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Tiivistelmä 
 
Lohjan kaupunki, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja HUS Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian 
tulosyksikkö ovat tehneet tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä alueen mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
kehittämisessä.  KOHO-hankkeessa (Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon 
kehittämishanke vuosina 2010–2012) käynnistettiin useita uudistuksia ja toimenpiteitä hoitoon 
hakeutumisen kynnyksen madaltamiseksi, asiakkaan osallisuuden lisäämiseksi sekä henkilöstön osaamisen 
vahvistamiseksi päihde- ja mielenterveysasioissa.  
 
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman laatiminen alueelle oli eräs hankkeen tavoitteista. Lohjan kaupungin 
ja Ptky Karviaisen yhteinen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma on toimintaohjelma, jossa kuvataan 
alueen mielenterveys- ja päihdetyön nykytilaa, kehittämistarpeita sekä yhteisiä toimenpiteitä vuosille 
2013–2016.  Kokonaisvaltainen pitkän tