeen ja ilmaisut olivat 

haparoivia, kun kysyttiin, mitä he tietävät alueen päihdepalveluista. Peruspalveluiden työnte-

kijät eivät muistaneet törmänneensä esimerkiksi päihdepalvelujen työntekijöihin tai palveluin-

formaatiota sisältäviin esitteisiin ja useat vaikuttivat olevan pelkästään internetsivujen varassa 

sen suhteen, millaisia päihdepalveluja alueella on tarjolla. Voi olla toki, että palveluista on 

tiedotettu, mutta informaatio on hukkunut muun tiedotuksen sekaan. 
S: Kyllähän niitä koko ajan tiedotetaan sinne ja levitetään, mutta osaako ne, siitä en ole 
ihan varma. Että kyllähän siis, aika paljonhan kuulee semmoista, että ei tiedetä. Tai tässä 
ei ollut kuin muutama viikko sitten, kun yksi sosiaalityöntekijä soitti, että milloin teillä 
on sellainen muutos tapahtunut, että teillä ei ole päivystystä joka päivä. Mie sanoin, että 
kaksi vuotta sitten. Niin, että onhan sinne menny tiedotteita, mutta ei ne tavoita kaikkia.

Toisaalta voi olla, että kattavampi informaatio palveluista on suunnattu liian suppealle vas-

taanottojakunnalle ja kaikki asiakkaiden kanssa työskentelevät henkilöt eivät ole tietoisia pal-

veluista. Vaikutusta voi olla myös henkilökunnan vaihtuvuudella.
L: -- se on pelkästään lääkäreille, ja kaikkihan ei joka kerta voi päästä sinne, niin kuin, 
jos se kerran vuodessa järjestetään, joku tämmöinen tähän aiheeseen suuntaava koulu-
tus, niin eihän se mene kaikille ja sitten kuitenkin porukka vaihtuu, ja meillä kuitenkin 
lääkäreitä on toki monta ihmistä, mutta ei meillä varmaan niin kuin nuokaan asiat yh-
tään haittaisi, että myös sairaanhoitajat, terveydenhoitajat koulutettaisiin näissä asiois-
sa. Että jos se on pelkästään lääkäreillä se tieto, niin todennäköisesti aika monessa ti-
lanteessa yhtä tyhjän kanssa. Niin, jos miettii vaikka tätä meidän osastotoimintaa, niin 
meillä on tässä, esimerkiksi mulla on 16 potilasta, ja mä nään niitä kaikkia aina lyhyesti 
per päivä, niin jos en hoksaa jotakin tommoista ajatella, niin jos jollain sairaanhoitajal-
la olisi vaikka jotain tietoa siitä, että niihin palveluihin hakeudutaan tätä ja tätä kautta, 
niin voi olla, että se idea nousisi esiin useamman kerran kuin että jos se on pelkästään 
lääkärin aloitteessa.

Organisaatioissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat välittömästi tai välillisesti myös asiakkaan 

asemaan. Voi olla, että työntekijä ei ole tietoinen palveluista, jolloin asiakas ei saa häneltä 

informaatiota palveluista tai muutokset sitovat resursseja niin, että palveluihin on hankalampi 

päästä jollain aikavälillä. Haastattelujen perusteella syntyy kuva, etteivät peruspalveluiden 

työntekijät ole kovinkaan hyvin perillä päihdepalveluista. Moni käytti haastatteluissa ilmaisu-

ja, jotka heijastelivat sitä, etteivät he kovinkaan hyvin tunne alueen palveluita tai tiedä, mitä 

päihdepalveluissa tapahtuu sen jälkeen, kun ovat ohjanneet asiakkaan sinne. 
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Päihdeasiakkaat tarvitsevat stabiiliutta palveluihin, vaikkakin on varmasti hyvä, että palveluita 

ja palvelurakenteita kehitetään ja uudistetaan. Turhautumista ja huolta voi kuitenkin syntyä 

sote- ja valinnanvapausuudistusta odotellessa. 
Haastattelija: Aivan, kerrotko tarkemmin, mitä tarkoitat, että valinnanvapaus huolettaa 
näiden teidän asiakkaiden kohdalla?
S: Niin. Se tuntuu vaan niin jotenkin, se vaatii niin paljon siltä asiakkaaltakin ja. 
Haastattelija: Epäiletkö että asiakkaan kyvyt ei riitä siihen valinnanvapauteen?
S: Voi olla, ei tietenkään kaikkien kohalla. 
Haastattelija: Niin. Onko sellaista pelkoa, että asiakas jäisi, tai jotkut asiakkaat jäisi 
silleen palveluiden katveeseen esimerkiksi sitten siinä vaiheessa?
S: Nii-in. 

Sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden näkemykset päihdepalvelujen kehittämistarpeista voivat 

erota toisistaan. Mielenkiintoista on, että seuraavassa lainauksessa esiintyvän sosiaalityönte-

kijän kanssa samalta alueelta haastateltu lääkäri puolestaan toi päihdepalvelujen asiakkaan 

mahdolliset vaikeudet sitoutua varattuihin aikoihin esille enemmänkin resurssiongelmana, eikä 

niinkään osana päihdeongelman luonnetta kuten sosiaalityöntekijä. Kokemus voi olla, että täyt-

tämättä jääneet ajanvaraukset sitovat resursseja, mutta eivät tuota tulosta. 
Haastattelija: No mitä sää ylipäätään pidät tärkeänä päihdepalveluissa asiakkaan kan-
nalta, jos sää ajattelet sosiaalityöntekijänä, että mitkä siusta on niitä olennaisimpia 
asioita, mitkä siellä pitäisi toteutua?
S: No se saatavuus tietenkin, että sehän voi olla, että ne ei pysty heti sitoutumaan ja ei 
toteudu ne ajat, mutta kuitenkin on aina uus mahdollisuus sinne hakeutua ja saada se 
apu kuitenkin ja tämä yhteistyön toimivuus muitten toimijoiden välillä, että se toimii, niin 
se on tärkeää. Ja tiedetään, milloin ottaa mihinkin suuntaan yhteyttä, esimerkiksi tänne 
meille, ja minkälaisissa asioissa ja yhteistyöhän on silloin sujuvaa ja että sitten ne vastaa 
tietenkin asiakkaan tarpeita, mitä on siellä ne palvelut. Että niitäkin jotenkin sen mukaan 
kehitetään, asiakkaiden tarpeen.
***
L: -- Mun käsitys on, että aika paljon siinä, että on semmoinen osa-alue, jossa on aika 
paljon semmoista erottamatonta poisjääntiä ja muuta tämmöistä, että se resursointi on 
varmaan hirveän hankala säätää, että veikkaisin, että aika paljon on sitä, että ei vaikka 
voida antaa aikaa, mutta samana päivänä saattaa jäädä paljon aikoja käyttämättä --

Päihdeongelman luonteen ymmärtämistä palveluiden järjestämisessä voidaan kuitenkin pitää 

erittäin tärkeänä. Se hetki, kun asiakas ilmaisee kiinnostusta palveluihin hakeutumiseen, on 

tärkeä ja silloin järjestelmän pitäisi pystyä vastaamaan tähän ilmaisuun.
S: väittäisin myöskin niin, että päihdeasiakkaat on myöskin sellaisia, että ne ei monesti 
käy väärällä ovella, että ne heittää lusikan nurkkaan, jos ei ne niin kuin just silloin saa 
sitä, taikka saavat tyrmäyksen. 
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Haastattelija: Niin, eli se hetki voi olla ratkaiseva.
S: Se hetki voi olla hyvin ratkaiseva, he on hyvin herkkiä ja ovat tottuneet siihen, että hyö 
saa aina negatiivista, meni hyö mihin tahansa.
Haastattelija: Voisiko olla, että heillä on tavallaan valmiiksi asenne sillä tavalla, että on 
suojamuuri pystyssä?
S: Kyllä miusta tuntuu, että niillä on, koska niillä on niitä kokemuksia siitä, että kun ne 
jonnekin keskussairaalaan96 menee tai terveyskeskukseen, niin heillä on ollut se kokemus

Kuten sosiaalityöntekijä edellä kuvasi, päihdeongelmista kärsivät asiakkaat ovat voineet 

kohdata aiemmin sosiaali- ja terveydenhuollossa sellaista kohtelua, mikä on luonut heille 

ennakkoasenteen negatiivisesta kohtelusta palveluissa. Tämä voi omalla tavallaan muodostaa 

saavutettavuudelle esteen. Voi olla, että asiakas ei uskalla tai halua hakeutua palveluihin tä-

män mielikuvan vuoksi. Hän voi myös haluta tietynlaisia palveluita näiden ennakkoluulojen 

perusteella. Jos asiakkaalle on syntynyt palveluista ennakkoasenteita, voi olla haastavaa saada 

hänet muuttamaan niitä. 

Ensimmäistä yhteydenottoa päihdepalveluihin pääsyksi on yritetty tehdä asiakkaalle mahdolli-

simman helpoksi tarjoamalla matalan kynnyksen yhteydenottomahdollisuuksia.
S: -- se tapahtuu tässä sillä tavalla, että meidän päivystysvastaanotto alkaa tehdä heti 
sitä hoidontarpeen arviointia ja ensimmäinen käyntihän tuossa on aina ilman ajanvara-
usta, asiakas tulla päivystysaikaan, marssia sisään missä kunnossa tahansa.

Eräällä alueella on koordinaattoreita, joille voi soittaa ja koordinaattori kartoittaa tilannetta 

sen verran, että asiakas voidaan ohjata ensimmäiselle käynnille jonkun työntekijän luokse. 

Asiakas voi myös saada suoran kontaktin päihdepalveluiden työntekijään keskussairaalan 

päivystyksessä tai kiertävän päihdehoitajan vastaanotolla alueellisessa terveyskeskuksessa. 

Nämä päivystävät työntekijät ohjaavat asiakkaan sitten omatyöntekijälle, joka vie prosessia 

eteenpäin.

Päihdehuollossa halutaan usein varmistaa asiakkaan motivaatio ennen palvelujen antamista. 

Tällä pyritään luonnollisesti tehokkaaseen resurssien käyttöön, kun palveluihin pääsyyn edel-

lytetään jonkinlaisia näyttöjä. Oheisessa esimerkissä on kyse juuri tällaisesta vaatimuksesta.
Haastattelija: Eli jos katkolla vaan on vapaita paikkoja, niin pääsee hyvin nopeasti?
L: Joo, mutta sitten huumevierotuskatkaisuun, huumekatkaisuun, se on pidempi prosessi, 
että siinä ensin käsittääkseni sitä motivaatiota sairaanhoitajan vastaanotolla useampaan 
kertaan keskustelemalla luodataan ja otetaan tarkka anamneesi tästä päihteiden käytös-
tä, että mitä se on 

96  Sairaalan nimi jätetty pois anonymiteetin turvaamiseksi.
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ollut ja mitä se on nyt. Että ainoasti, jos on varmistettu tää motivaatio, niin sitten pääsee 
päihdelääkärin vastaanotolle ja voidaan niin kuin suunnitella se huumevieroitus, katkai-
suhoito. Tai korvaushoidon aloittaminen.

Motivaation mittaamista voidaan kuitenkin pitää ongelmallisena, sillä päihdehuoltolaki ei 

tunne tämänkaltaisia edellytyksiä palveluihin pääsylle. Ainoa peruste palveluihin pääsylle on 

lainsäädännön nojalla tarve, mikä ei velvoita antamaan näyttöjä motivaatiosta, vaan ainoas-

taan palvelutarpeesta. Toisaalta voidaan myös katsoa, että asiakkaan motivointi on osa päihde-

työtä, eikä vastuuta motivaatiosta näin ollen voida kasata ainoastaan asiakkaalle.  

Päihdepalveluihin päätyy usein asiakkaita myös erilaisten velvoitteiden vuoksi ja tässä yhtey-

dessä voidaan selvittää päihdepalvelujen todellista tarvetta ja mahdollisesti motivoida muu-

tokseen. Taustalla voi olla esimerkiksi yhdyskuntapalvelu, eikä välttämättä varsinaista päihde-

palvelujen tarvetta. Nämä asiakkuudet voivat olla päihdepalveluiden työntekijöille haastavia, 

mutta seuraavan haastateltavan alueella tähän on rakennettu oma toimintamalli, jolla pyritään 

herättelemään mahdollista muutoshalukkuutta.
S: Pakko, velvoite on jostakin päin, niin kuin semmoinen ja tietysti se on tämmöisen 
päihdehoitotyön kannalta vähän ongelmallinen tilanne, kun ne ihmiset, eihän niillä ole 
mitään hoidon tarvetta. Ja tuota, esimerkiksi yhdyskuntapalveluasiakas, kun se tulla nap-
sahtaa tuohon, niin sen kanssa pitää tunti tässä istua. Jos se ei puhu mitään, jos sillä ei 
ole mitään työstettävää. Se on vähän et semmoinen, niin. Niin myö ollaan nyt rakennettu 
semmoinen viiden käyntikerran psykoedukatiivinen motivaatiohaastattelu ja tämmöisen, 
sanotaanko, herättäviä aineosioita, opettaviakin vähän aineosia paketti palvelemaan 
työntekijää näissä tilanteissa, jos se asiakas ei halua työstää, niin sitten me käydään läpi 
ne tietyt jutut, jotka on tämmöistä päihde-edukatiivista juttua ja sitten se asiakas siitä 
joko herää tai ei herää.

Laitoskuntoutukseen voi päästä hyvin nopeastikin. Olennaista on asiakkaalle tehtävä palvelu-

tarpeen arviointi. Seuraavan esimerkin alueella ehtona laitoskuntoutukseen pääsylle pidetään 

voimassa olevaa asiakassuhdetta yksikköön, jotta voidaan turvata asiakassuhteen pitkäjäntei-

syys ja hoitojatkumo laitoskuntoutuksen jälkeen. Asiakassuhde voidaan kuitenkin solmia var-

sin nopeasti palvelutarpeen arvioinnin kautta.
Haastattelija: Mutta joo, miten siis, sanoit tuossa, että pääsee tosi nopeastikin laitoskun-
toutuksen tarvittaessa, jos on hyvin akuutti se tilanne?
S: Kyllä, elikkä esimerkiksi tuossa meidän päivystys selvittää, ja päätyvät siihen, että 
tässä tarvitaan nyt semmoinen, ei pelkkä katko riitä, tarvitaan pidempi jakso, niin pe-
riaatteessa se tapahtuu suoraan tuosta. Niin. Ja se päätöksentekoprosessi, kun joku on 
kysynyt, että miten pitkään sitä päätöstä pitää oottaa, niin sanotaanko, että varttitunnista 
kolmeen viikkoon, riippuu vähän siitä, että miten se prosessi etenee.
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Haastattelija: Että mitä arvioita tarvitsee.
S: Niin. Se, että jos asiakas tulee tuohon päivystykseen ja sanoo, että hän haluaa maksu-
sitoumuksen sinne ja tänne. Se ei ihan niin tapahdu. Ensin pitää tehdä se hoidontarpeen 
arviointi ja kartoitetaan se tilanne jne. Mutta jos se on ihan hirveän selkeä tapaus, ja 
ensinnäkin se on semmoinen asiakas, joka on täällä meillä asiakassuhteessa, siitä on 
kaikki tehty, siinä vaan päädytään, että tarvitaan akuutisti tämmöinen, niin ei siinä mene 
varttituntia pidempään, kun paperit on tehty.

Taustalla tässä asiakassuhteen edellytyksessä on, että pyritään turvaamaan hoitojatkumo. Avo-

huollon työntekijä kytketään mukaan asiakkuuteen heti hoidon alussa ja tämä työntekijä käy 

kaikissa asiakkaan verkostotapaamisissa ja seuraa kuntoutusjakson edistymistä. Tämän työn-

tekijä toimii myös vastaanottavana tahona, kun asiakas palaa laitoskuntoutuksesta.
S: --- Että se tavallaan niin kuin, se seuraa koko ajan siellä mukana. Tää on rakennettu 
tähän ihan tietoisesti, että nää ihmiset ei vaan poukkoile sinne ja tänne, vaan tässä hoi-
dossa ois jatkuvuutta.

Eräällä alueella kaikki maksusitoumukset laitoskuntoutukseen on keskitetty yhden hankin-

noista vastaavan työntekijän myönnettäväksi, millä pyritään takaamaan päätösperusteiden 

yhdenvertaisuus. Kyseinen työntekijä on sosiaalityöntekijä ja tekee maksusitoumuksista hal-

lintopäätöksen, kuten lainsäädäntö velvoittaa. Hänen mukaansa maksusitoumuspäätöksiä ei 

tehdä raha edellä, vaan asiakkaan tarpeiden perusteella. 
S: Mutta se, että kun joku mulle sanoi, että rahahan teillä kuitenkin ratkaisee, niin mie 
väitän, että ei ratkaise. Se, että pääseekö joku hoitoon, ja mihin pääsee. Että tuota, jos se 
ois, raha ratkaisisi sen asian, niin silloinhan, mitäs hemmettiä mie tässä tekisin, tänhän 
voisi tehdä joku sihteeri. Että tuota, jos se sillä perusteella menisi.

Maksusitoumukset laitoskuntoutukseen voivat olla eri pituisia eri alueilla. Kuntoutuksen kan-

nalta voisi olla hedelmällistä, ettei asiakkaan tarvitsisi kuntoutuksen aikana miettiä, saako jat-

koa vai ei. Kyse on kuitenkin ensisijaisesti asiakkaan tarpeesta.
S: Systeemi lähtee silleen, että me annetaan aina ensimmäinen sitoumus kuukaudeksi, se 
on kaikille se kuukausi. Tietysti, jos joku pyytää kahta viikkoa, voidaan me se kaksi viik-
koa antaa. Mutta se kuukausi silleen, idea on se, että kuukauden aikana pidetään laitok-
sessa verkostoistunto, jossa arvioidaan sitä, että onko asiakas oikeassa paikassa omasta 
mielestään, onko se sitoutunut siihen, onko yksikkö sitä mieltä, että asiakas työstää siellä 
sitä asiaa, onko hoitosuunnitelmaa rakennettu, onko tavoitteita asetettu. Ja sitten sen 
verkoston kautta se avotyöntekijä, joka on siellä osallistunut, laittaa mulle työlistan siitä, 
että hyö esittää, että tätä jatkettais. Ja tuota periaatteessahan me ostetaan lyhytaikaista 
laitoskuntoutusta. Kukaan ei ole siitä sanonut, mitä se tarkoittaa se lyhytaikaisuus, mutta 
että se ei ole kuitenkaan asumista. Ja ei ole olemassa mitään sellaista ehdotonta kattoa, 
mutta että aika pitkälle ajatellaan sillä tavalla, että jos on yli kolmen kuukauden jaksoja, 
sitten pitää olla tosi hyvät perusteet. Ja suunnitelmat, että mitä sen jälkeen.
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Samainen haastateltava toteaa kuitenkin myös, että mikäli kuntoutuspaikan hoitosuunnitel-

ma on sellainen, että se selvästi vaatii pidemmän kuin kuukauden jakson, sitten se myönne-

tään, jos kyseinen laitos ja sen tarjoama kuntoutus on asiakkaan tarpeen mukainen. Asiak-

kaan tarpeen mukaan määrittyvään oikeuteen saada tarvitsemiaan palveluita ei istu se, että 

järjestelmästä käsin asetetaan ehdottomia aikarajoja, joista ei voida joustaa. Oikeastaan sään-

telyn näkökulmasta voisi sanoa, että viranomainen on se taho, jonka pitäisi joustaa ja esittää 

perusteet tällaisten kankeiden aikarajojen noudattamiselle. Asiakkaiden tarpeet eivät välttä-

mättä istu viranomaisten asettamiin tavoitteisiin ja kuntoutuminen voi viedä enemmän aikaa, 

mitä alun perin on suunniteltu. Alueellisen tarpeen arviointiin ja palveluiden mitoittamiseen 

erilaiset yhteistoimintaratkaisut voivat tuoda yhdenmukaisuutta. 
S: Niin kuin monessa kunnassa oli, jos tilastoja joskus katottiin, niin ei siellä ollut, ja 
siellä oli jotkut kunnan päättäjät sitä mieltä, että ei meillä ole tarvetta. Se ei ihan oikeasti 
ollut niin. Päihdepalvelut on semmoisia palveluja, että jos meillä ei ole tarjota palvelui-
ta, niin ei meillä ole kysyntää. 

Voi olla, että palveluvalikkoon ei kuulu sellaisia palveluita, joihin asiakkaan tarpeet istuisivat. 

Kyse voi olla yksilön perustarpeiden täyttämisestä tilanteessa, jossa syystä tai toisesta hän ei 

halua päihdepalveluihin. 
S: No kyllä se siinä huumorilla heitettiin, että tässä vielä perustaa joku asumispalvelu-
yksikkö just tämmöisille ihmisille, jotka ei niin kuin oikein mahdu mihinkään, jotka on 
ihan oikeasti tosi haastavia. Ja siinä mielessä tää on semmoinen ihan oikeakin asia, että 
tämmöisiä päihdepsykiatrisia, sanotaan, jotka tarviis ehkä jotain tehostetun palveluasu-
misen palveluita ihan sillä, että ne tarvii sen kontrollin ja perushuolenpidon, jopa aika 
nuoriakin, tämmöisiä meillä on koko ajan lisää.
Haastattelija: Onko kyse ihan perustarpeiden täyttämisestä?
S: Ihan osittain sitä, että varmaan osaisi, ei ole kiinnostusta, halua huolehtia hygienias-
taan tai diabeteksen hoitamisesta tai ruokailusta tai…
Haastattelija: Jotka synnyttää sitten muiden palveluiden tarvetta…
S: Niin, ja jos tuommoinen ihminen pannaan tuolta kotiin, niin onko se vähän heitteil-
lejättöä. Toisaalta sillä ei ole asuntoakaan nyt, kun se oli polttanut kämppänsä. Niin 
onko se sit heitteillejättöä, vai tarkoittaako se sitten sitä, että viikon päästä se on -- kaut-
ta päihdepsykoosissa taas siellä osastolla, erikoissairaanhoidossa. Se sitten jatkaa sitä 
kierrettä. Se on ihan oikeasti semmoinen asia, joka tässä pitäisi jollain tavalla miettiä. 
Meillä ei ole edes palveluntarjoajia, sellaisia yksiköitä.
Haastattelija: Onko Suomessa ylipäätään?
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S: No en kyllä keksi. Niin. Ja sitten se, että sen pitäisi olla oikeanlaista palvelua näille 
ihmiselle. Että nyt taas jos lähdetään laittamaan jonnekin kuntoutuslaitokseen B97 tai 
semmoiseen raskaaseen päihdekuntoutukseen, niin ei ne ihmiset hyödy siitä mitään, eikä 
ne pärjää siellä. Sotkee sen koko talon. Ja onko siinä mitään järkeä ostaa jotain kah-
den ja puolen sadan vuorokausihintaisen palvelun ihmiselle, joka tarvitsisi perushoitoa. 
Semmoista napakkaa.

Kyse on resurssien järkevästä käytöstä, ettei edellä kuvatun kaltaista asiakasta laiteta päihde-

kuntoutuslaitokseen, mutta toisaalta on huomioitava, että asiakkaalla on oikeus saada tarvitse-

miaan palvelujaan perustarpeidensa täyttämiseksi. Esimerkiksi päihdepalveluihin ja/tai päih-

teettömyyteen sitoutumiskyvyttömyys ei saa estää sitä, että yksilölle turvataan ihmisarvoisen 

elämän perusedellytykset PL 19.1 §:n mukaisesti. Päihdekuntoutukseen lähettäminen ei tässä 

tilanteessa ole palvelutarpeen mukaista. Haastateltava nostikin esille erittäin tärkeän seikan; 

miten vastaamme haastavimpien asiakkaiden tarpeisiin? Kotiin vietävissäkin palveluissa voi-

daan törmätä ongelmiin, kuten työtekijöiden turvallisuuteen ja peruspalvelujen soveltuvuuteen 

haastavimmille asiakkaille.
L: --- jos terveydenhuollon puolelta aloitetaan vaikka paljon kotipalvelua, niin sitten sii-
nähän olisi tarkoitus, että saadaan se ihan vaikka arkihygienia, -ravitsemus rullaamaan 
--- Kun ei meillä siihen, ihan ymmärrettävästi, että jos on terveydenhuollon puolella kou-
lutetut lähihoitajat, niin ei se varmaan turvallisuudenkaan kannalta ole paras ratkaisu, 
mutta ei heillä olisi varmaan osaamistakaan silleen päihtynyttä ihmistä kävis ohjaamas-
sa ilman, että siitä tulisi vaaratilannetta tai muuta. Monesti sitten, että jos on toistuvasti 
päihtyneenä kotihoidon käynnillä, niin se kotihoito tyssää siihen. Että se arjen apu lop-
puu sen takia, että ollaan niin humalassa, että ei siellä enää hoitajat ala käymään.

Työantajan, kuten kunnan tai kuntayhtymän, on luonnollisesti huolehdittava työntekijöidensä 

turvallisuudesta. On kuitenkin todettava, että mikäli turvallisuussyistä jokin palvelu joudutaan 

keskeyttämään ja asiakkaalla on tarve saada palveluja esimerkiksi ihmisarvoisen elämän peru-

sedellytysten turvaamiseksi, viranomaisen on järjestettävä tilalle jokin muu tarpeisiin vastaava 

palvelu. Tämän vuoksi edellä sosiaalityöntekijän esiin nostama seikka siitä, että tarvittaisiin 

valtakunnallisestikin uudenlaisia palvelumuotoja haastavimmille asiakkaille, on erittäin tärkeä. 

97  Nimi jätetty pois anonymiteetin turvaamiseksi.
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8.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoille sijoittumisen aiheuttamat  
haasteet 

Merkittävä tekijä päihdepalveluissa on sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoille sijoit-

tuminen. Haastatteluista nouseekin yhtenä teemana esiin se, että näiden järjestelmällisten 

osa-alueiden välistä aitaa voi olla haastavaa ylittää. Seuraavassa lääkäri kertoo omasta tietä-

myksestään kunnan alueen nuorille aikuisille tarkoitetusta päihdepalveluyksiköstä Y tervey-

denhuollon näkökulmasta.98

L: Ja sit me tiietään, että on olemassa tuo Y, joka on sosiaalihuoltoa, ja johon meillä ei 
ole mitään yhteyttä. Että se on vaan niin kuin tämmöinen, hyvin tiedetään vain. 

  Haastattelija: Niin, tietopohja lähinnä.
L: Niin, en tiiä yhtään ihmistä nimeltä, joka olisi siellä töissä, en ole koskaan tavannut, 
mä olen ollut viisi vuotta talossa ja mä en oo koskaan nähnyt yhtään Y:n työntekijää, 
enkä mä tiiä yhtään, mää tiiän vaan sen, että jos mulle tulisi alle 25-vuotias ihminen, joka 
tarvii päihdepalveluita, niin mä voisin sanoa sille, että hei, tossa on, tässä nettisivulla on 
tämä Y:n puhelinnumero, että soita siihen. Mutta se on hyvin karkea ymmärrys asiasta, 
että ei tosiaan niin kuin ole, että aika vahva tässä on se raja-aita.

Integraatiota voi vaikeuttaa erilaiset toimintakulttuurit eri toimialojen välillä. Integraatiossa 

on huomioitava eri toiminta-alueiden erilaiset luonteet ja toiminnalliset tavoitteet. Seuraavissa 

lainauksissa sekä lääkäri että sosiaalityöntekijä kuvaavat yhteensovittamiseen mahdollisesti 

liittyviä haasteita oman työnsä näkökulmasta
L: Vaikea sanoa vielä, koska tää on nivoutunut hyvin siinä omassa huoneessa yksin ole-
miseen. Että täällä niin kuin muuten on perinteet semmoiset, että ehkä vähän on tehty 
tiiminä asioita, että se on hyvin näyttäytynyt siinä, että lääkäri on yksin omassa huo-
neessaan, hoitaa päivän ja lähtee kotiin. Että tuota saa nähdä, mitä se tuo tullessaan tuo 
integraatio, asiakastoiminta.
***
S: On se niiltä työntekijöiltä aika iso muutos. Mutta että, on siinä myöskin se, että kaksi 
hyvin erilaista toimintakulttuuria pannaan näin fyysisesti yhteen, ja sitten niin kuin ei se 
välttämättä heti lähde toimimaan.
***
S: -- kyse niin isosta muutoksesta, ettei se tapahdu hetkessä, kun se on tämmöinen työ-
kulttuuri, se ei ole pelkästään sitä, että ollaanko me yhdessä vai eikö me olla yhdessä, 
vaan kun on vuosikymmeniä tehty ihan erilaisella orientaatiolla sitä työtä, niin jotenkin 
ruveta sitten tekemään jotenkin yhdessä.

98  Tieto palveluyksikön nimestä muutettu, jotta haastateltavan anonymiteetti säilyy.
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Haastatteluaineistosta nousee esille, että yksi haastava tekijä mielenterveys- ja päihdepalve-

lujen yhteensovittamisessa voi olla asenteet. Suhtautuminen asiakkaisiin on erilainen, mikä 

voinee johtua toiminnan luontaisista eroista.
S: -- esimerkiksi psykiatristen hoitajien keskuudessa se, että hyöhän on hyvin perintei-
sesti, mie tiiä, paha puhua hoitajista, mutta sitten kulttuuri on niin kuin se, että päihde 
ei kuulu tänne vaan päihdepuolelle, me hoidetaan vain niitä oikeasti psykiatrisia. Se on 
ollut myös ongelma sen yhdessä tekemisen suhteen. Ja se on siellä niin tiukassa. Onhan 
heillä niitä ihan oikeastikin psyykkisesti sairaita, mutta kun nämä päihdeasiakkaatkin on 
psyykkisesti sairaita. Ja siinä on semmoista asennetta --- luulen, että siihen vaaditaan 
aika pitkä aika, ennen kuin se löytää jonkun uuden muodon tää integraatio.

Integraatio mielenterveys- ja päihdepalveluiden välillä herättää joissakin myös huolta siitä, 

medikalisoituuko päihdepalvelut liikaa. Sosiaalityössä koetaan, että täytyisi muistaa asiakkaan 

kokonaisvaltaisen tarpeen huomioiminen, eikä liikaa keskittyä sairauden hoitoon. 
S: -- sanoisin, että siellä tehdään vähemmän sosiaalityötä kuin mitä perinteisesti päih-
detyössä, että tämä on musta yksi semmoinen siihen liittyvä asia, että mikä tässä nyt 
on huomattu, että myö niin kuin päihdepuolella ollaan jotenkin niin kuin ajateltu sitä 
ihmistä hoitamisen kohteena hyvin laajemmin, paljon isommalla laajuudella kuin mitä 
se psykiatrinen puoli, sen tietämyksen mukaan, mikä miulla on. Ja tuota, on oltu vähän 
nimenomaan huolissaan siitä, että mihin se semmoinen psykososiaalinen työ tulee tässä 
menemään. Se, että onko esimerkiksi sillä sosiaalisella ohjauksella ja palveluohjauksella 
ja sillä niin kuin ihmisen ottamisella koko pakettina tähän ja sitten lähetään niin kuin 
selvittämään edunvalvonta-asioita ja toimeentulotukiasioita ja asumistukiasioita siinä 
kaiken muun ohella.

Siun sotessa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota on viety jo varsin pitkälle, mutta teke-

mistä on vielä eheämmän kokonaisuuden luomiseksi ja todellisen integraation saavuttamisek-

si. Tämä vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, kuten haastateltava Siun sotesta totesi: ”-- tää on niin 

kuin muutoksena tosi iso prosessi ja miun mielestä tässä pitää ymmärtää se, että se prosessi, 

siinä prosessissa on erilaisia vaiheita.” Haastateltavan kokemuksen mukaan ensimmäisenä 

vuonna yhdistymisen jälkeen kuntarajat katosivat kyllä, mutta eri toimialat keskittyivät järjes-

telemään toimintojaan keskenään. Haastateltavan mukaan on tärkeää, että nyt päästäisiin lo-

pulta vähitellen yhteistyöhön yli toimialarajojen, sillä asiakkaat ja heidän tarpeensa eivät aina 

mahdu yhden toimialan sisään, vaan palveluja tarvitaan laajemmin. 

Monen kunnan muodostamalla yhteistoiminta-alueella ei välttämättä enää keskustella siitä, 

mikä kunta on vastuussa kunkin asiakkaan synnyttämistä kustannuksista, vaan siitä, minkä 

toimialan maksettavaksi mikäkin asiakkaan palvelu kuuluu. 
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S: Esimerkiksi, sanotaan vaikka, puhutaan niin kuin päihdepsykiatrisesta asiakkaasta, 
joka on vailla asuntoa, niin kuuluuko se nyt sitten, se sattuu vielä olemaan 65-vuotias, 
niin se, että sanotaan, että se on S:lla99 hoidossa, psykiatrisella osastolla ja se pitäisi 
saada kotiutettua. Sitten käydään keskustelua, että onko tässä päihdekuntouksen tarvet-
ta, että haluaako tämä päihdekuntoutusta, ja päihdekuntoutus on taas sitä, että se on 
tavoitteellista, muutokseen johtavaa kuntouttavaa hoitoa. Jos se kaveri sanoo, että ei 
hänellä ole mitään päihdeongelmaa, ei hän tarvitse mitään päihdehoitoa. Vaikea siinä on 
ruveta rakentamaan mitään kuntoutuspolkua, jos kaverilla ei ole mitään omaa tarvetta 
tai motivaatiota muuttua. No okei, se tarvii asunnon. Onko se sitten mielenterveyspuolen 
asumispalvelua, vai onko se aikuissosiaalityön asumispalveluita vai olisiko se geronto-
logisen puolen asumispalveluita, koska yli 65-vuotiaat kuuluu gerontologiselle puolelle. 
No, se voi aivan hyvin olla mitä tahansa näistä.

Yksi merkittävä tekijä rajapintojen haasteellisuuteen vaikuttaa olevan tietojärjestelmien eril-

lisyys. Terveydenhuollon työntekijät eivät pääse asiakkaan sosiaalihuollon tietoihin käsiksi ja 

toisin päin. Tämä voi vaikeuttaa toisaalta yhteistyötä ja yhtäältä kokonaiskuvan saamista asi-

akkaan tilanteesta. 
S: Vaikeuttaa. Että tuota, se, että sosiaalipuoli ei ole Mediatri-käyttöjärjestelmässä, ai-
nakaan vaan vielä, en tiedä, tuleeko se joskus olemaan, todennäköisesti tulee, tai ainakin 
siinä vaiheessa, kun sosiaalipuolen tiedot menee sinne kanta-arkistoon, niin sittenhän 
ne jollakin tavalla yhdistyy, ainakin viranomaisille, mutta tällä hetkellähän se, ne ei niin 
kuin, sosiaalipuolen ihmiset ei nää meidän tekstejä, eikä me nähdä heidän tekstejään. Ja 
sitten pitäisi kuitenkin yhteisiä asiakkaita hoitaa.
***
L: Niin, siinä on varmaan tässä, sosiaalipuolen kanssakin on se, että tietojärjestelmät 
eivät ole keskustelleet keskenään, eikä tietoa oo ihmisestä, mitä siellä sosiaalipuolella 
tapahtuu, se on yksi ongelma.

Toisaalta työntekijälle voi jäädä huoli asiakkaasta, joka siirtyy esimerkiksi terveydenhuollosta 

sosiaalihuollon puolelle. Seuraavan keskustelun taustalla on kysymys sosiaalihuoltolain pal-

velutarpeessa olevasta asiakkaasta tehdystä ilmoituksesta.
L: -- Että niistähän tosiaan ei kuule palautteita myöskään, että miten niissä menee, että 
en tiiä sitten, miten on käynyt, tässä nyt yhtä mietin potilasta, jolle tehtiin aika hiljattain-
kin semmoinen, mutta en ikinä tiiä, että miten siinä käy –
***
Haastattelija: Mutta tuota, kun tuossa sanoit, että kun niistä ei sitten tiedä, että mitä 
tapahtuu sen jälkeen, että se jää tavallaan teidän osalta siihen, niin koetko, että se olisi 
ihan hyödyllistä etenkin näiden toistuvien asiakkaiden, jotka tulee uudestaan ja uudes-
taan, niin heidän kohdalla saada sitä tietoa, että miten muissa palveluissa…

99  Osaston nimi anonymisoitu.
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L: Olisi, että kyllä se sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välinen raja on niin kuin näis-
sä tiedonvaihtoasioissa ikävän korkea. Että olisi varmasti monesti hyödyllistä tietää, että 
mitä tässä välillä yritetty tehdä, ja onko siinä mitään rahkeita joskus toimia sen, mitä 
siellä on tehty. Ja kyllä niin kuin, jos miettii, niin tuota, ihan siis, en mä tiiä, onko se 
lainsäädäntö, mikä sen estää, että niistä saisi jotakin tietoa, mutta en tiedä. Olisi niistä 
varmasti hyötyä, varsinkin niiden, jotka pyörii toistuvasti, niin niiden kanssa niinkö olla 
yhteisessä pöydässä. 

Toisaalta tieto ei välttämättä kulje yksiköiden välillä, vaikka kyse olisikin saman hallinno-

nalan toimialoista. Seuraavan lainauksen mukaan lääkärille on syntynyt epäilys, että päihde-

palveluissa esiintyy resurssipulaa. Hän on kuitenkin sen tiedon varassa, minkä saa asiakkailta.
L: No tuota, aina välillä kuulee sitten ainakin asiakkailta tai potilailta semmoisia kom-
mentteja, että joku homma tökkii, mutta ei mulla oikeastaan ole siitä mitään tarkempaa 
tietoa, että ilmeisesti lääkäritilanne ainakin saattaa olla siellä aika haastava. Että se on 
semmoinen ongelma ollut ainakin jossain määrin, että onko sitä lääkärityövoimaa ollut 
siellä, että se on ehkä selkein --

Joissain tapauksissa lähettävän yksikön olisi hyvä saada tietoa asiakkaan jatkotilanteesta, sillä 

jos lähettävänä tahona on esimerkiksi asiakkaan oman terveyskeskuksen terveyskeskuslääkäri, 

hänen luoksensa asiakas yleensä palaa jossain vaiheessa päihdeongelman tai muun syyn vuok-

si. Sosiaalityöntekijät vaikuttavat olevan paremmin perillä asiakkaan muista palveluista. Päih-

depalvelujen osalta tähän voi vaikuttaa esimerkiksi se, jos sosiaalityöntekijä on se, joka toimii 

sosiaalihuollon asiakkaan omatyöntekijänä ja/tai myöntää maksusitoumuksen. Terveydenkes-

kuslääkärillä käynti voi olla luonteeltaan hyvin kertaluontoista täsmäpalvelua, jossa hoidetaan 

sen kertainen asia, eikä ole tarkoituksenakaan tehdä pitkäjänteistä työtä. Seuraavassa sosiaali-

työntekijä kuvaa moniammatillista työskentelyä. 

S: -- Osallistutaan niihin palavereihin ja sitten siellä on tän lääkärin kanssa tehdään sitä 
tiivistä yhteistyötä sitten, että tavataan ja sitten voidaan sopia se seuraavakin tapaami-
nen vaikka puolen vuoden päähän, jossa käydään ne asiat läpi. Esimerkiksi, jos on se 
työ- ja toimintakyvyn selvittelyasia menossa, tai sitten on vaikka sieltä pyydetty, että ois-
ko kuntouttava nyt hyvä, ja sitten kun nyt on aloitettu se kuntouttava työtoiminta, niin sitä 
arvioidaan yhdessä. On sitä, tottakai se sieltä, voisi olla sieltäpäin tiiviimpää, että mitä 
asiakkaalle sitten kuuluu, jos jossakin kohtaa on niin, että se päävastuu on vaikka siellä 
päihdepalveluissa sitten, että siellä on niitä käyntejä, että sitten meillä on vähäisemmäs-
sä määrin. Mutta on se toiminut, mutta ehkä silleen voisi olla vähän enemmän toki olla 
joissakin tilanteissa. Mutta näissä lääkäriajoilla on, ainakin tän kyseisen lääkärin kans-
sa on niin kuin sovittu tapaamisia, sieltä on tullut niitä dokumenttejakin, koostetta sitten 
siltä tapaamiselta, yhteiseltä, tänne meille.
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Joissakin toimiyksiköissä asiakkaalta pyydetään suostumus siihen, että asiakkaan tietoja voi-

daan luovuttaa moniammatillisen työskentelyn mahdollistamiseksi. Alla kuvatussa mallissa 

on kyse työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen liittyvästä prosessista, jossa sosiaalihuolto on 

mukana. Yhteistyö on koettu toimivana.
S: -- Sitten me tehdään kooste, joka on se, palvelutarpeen arviointipohjaa käytetään siitä 
asiakkaan tilanteesta ja lähetetään se asiakkaan luvalla sinne terveydenhoitajalle, lää-
kärille, ja mennään sinne lääkäriajalle mukaan ja tehdään siellä se yhteinen jatkosuun-
nitelma lääkärin kanssa. Että se on kyllä tiivistä se yhteistyö.
Haastattelija: Kyllä, onko tää tuota teillä miten kauan ollut teillä tämmöinen malli?
S: Mie en nyt kyllä tarkkallensa muista, on se ollut vuosia, elikkä sen hankkeen kautta 
ensin, siinä oli kuntoutuslääkäri myös mukana. Ja sitten sitä, tämmöinen pysyvämpää 
mallia kehiteltiin ja.
Haastattelija: Eli se jäi käyttöön siitä.
S3: Joo. Ja sitten meillä on semmoinen työryhmä myöskin, missä on terveydenhuollon 
edustajia ja sitten on meiltä päin, meidän mielenterveyspuolen henkilöitä.

Sovellettava lainsäädännön valinta ei ole aina käytännön toimijoille kovin helppo tehtävä ja 

yksikön sisällä asiasta voi olla ristiriitaista tietoa. Seuraava keskustelu terveydenhuollon toi-

miyksikköön sijoitetun sosiaalityöntekijän kanssa syntyi juuri tämän epäselvyyden pohjalta.100

S: --- mie haluaisin oikeastaan kysyä sen siulta, että minkä lain alaisuudessa mie niin 
kuin toimin?
Haastattelija: Sosiaalihuoltolain.
S: Vaikka mie oon perusterveydenhuollon työntekijä.
Haastattelija: Joo, mutta kun oot sosiaalityöntekijä, niin se on aina sosiaalihuoltolaki. -- 
S: Okei, kun mie sitä kyselin tuolla kirjaamiskoulutuksessakin sitä, että kumpi mie oon, 
terveydenhuollon sosiaalityöntekijä vai sosiaalihuollon työntekijä vai oonko sitä ja tuota 
ja tätä. Kun ensimmäinen kriteeri oli se, että kysyttiin miulta, että minkä työnantajan 
palveluksessa sie oot. No, mie oon perusterveydenhuollon työntekijä. Sitten sie oot terve-
ydenhuollon sosiaalityöntekijä. Joku sit sanoi, että terveydenhuollon sosiaalityöntekijä 
ei voi tehdä sosiaalihuoltolain mukaisia päätöksiä. 

Mielenkiintoista on, että Lapin päihdeklinikan lähetteen voi täyttää myös ei-terveydenhuollon 

ammattilainen, eli käytännössä sosiaalityöntekijä.101 Ilmeisesti yksikössä on katsottu, että täl-

löin lähete toimisi myös maksusitoumuspäätöksenä. On kuitenkin huomattava, että lähete on 

100  Kyseinen pätkä oli tarkoitus jättää pois tästä selvityksestä, koska haastatteluissa tarkoituksena ei ole, että 
haastattelija antaa lainopillista konsultaatiota haastateltavalle kesken haastattelun. On kuitenkin epäkohteliasta jät-
tää vastaamatta esitettyyn kysymykseen, jonka esittämiselle on hyvä syy. Päätin kuitenkin, että keskustelu kuvaa 
hyvin sitä epäselvyyttä, joka voi syntyä terveydenhuollon alueelle sijoitetun sosiaalityöntekijän asemasta. 
101  Lapin päihdeklinikka, lähetepohja. http://www.lapinpaihdepalvelut.fi/pdf_klinikka/lahete.pdf 
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lähtökohtaisesti terveydenhuoltoa varten luotu lomake, joka ei välttämättä täytä hallintopäätök-

selle hallintolaissa asetettuja edellytyksiä. Tällöin lähetettä tulisi täydentää niin, että se täyttää 

edellytykset tai tehdä kirjallinen hallintopäätös erikseen. 

8.3 Taloudellinen saavutettavuus 

Siun soten internetsivuilla ilmoitetaan mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen avopalvelujen 

olevan asiakkaalle maksuttomia, mutta sivuilla ei kerrota laitospalveluiden maksuista. Haas-

tatteluissa kuitenkin selvisi, että laitoskuntoutuksen omavastuuosuus on vajaa 50e/päivä. 

Porin laatimassa oppaassa on tarkasti eroteltu palvelujen maksuttomuus ja maksullisuus sekä 

maksujen määrät. Avohuollon palvelut ovat maksuttomia. Katkaisuhoidosta ja päihdekuntou-

tuksesta peritään asiakasmaksulain mukainen vuorokausihinta ja kurssimuotoisesta kuntou-

tuksesta päiväkuntoutuksen hinta. Porin itse tuottamista asumispalveluissa asiakas maksaa 

vuokraa ja ostopalveluina tuotetuista asumispalveluista asumisesta peristään sosiaalihuollon 

lainsäädännön mukaiset maksut. Rovaniemellä päihdepalvelut ovat internetsivujen mukaan 

asiakkaalle maksuttomia, lukuun ottamatta todistusmaksuja. Rovaniemellä tehdyssä haastatte-

lussa työntekijän käsitys oli, että laitoskuntoutukseen vaaditaan maksusitoumus, mutta tietoa 

omavastuuosuudesta hänellä ei ollut. Erästä haastateltua lääkäriä mietitytti, että miten asiak-

kaat selviävät erilaisista sosiaali- ja teveydenhuollon palveluihin liittyvistä kustannuksista.  

L: -- Että no ainakin päihdeongelmaisten kohdalla on paljon sitä, että tietysti siellä on 
sitä rahapulmaa varmasti mukana, ja sen näkee siinä jo ihan, että miten niihin hoitoihin 
sitoutuminen voi olla vaikeata, että onko rahaa riittävästi ostaa niitä lääkkeitä tai muuta 
semmoista, kuntoutusta hankkia.

Kuluja voi syntyä esimerkiksi siitä, että asiakkaan tuli ostaa lääkkeitä, maksaa omavas-

tuuosuuksia laitoskuntoutuksesta tai yksinkertaisesti saada maksettua matkat johonkin toi-
mipisteeseen. Lääkärin lähettäessä asiakasta esimerkiksi toisella puolella kaupunkia olevaan 
laboratorioon tai päihdepalveluyksikköön, hän voi joutua samalla miettimään, voiko asiakas 
oikeasti taloudellisista syistä päästä näihin palveluihin. Joillekin asiakkaille muutaman euron 
bussilippukin voi olla iso kulu, eikä toimeentulotuenkaan saaminen tämän kaltaisiin kiireelli-

siin menoihin ole välttämättä Kelan siirron myötä enää niin yksinkertaista, mitä aiemmin. 

Kaikilla selvitykseen valituilla alueilla asiakkailla saattaa olla palveluihin fyysisesti pitkä mat-

ka. Siun soten alue kattaa koko maakunnan ja osa palveluista keskittyy alueen keskukseen eli 
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Joensuuhun. Pori puolestaan tarjoaa alueellaan palveluita myös naapurikunnilleen, kuten Ulvi-

lalle. Pitkät välimatkat ja asiakkaan heikko taloudellinen tilanne voivat vaikeutta palveluiden 

saavutettavuutta. Fyysistä saavutettavuutta voi heikentää myös asiakkaan fyysinen toimintaky-

ky, johon päihteidenkäyttö voi vaikuttaa heikentävästi. Tällöin olisi hyvä harkita esimerkiksi 

kotiin vietäviä palveluita.
S: Meilläkin on ruvettu tekemään niin, että jos nyt on esimerkiksi tosiaan tilanne se, että 
on niin hankalat kulkuyhteydet, että ei pääse, niin siitä voidaan käydä joitakin kertoja 
kotona. Tai sitten, jos on tämmöisiä liikuntarajoitteisia ihmisiä, jotka ei pääse, on meillä 
myöskin bussikortteja käytössä ja tämmöisiä, että pyritään semmoisilla ratkaisemaan 
sitä, ja täydentävänä toimeentulotukena jotkut saa sitten, jotka on säännöllisesti käyneet 
täällä, niin ovat hyväksyneet kaupunkialueellakin bussikortin.

Toimeentulotukeen oikeutettujen kohdalla maksut voidaan maksuihin myöntää perustoimeen-

tulotukea ja kunnat voivat myös harkintansa mukaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää 

toimeentulotukea sellaisille henkilöille, jotka eivät ole toimeentulotuen asiakkaita muutoin. 

Eräällä selvityksen alueella maksusitoumusten saamista ja omavastuuosuuksien korvaamista 

ei pidetty ongelmana. Maksusitoumus tehdään päihdepalveluissa ja omavastuuosuudesta pää-

tetään peruspalveluissa.
S: Ja mulla on kyllä se käsitys, että sitten jos niitä jaksoja, jo sieltä päihdepuolelta ja 
katkon puolelta ja sieltä työntekijäpuolelta oltu sitä mieltä, että tämä on järkevää ja 
on semmoinen sauma, että tää kannattaa tehdä, niin ei se mistään omaavastuuosuusten 
maksuista ole jäänyt enää kiinni. Että niissä on tultu vastaan paljonkin, nehän on aika 
isoja summia sit, kun lähdetään tonne jonnekin kuntoutuslaitokseen102 tai ties mihin läh-
detäänkään pitkäksi aikaa, ne on kalliita juttuja.
Haastattelija: Tuossa mainitsitkin maksusitoumuksen, onko teillä edelleenkin sellainen 
käytäntö X:n alueella103, että se maksusitoumus tehdään siellä päihdepalveluissa, että se 
on siellä se päätöksenteko siitä?
S: He tekee siitä kuntaosuudesta päätöksen. Ja sitten niin kuin siitä omavastuuosuudesta 
on tehnyt meidän toimisto päätöksen.

Toisaalta toisella alueella on törmätty ongelmiin Kelan ohjeistusten kanssa. Kyseessä on päih-

delaitoskuntoutuksen omavastuuosuuksien maksuista ja ongelmia syntyi siitä, että palvelu-

päätös on tehty sosiaalihuoltolain mukaisesti alueella omaksutun käytännön mukaisesti, eikä 

terveydenhuoltolakiin perustuen. 

102  Kuntoutuslaitoksen nimi jätetty pois anonymiteetin säilyttämiseksi.
103  Alueen nimi muutettu anonymiteetin säilyttämiseksi.
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S: Ja, mut sitten Kela rupesi siitä sitten viime aikoina vähän ämpyilemään, että kun 
toimeentulotuki muuttui Kelalle, niin Kelan sitten uudet ohjeistukset oli semmoisia, että 
jos ne päätökset on sosiaalihuollon tekemiä päätöksiä, niin ne ei kelpaa heille toimeentu-
lotukeen terveysmenoihin. Vaan että, sit siinä oli se, että varsinkin, jos se on tämmöinen 
tulosidonnainen päätös, silloin se ei kelpaa. No, miun päätökset ei oo tulosidonnaisia 
päätöksiä, se on se lyhytaikaisen laitoskuntoutuksen omavastuumaksu, joka on kaikille 
sama, herroille ja narreille. Siitä oli sitten vähän tulkintaerimielisyyttä tuolla, mutta kai 
nyt sitten on päätynyt siihen, että ne hyväksyy sen sinne, kun välillä tuossa mietittiin, 
että muutetaan tätä systeemiä niin, että meidän apulaisylilääkäri rupeaa tekemään ne 
päätökset, mie valmistelen, mutta hän tekee päätökset, silloin ne on terveydenhuollon 
päätöksiä.

Päihdeongelmista kärsivillä on usein myös taloudellisia ongelmia ja he voivat joutua turvautu-

maan toimeentulotukeen tulonlähteenä. Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997, TTL) 1.1 

§:n mukaan toimeentulotuki on ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömän toimeentulon 

turvaava viimesijainen taloudellinen tuki. Tämä sitoo toimeentulotuen funktion vahvasti PL 

19.1 §:ssä säädettyyn biologiset elämän edellytykset turvaavaan perusoikeuteen. Toimeentulo-

tuen perusosan myöntäminen siirrettiin vuoden 2017 alusta kunnilta Kelalle tavoitteena lisätä 

yhdenvertaisuutta ja vähentää toimeentulotuen leimaavuutta sekä kasvattaa Kelassa asioinnin 

kautta tietoisuutta erilaisista etuuksista.104 

Kelassa ei valitettavasti oltu riittävän valmistautuneita siirtoon.105 Ottaen huomioon, että kyse 

on taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevista ihmisistä, joiden ihmisarvoisen elämän peru-

sedellytykset vaarantuivat Kelan toiminnan vuoksi, tapahtunutta voidaan apulaisoikeusasia-

miehen mukaan pitää erityisen moitittavana (EOAK/649/2017).106 Valitettavasti näyttää siltä, 

että uudistusta tehtäessä ei myöskään varauduttu riittävästi siihen, miten muutos vaikuttaa 

sosiaalityön kokonaisuuteen. Siirtoa koskevassa hallituksen esityksessä on arvioitu uudistuk-

sen vapauttavan sosiaalihuollon resursseja varsinaiseen sosiaalityöhön ja sen kehittämiseen.107 

Kentällä tämä ajan vapautuminen on näkynyt aikuissosiaalityössä, mutta samalla on syntynyt 

104  HE 358/2014 vp, s. 21.
105  Kelassa on perustoimeentulotuen oikaisuvaatimusten ratkaisemista varten Oikaisuvaatimuskeskus, jon-
ne alkuvuoden (1.1.- 12.5.2017) aikana saapui 6 440 oikaisuvaatimusta. Lisäksi aiheeseen liittyviä kanteluita 
laillisuusvalvojille tehtiin toukokuun 2017 loppuun mennessä useita satoja. EOA on tehnyt esityksiä hyvitysten 
maksamisesta ja antanut Kelalle huomautuksia lainvastaisesta menettelystä. (Kela 2017, s. 12)
106  AOA totesi, että laillisuusvalvonnassa on vakiintuneesti katsottu, että resurssisyillä ei voida hyväksyttä-
västi perustella poikkeamista siitä, mitä perusoikeutena turvattu yksilön oikeusturva asian käsittelyltä edellyttää. 
Kela ei tähän peilaten esittänyt hyväksyttäviä perusteita hakemuksen käsittelyn ja päätöksenteon viivästymiselle.
107  HE 358/2014 vp, s. 23–24. 
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kuitenkin myös epätoivottuja vaikutuksia, joita ei arvioitu lainsäädäntömuutoksen esitöistä. 

Muutoksen myötä palvelujen tarpeessa olevia yksilöitä ei välttämättä tavoiteta, vaan he saat-

tavat tipahtaa palvelujärjestelmäverkon ulkopuolelle. Seuraavassa sosiaalityöntekijä kuvaa 

huoltaan siitä, että erityisesti aikuissosiaalityön (potentiaaliset) asiakkaat voivat nykyisin jää-

dä tavoittamattomiin. 
S: --kyl mä sanosin näist, kyl miettiny näit päihdeasiakkaitaki, et ennen oli varmaan, ku 
oli tää pakollinen toimeentulotukikuvio. Niin ne oli varmaan enemmän näpeissä. Siis 
sillai, et nyt on varmaan pudonnut joku porukka, et jää vähä siin. Ku ei oo semmost, ketä 
hänest koko ajan huolehtis.

Muutos asettaa haasteita kunnalliselle palvelujärjestelmälle, koska päihdepalvelujen tarpeessa 

henkilöiden tavoittaminen vaatii entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon muissa pal-

veluissa tehtävää etsivää työtä eli sosiaalityön tarpeiden tunnistamista. Tämä tarkoittaa, että 

yksilöiden mahdollista päihdepalvelujen tarvetta kartoitetaan muissa palveluissa asioinnin 

perusteella. Eräs haastateltu sosiaalityöntekijää näki ongelmana tiedonkulun Kelalta kuntiin ja 

sen, että palvelutarpeesta saadaan sosiaalitoimeen tieto liian myöhään, jolloin ongelmat ovat 

jo kasvaneet suuriksi. Hän kuvasi tilannetta sanoen: ”voi olla, et se tieto meil tulee sit vasta, 

ku on pommi räjähtäny”.108

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyivät edelleen kunnilla, mikä voi johtaa siihen, 
että asiakas edelleen tarvitsee hakea toimeentulotukea myös kunnasta. Sosiaali- ja terveysva-
liokunta nosti toimeentulotuen siirtoa koskevan lainsäädäntömuutoksen valmisteluvaiheessa 
esille huolen siitä, että tuen saanti voi pitkittyä, jos tukea joutuu hakemaan kahdelta eri vi-
ranomaiselta. Tämä huoli kohdentui erityisesti asiakkaisiin, joiden resurssit ja toimintakyky 
asettavat haasteita asioinnille.109 Valitettavasti tämä huoli näyttäisi realisoituneen siirron 
seurauksena. Asiakkaan asiaa pompotellaan paikasta toiseen, mikäli hänellä on tarve hakea 
toimeentulotukea myös kunnasta, mikä on omiaan vaarantamaan yksilön perusoikeutena tur-
vatun välttämättömän toimeentulon. Taloudellisessa ahdingossa olevalla toimeentulotukiasi-
akkaalla ei todennäköisesti ole mahdollisuutta odottaa seuraavassa kuvatun kaltaisen proses-

sin kulkua.
S: Ensin ihminen hakee sen perustoimeentulotukensa sieltä Kelasta, sitten se samaan 
aikaan pistää jonkun hakemuksen johonkin asiaan sinne kuntaan, sitten kunnassa kato-
taankin, että se kuuluukin perustoimeentulotukeen, sitten se laittaa senkin sinne Kelaan. 
Sitten sillä on mennyt en tiedä kuinka monta viikkoa, että se saa sen Kelan päätöksen, 

108  Ks. aiheesta esimerkiksi Blomgren –Saikkonen 2018.
109  StVM 54/2014 vp, s. 3–4. 
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joka saattaa olla vaikka kielteinen ja siltä ja siltä osin se siirretään kunnan tehtäväk-
si, sitten se tulee kuntaan, ja me katotaan, että tuota niin, sitten aletaan miettiä sitä har-
kinnanvaraista toimeentulotukea ja samaan aikaan sillä ihmisellä jotenkin kriisiytyy se 
elämä, ja se laittaa uuden hakemuksen, mikä on kiireellinen. Se laittaa sen ensiksi Kelaan 
ja Kela laittaa sen kuntaan päivystykseen ja päivystys katsoo, ettei se ole kiireellinen ja 
pistää sen meidän sosiaalityöntekijälle ja meidän sosiaalityöntekijä katsoo, että tämä 
on sellainen asia, joka pitäisi Kelan hoitaa kiireellisesti. Esimerkiksi joku ruoka-apu tai 
joku. Siinäpä se ihminen niinku juoksentelee sen Kelan ja sosiaalipäivystyksen ja kunnan 
sosiaalitoimiston väliä. Ja miettii, mistäköhän se saisi sen kahdenkympin ruokalapun.

Kunta voi kuitenkin myöntää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaa-
miseksi poikkeustilanteissa ilman että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on ensin 
arvioitu ja ratkaistu Kelalla. (TTL 14.3 § (1107/2016)) Tällä on haluttu tuoda joustoa järjestel-
mään sekä helpottaa ja varmistaa asiakkaan avun saanti erityistilanteissa Kelan aukioloaikojen 
ulkopuolella.110 Lainsäädännössä voisi kuitenkin katsoa edelleen olevan selkeyttämisen tarvet-

ta asiakkaan taloudellisen saavutettavuuden turvaamiseksi. 

9 Oikeusturva 

Viranomaisen olisi hyvä jakaa tietoa asiakkaan ja potilaan oikeuksista. Vertailtaessa selvi-

tykseen osallistuneiden alueiden internetsivujen sisältämiä tietoja, on huomattavissa tässäkin 

suhteessa merkittäviä eroja alueiden välillä. Mikään alue ei ole erikseen erotellut päihdepal-

veluiden asiakkaan oikeuksia ja tuonut esimerkiksi esille subjektiivista oikeutta hoitoon. Viit-

tauksia hallintolakiin ja menettelyllisiin oikeuksiin ei juurikaan löydy. Asiakkaan oikeuksista 

kertova sisältö keskittyykin lähinnä jälkikäteiseen oikeusturvaan ja hoitotakuuseen. 

Rovaniemen osalta ongelmallisena voi pitää sitä, että tietoja tai suoraa linkkiä sairaanhoito-
piirin oikeuksia käsittelevään sivuihin ei löydy kaupungin sivuilta tai Lapin päihdeklinikan 
sivuilta. Sosiaalihuollon lainsäädäntöön ei ole lainkaan viittauksia, mikä johtunee päihde-
palvelujen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin yhteyteen. On huomioitava, että hallinnollisesta 
sijoittelusta huolimatta päihdepalveluihin voi soveltua myös sosiaalihuoltoa koskeva sääntely 
silloin, kun asiakkaan kanssa työskentelee sosiaalialan ammattilainen. Tällöin tiedon etsimi-

110  HE 217/2016 vp, s. 5. Toimeentulotukilain soveltajille suunnatussa STM:n oppaassa ehkäisevää toi-
meentulotukea on pidetty erityisen käyttökelpoisena akuuteissa kriiseissä. (STM, Julkaisuja 2013:4)
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nen sosiaalipalveluiden asiakkaan oikeuksista on haastavaa, koska tietoa tulee osata etsiä kau-

pungin terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin sivujen sijasta sosiaalipalvelujen sivuilta. 

Seuraavassa kuviossa on eritelty alueittaan, millaista tietoa sähköisessä tiedossa on löydettävissä.

Kuvio 24. Oikeusturvainformaation vertailua. 

Terveydenhuollon puolella asiakkaiden oikeuksista huolehtiminen voidaan nähdä enemmän-

kin potilasasiamiehen tai ylilääkäreiden tehtävänä, eivätkä perusterveydenhuollon lääkärit 

välttämättä osaa neuvoa oikeusturvakeinojen suhteen. Lääkärit viittasivat asiakkaan oikeus-

turvasta puhuttaessa potilasasiamieheen, mutta sosiaalityöntekijät eivät niinkään tuoneet esille 

sosiaaliasiamiehen roolia.
Haastattelija: Joo, miten hyvin lääkärit tuntevat tätä asiakkaan oikeusturvapuolta? Että 
jos asiakas vaikka ilmaisee tyytymättömyytensä, niin osaako lääkäri ohjata sitten häntä 
ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen?
L: Joo, kyllä mä luulen, meillä on potilasasiamies hyvin aktiivinen. Ja mä luulen, että 
jokainen lääkäri tietää, että meillä on potilasasiamies, ja jos ei muuta keksi, niin antaa 
mun yhteystiedot, mä oon meidän alueella ylilääkäri, että mä voin sitten setviä ja järjes-
tellä asioita, jos on jotain hankalaa, että mä useinkin otan vastuun meidän lääkäreiden 

Pori

•   Sosiaaliasiamiehen yhteys�edot löytyvät Po�laan oikeudet -otsikon alta, mitä 
   voi pitää mielenkiintoisena ratkaisuna.

•   Oikeusturvakeinoista sinänsä on heikos� �etoa, mu�a sieltä löytyy linkit 
   muistutuslomakkeisiin.

Siun Sote

•      Mielenterveys-    ja päihdepalveluita koskevien sivujen yhteydessä ei ole mitään 
   mainintoja asiakkaan oikeuksista. Asiakkaan ja po�laan oikeuksista on kerro�u 
   toisaalla täysin eri otsikon alla etsimisen takana.

•   Siun soten sivuilla on seloste�u laajahkos�, mitä asiakas voi tehdä, jos on 
   tyytymätön saamaansa palveluun tai hoitoon.

Rovaniemi

•   Kaupungin sivuilta löytyy lyhyes� perus�edot hoitotakuusta terveyskeskuksissa 
   ja Lapin sairaanhoitopiirin sivuilta löytyy �etoa po�laan oikeuksista suhteellisen 
   laajas�.

•   Lapin päihdeklinikan sivuilla ei ole lainkaan �etoa asiakkaan oikeuksista.
•   Kaupungin sosiaalipalvelujen sivuilta löytyy erikseen �edot sosiaaliasiamiehestä 
   ja virtuaalineuvonnasta, jota voidaan pitää edistyksellisenä.
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päätöksistä ja tekemisistä. Mutta mä uskoisin, että kaikki osaa kyllä neuvoa potilasasia-
mieheen ottamaan yhteyttä ihan neuvomattakin otetaan kyllä yhteyttä. Mutta että lääkä-
rit eivät kyllä varmaan osaa neuvoa, potilasasiamies osaa sitten neuvoa, miten tehdään 
huomautus, tai muistutus tai valitus tai kantelu, mitä niitä kaikkia onkaan. Mutta niihin-
hän vastaa sitten aina ylilääkäri, johtava lääkäri, lakimiestaso, yleensä.

Yhtenä ennakollisen oikeusturvan takeena voidaan pitää henkilöstön koulutusta. Seuraavan 

lainauksen takana on kysymys siitä, kannustaako työnantaja kouluttamaan ja millaista kou-

lutusta työnantaja järjestää. Voi olla, että työantaja mieluusti antaa työntekijöiden kouluttau-

tua esimerkiksi pätevöitymällä lisää vaikkapa tutkinto-opiskelun kautta, kunhan se ei maksa 

työantajalle mitään.
S: Kyllä se varmaan kannustaa kouluttautumaan, mutta että se, että kyllähän ne koulu-
tusmäärärahat on siellä ihan surkean pienet.

Jotkut työnantajat järjestävät itse koulutustilaisuuksia. Isompien toimiyksiköiden hyötynä voi 

olla se, että oman talon sisällä on laajalti erilaista osaamista, mitä voidaan hyödyntää henkilö-

kunnan koulutuksessa. Asioita voidaan myös käydä läpi työyhteisön kesken, minkä seuraavas-

sa lainauksessa esiintyvä sosiaalityöntekijä on kokenut hyödylliseksi.
S: -- sosiaalihuoltolakia on tosi paljon käyty yhdessä läpi, niin se on kyllä auttanut, koska 
se sitten se oma perehtyminen siinä työn ohessa, se voi siinä kiireen lomassa jäädä, niin 
ne on ollut tosi hyviä, että niitä lakeja on käyty ihan yhdessä läpi. 

Lääkäreillä haastattelujen perusteella vaikuttaisi olevan koulutustoimintaa toisaalta työnanta-

jan kautta mutta myös lääkäriliiton jäsenyyden myötä. Seuraavassa lääkäri kuvaa, että pereh-

tyminen oikeudellisiin asioihin voi tulla työn kautta sitä mukaa, kun tilanteita tulee eteen.
L: Varmaan se tulee sitten työn aikana ja tulee sitten näissä jo, jos on lääkäriliiton jäse-
nenä, sieltä saa sitten tietoa niistä, että mitä on palveluita, ja yksi on tämä lakiasiat, on 
yksi semmoinen, missä saa neuvoa. Kyllähän meillä niin kuin koulutuksellisesti valmis-
tumisen jälkeenkin kuuluu erikoistumisiin pikkasen näitä niin kuin oikeudellisia asioita, 
pitää olla vähän perillä. Mutta varmaan iso osa on semmoista käytännön työn kautta 
tulevaa perehtymistä sitten, että pitää selvittää tähän ratkaisu ja perusteet, joutuu tutus-
tumaan käytännössä sitten. 

Eräs lääkäri toi esille, että koulutuksien saatavuudessa on eroja eri professioiden välillä. 

Hoitajia ei hänen mukaansa kouluteta yhtä ahkerasti kuin lääkäreitä. Hoitajat saattavat kuiten-

kin olla enemmän kontaktissa asiakkaan kanssa, mitä lääkäri. 
Haastattelija: -- koulutetaanko teillä henkilökuntaa, lääkäreitä ja hoitajia asiakkaan oi-
keusturvaan liittyvistä kysymyksistä?
L: Siis, mie en tiiä, hetkinen, onkohan meillä ollut yksikössä hirveästi mitään… Meillä 
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on ainakin, mitä meillä semmosia, mitä tulee aina, mitä valvotaan, niin on nuo tietosuo-
ja-asiat ja tuommoiset koulutukset katotaan kyllä kauheen, ne katotaan tarkasti, että on-
han ne tietyn vuosivälin välein päivitetty ja muuta. Mutta sitten tuota oikeusturva-asiat, 
niin mietin, että onkohan siitä silleen puhtaasti mitään semmoista, mikä niin kuin työn-
antajan aloitteesta muuten läpikäytäis. 
L: -- kyllä meillä tämmöiset laki potilaan asemesta ja oikeuksista, niin nämähän lääkä-
rin koulutus-meeting-toiminnassa aina vähän eri näkökulmista nousee semmoiset ylös, 
mutta mä en tiiä yhtään, että mikä, hoitajilla taas on hirveän paljon vähemmän toimi-

paikkakoulutusta kuin meillä, että miten niitten kanssa, onko siellä sitten minkäänlaista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoille sijoittuu tulkinnallista epävarmuutta, joka väis-

tämättä vaikuttaa myös asiakkaan oikeuksien toteutumiseen.111 Lapin päihdeklinikalla on 

mielenkiintoinen käytäntö, että sen vaatiman lähetteen voi täyttää myös ei-terveydenhuollon 

ammattilainen, eli käytännössä sosiaalityöntekijä. Täytyy huomauttaa, että tämä ei kuitenkaan 

poista sosiaalityöntekijän vastuuta tehdä asiasta hallintopäätöstä. Huomionarvoista on myös, 

että sosiaalialan professioiden sijoittaminen terveydenhuollon alaisuuteen ei tee kyseisistä toi-

mista terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön alaisia, vaan esimerkiksi sosiaalityöntekijän 

työskentelyyn sovelletaan aina sosiaalihuoltolakia. Sosiaalityöntekijän tulee siis tehdä hallin-

topäätös, vaikka hänen virkansa olisi sijoitettu terveydenhuoltoon. 

10 Johtopäätökset 

Johtopäätösten aluksi on hyvä muistuttaa, että tämän kaltaisesta laadullisesta aineistosta ei 

voida tehdä yleistyksiä ja todeta, että näin tapahtuu kaikkialla valtakunnallisesti. Sen sijaan 

aineistosta voidaan nostaa esiin sellaisia seikkoja, jotka kuvaavat päihdepalveluita yksittäisten 

työntekijöiden silmin. Voidaan siis kuvailla ilmiötä, mutta ei voida sanoa, kuinka yleisestä 

ilmiöstä on kyse. Voidaan myös todeta, että voimassa olevaa sääntelyä on voitu näillä alueilla 

tulkita näin tai että jostakin asiasta voi esiintyä epäselvyyttä. Lainsäädännön näkökulmasta 

onkin mielenkiintoista tehdä havaintoja juuri siitä, millaisia erilaisia tulkintoja ja käytäntöjä 

lainsäädäntö mahdollistaa. 

111  Ks myös edellä rajapintateeman yhteydessä esille tullut terveydenhuollon toimialalle sijoitetun sosiaali-
työntekijän epävarmuus hänen työhönsä soveltuvasta lainsäädännöstä kuvastaa hyvin tätä samaa problematiikkaa.
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Tulkinnat toki voivat olla myös virheellisiä, mutta tämä ei välttämättä kerro siitä, että tulkit-

sijan juridinen osaamistaso olisi heikko, vaan siitä, että lainsäädäntö jättää mahdollisuuden 

tällaiselle tulkinnalle. Päihdepalvelujen osalta on hyvä muistaa myös sääntelyn soveltamisolo-

suhteet; yleensä soveltajina ovat sosiaali- ja terveydenhuollon professioiden edustajat, jotka 

eivät välttämättä omaa juridisia valmiuksia. Ei ole tarkoituksenmukaista, että vaatia lääkäreitä 

tai sosiaalityöntekijöitä kouluttautumaan juristeiksi asiakkaan oikeuksien toteutumiseksi, joten 

se tulee huomioida eri tavalla, esimerkiksi lainsäädäntöä ja siitä annettavia soveltamisohjeita 

valmisteltaessa. Tulkinnallisia epäselvyyksiä on pyrittävä ehkäisemään ja huolehdittava, että 

sääntely sovellettavuus on sosiaali- ja terveydenhuollon professioiden näkökulmasta hyvä.  

Selvityksessä oli mielenkiinnon kohteena päihdehuollon asiakasta merkittävästi koskettavaa 

rajapintaa; ensinnäkin sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinta ja toisaalta peruspalveluiden ja 

erityispalveluiden rajapinta. Haastatteluissa perus- ja erityispalveluiden rajapinta ei noussut 

esiin, eikä haastateltavilla ollut välttämättä edes tietämystä siitä, miten alueen päihdepalvelut 

sijoittuvat tässä jaottelussa. Sen sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinta nousi merkittä-

vänä teemana esille kaikissa haastatteluissa. Olennaisimpia havaintoja tältä pohjalta voidaan 

listata seuraavasti: 

Kuvio 25. Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoilla havaittuja haasteita.

Selvitystä tehtäessä tuli esille, että yleisten peruspalveluiden työntekijät eivät välttämättä tiedä 

paljoakaan päihdepalveluiden sisällöistä. Haastatteluja suunniteltaessa tätä ei osattu ennakoida 

riittävästi.  Tiedot voivat olla myös ristiriitaisia suhteessa organisaation viestintään. Voidaan 

myös aiheellisesti kysyä, muuttuuko informaation sisältö riippuen näkökulmasta. Näyttäytyy-

Havaittuja ongelmia rajapinnoilla

• Yleisissä peruspalveluissa ei välttämättä tiedetä, mitä päihdepalveluissa tapahtuu, ja myös 
toisinpäin

• Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tietämys toistensa toiminnasta voi olla heikkoa
• Toimialat saattavat poteroitua, eivätkä käy kattavaa dialogia muiden toimijoiden kanssa
• Poteroituminen voi sote-integraatiossa siirtyä alueista toimialoihin
• Tietojärjestelmien erillisyys voi vaikeuttaa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista ymmärtä-

mistä ja jatkumoiden turvaamista
• Toimintojen erilaiset luonteet ja tavoitteet voi hankaloittaa integraatiota
• Päihdepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen integraatio herättää huolta päihdehuollon me-

dikalisaatiosta
• Tietojen ristiriitaisuus



91

kö se erilaisena esimerkiksi terveydenhuollon näkökulmasta mitä sosiaalihuollon vinkkelistä? 

Haastateltavien epävarmuus päihdepalveluiden sisällöistä ja järjestämistavoista hankaloitti 

kokonaiskuvan muodostamista, mutta toisaalta se antoi viitteitä siitä, että eri toimialat eivät 

välttämättä ole juurikaan tekemisissä toistensa kanssa, eivätkä yksittäiset työntekijät hahmota 

kokonaisuutta. Asiakkaan kannalta tämä voi olla järjestelmällinen heikkous, sillä kääntyes-

sään esimerkiksi terveyskeskuslääkärin puoleen, hänen pitäisi pystyä saamaan riittävästi in-

formaatiota erilaisista vaihtoehdoista.

Informaation kulun ongelmat herättävät kysymyksen siitä, miten asiakasta voi informoida 

ja ohjata eteenpäin, jos ei itsekään oikein tunne alueen palveluita. Riittävä ja ymmärrettävä 

informaatio on yksi palveluiden saavutettavuuden elementeistä, mutta sen lisäksi myös asiak-

kaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen välttämätön osa. Asiakas ei voi tehdä valintoja ja 

päätöksiä, mikäli hänellä ei ole saatavissa faktoihin perustuvaa, riittävän laajaa tietoa päätök-

sen kohteina olevista seikoista ja toisaalta päätösten seuraamuksista. 

Selvityksessä mukana olleilla alueilla oli myös merkittäviä vaihteluja internetsivujen tietojen 

käytettävyydessä asiakkaan kannalta. Puutteita informatiivisuudessa usein selitetään kesken-

eräisyydellä ja esimerkiksi organisaatiomuutoksilla ja muilla uudistuksilla. Uudistusten takana 

on yleensä hallinnon tehostaminen ja sitä kautta asiakkaan palvelujen laadun ja saatavuuden 

parantaminen. Täytyy kuitenkin huomioida, että myös muutosvaiheella on omat vaikutuk-

sensa. Sen aikana voi tapahtua ei-toivottuja vaikutuksia, kuten palvelujen piiristä putoamista 

tai saavutettavuuteen liittyviä ongelmia. Sote-uudistuksen odottelu vaikuttaa omalta osaltaan 

keskeneräisyyteen. Monet tahot vaikuttavat odottelevan, mitä tuleman pitää ja tästä johtuen 

järjestelmä voi olla epäsuotuisassa keskeneräisessä tai muutoin asiakkaan kannalta epätyydyt-

tävässä tilassa.

Alueiden internetsivuilta oli niukasti saatavilla tietoja asiakkaan oikeusturvasta. Haastattelui-

den pohjalta syntyi kuva, että sosiaalityössä asiakkaan oikeudet ja oikeusturva nähdään ehkä 

laajemmin mitä terveydenhuollossa, jossa oikeudellinen tuntemus vaikuttaisi liittyvän enem-

män oikeusturvan jälkikäteiseen puoleen ja siinä lähinnä muistutukseen. Voi olla, että tervey-

denhuollossa ei osata mieltää toimintaa viranomaisen harjoittamaksi hallintotoiminnaksi ja so-

siaalihuollossa se on luontaisempaa hallintopäätöksiin liittyvän julkisen vallan käytön vuoksi. 

Terveydenhuollossa asiakkaan oikeusturvan toteuttamiseen kytketään vahvasti potilasasiamies 
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ja oikeusturva tavallaan ulkoistetaan tällä tavoin. Ennakolliseen oikeusturvaan liittyvässä kou-
lutuksessa vaikuttaisi olevan vaihtelua eri professioiden välillä. Toisaalta koulutusten laatuun 
ei tässä yhteydessä ole paneuduttu. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttaisi olevan tarvetta kokonaisuuksien hallinnalle. Toi-

mialojen eriytyminen voi vaikuttaa myös asiakkaan oikeuksien toteutumiseen ja palveluiden 

saavutettavuuteen. Integraatiopyrkimyksissä tulee huomioida, että myös sääntelyä tulee uudis-
taa tavoitteen mukaisesti. Tällöin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö tulisi hahmottaa 
ja uudistaa kokonaisuutena. Sosiaali- ja terveydenhuollon yleislakien ja erityislakien suhde 
tulisi avata ja huolehtia, että erityisryhmien palvelut turvaava lainsäädäntö olisi selkeä ja tasa-
painoinen kokonaisuus. Sääntelyä uudistettaessa tulee myös huomioida erityisryhmien yhden-
vertainen kohtelu. 

Päihde- ja mielenterveysongelmaiset on erikseen mainittu uudessa sosiaalihuoltolaissa sel-
laisiksi erityisen tuen tarpeessa oleviksi erityisryhmiksi, joiden hoidon ja tuen tarpeeseen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Kyseenalaista onkin, edistääkö STM:n luonnostelema ehdo-
tus erityislaeista luopumisesta erityistarpeisiin vastaamista näiden asiakkaiden kohdalla, kun 
vanhusten ja vammaisten kohdalla on päädytty vastakkaiseen johtopäätökseen. Esimerkiksi 
päihdealan yhdistysten näkemys on ollut vahvasti, että päihdehuollon asiakkaat hyötyvät 
omasta erityislaistaan ja siten heidän tarvitsemansa erityinen painotus palveluiden suhteen 
saadaan säilytettyä, eikä heidän asemaansa heikennettäisi entisestään.112 

Mielenterveyslain ja päihdehuoltolain yhdistämisestä voisivat hyötyä erityisesti kaksoisdiag-
noosipotilaat. Toisaalta tähän liittyy aiheellinen huoli medikalisaation voimistumisesta päih-
depalveluissa. Asiakkaan kannalta lienee sama, mistä palvelut saa, kunhan saa. Integraatiossa 
ei saisi kuitenkaan unohtaa sitä, että ihminen on psykososiaalisfyysinen kokonaisuus ja voi 
tarvita tukea kaikilla osa-alueilla. Päihdesairaudesta kärsivällä asiakkaalla usein saattaa olla 
myös esimerkiksi elämänhallintaan ja talouteen liittyviä ongelmia, joihin ratkaisua ei saada 
pelkästään hoitamalla sairautta. Joillakin asiakkailla korostuu sosiaalisen tuen tarve, kun taas 
toisilla painotus on lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Pohjimmiltaan tässä on kyse kokonaisuu-

den hallinnasta: kuka kartoittaa asiakkaan kokonaistilanteen niin, että kaikkiin tarpeisiin voi-

daan vastata mahdollisimman vähän erilaisia kynnyksiä luomatta.

112  Poikonen – Keinänen 2017; STM 2016 C, s. 12. Yhdistykset ovat kautta historian olleet erittäin merkit-
tävässä asemassa päihdepalvelujen tuottamisessa ja asiakkaiden edunvalvonnassa, joten niillä on kokemukseen 
perustuva kyky arvioida tilannetta (ks. esim Poikonen 2013).
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Liite 1. Haastatteluteemat 

 Palvelujen järjestäminen 

Palvelujen mitoitus ja laatu 

Mitä tavoitteita päihdepalveluiden järjestämiselle peruspalveluissa 

on asetettu ja miten näihin tavoitteisiin päästään? 

Peruspalveluiden tavoitteiden ja laadun seuraaminen. Hankintojen 

kilpailuttaminen. Palautteen kerääminen ja siihen reagointi 

Päihdestrategia ja sen päivittäminen. Moniammatillinen päihdetyö-

ryhmä 

Miten kartoitetaan alueella esiintyvää päihdepalvelujen tarvetta ja 

voidaanko siihen nykyisillä resursseilla vastata? 

Järjestämistapojen valinta; perus- vai erityispalvelut ja sosiaali- vai 

terveydenhuoltoa? 

Miten määritellään, kumpaa palvelu on? 

Missä vaiheessa asiakkaalle tarjotaan erityispalveluja? 

Vastuu- ja työnjakokysymykset, tosiasiallinen päätöksenteko 

Yhteistyö ja tiedonkulku toimijoiden välillä 

Varautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin 

Palvelujen saavutettavuus 

Palveluista tiedottaminen ja riittävän informaation antaminen  

Priorisointiratkaisujen perusteet  

Palveluohjaus ja hoitopaletin kattavuus 

Palveluvalikko ja asiakkaan mahdollisuus tutustua siihen 

Yksilöllisen tarpeen arviointi ja todellisen tarpeen merkitys 
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Asiakkaan mielipiteen kirjaaminen ja vaikutukset 

Erityispalveluihin ja erityisesti laitospalveluihin pääsy 

Hoito- ja kuntoutusjatkumoiden turvaaminen 

Asiakkaan oikeusturva 

   Ennakollinen 

Resursointi, henkilökunnan ammattitaidon varmistaminen ja yllä-

pitäminen 

Asiakkaan oikeuksien tiedostaminen ja neuvontavelvollisuus 

Asianmukainen ja yhdenvertainen kohtelu 

Jälkikäteinen 

Oikaisuvaatimus, valitus, muistutus, kantelu, hallintoriita  

Oikeusturvan huomioiminen uudistuksiin varauduttaessa  

Asiakkaan tosiasialliset mahdollisuudet käyttää oikeussuojakeinoja 

Tunteeko henkilökunta asiakkaan oikeusturvan? Lakisääteiset sosi-

aali- ja potilasasiamiehet
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Liite 2. Internetsivujen analysointiteemat

Alueiden internetsivujen tarkastelu

Teemat 
 Päihdepalveluista saatava tieto

o Mitä palveluita on ja kenelle ne on tarkoitettu?
o Onko eritelty palveluihin pääsylle esitettyjä edellytyksiä?
o Onko palveluissa painotuksia?
o Onko päihdepalvelut eritelty suhteessa mielenterveyspalvelui- 
 hin?
o Onko sivuilla tuotu esille hoitojatkumoja?

 Palvelujentuottajatahojen yksilöiminen
o Tuotetaanko palvelut sosiaali- vai terveyspalveluina tai molem- 
 pina? Onko tätä ylipäätään eritelty?
o Sisältääkö sivut linkkejä ulkopuolisten tuottajatahojen  
 yhteystietoihin ja internetsivuihin?

 Yhteystiedot ja saavutettavuus
o Millaisia yhteystietoja on saatavissa?

o Onko yhteystietoja saatavilla kaikkiin palveluihin?
o Onko yhteydenottoa rajoitettu?

 Asiakasmaksut
o Saako sivuilta tiedon asiakasmaksuista?

o Onko maksuttomuus ja/tai maksut eritelty palveluittain?
 Oikeusturva

o Onko saatavilla tietoa asiakkaan oikeuksista päihdepalveluihin?
o Onko tietoa oikeusturvakeinojen käytöstä?

o Millaisia tietoja annetaan sosiaaliasiamiehestä ja potilasasiamie- 
 hestä?

Tietojen käytettävyys ja saavutettavuus
o Onko tieto helposti löydettävissä?
o Onko tieto kerätty yhdelle sivustolle?
o Millaisessa muodossa tieto on?

o Onko tieto ymmärrettävää?

o Jääkö lukijalle puutteita tiedoista ja/tai epäselvyyksiä?
o Onko tieto ristiriidassa haastatteluista ja kyselyistä saatavaan  
 tietoon? 





Tämän selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa asiakkaan oikeutta päih-

depalveluihin ja asiakkaan oikeusturvaa niin lainsäädännön kuin käytännön 

kautta erityisesti peruspalveluissa. Selvityksen ensimmäisessä osassa on kar-

toitettu päihdepalveluita koskevaa sääntelyä. Tätä osaa voidaan mainiosti 

käyttää oppaana sosiaali- ja terveydenhuollossa. Se on yleiskatsaus päihde-

palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen vaikuttavista säännöksistä sekä 

asiakkaan oikeuksien turvaamisesta. 

 

Voimassa olevan sääntelyn lisäksi selvitykseen haluttiin tietoa siitä, miten 

sääntelyä voidaan tulkita ja toteuttaa peruspalveluissa ja millaisia haasteita 

tämän sääntelyn toteuttamiseen voi liittyä. Tätä tietoa kerättiin haastattele-

malla peruspalveluiden sosiaalityöntekijöitä ja lääkäreitä. Selvitykseen va-

littiin järjestämistavoiltaan- ja olosuhteiltaan erilaisia alueita, jotta voidaan 

tuottaa tietoa siitä, millä tavoin päihdehuollon järjestämisvastuuta toteutetaan 

eri puolella Suomea.


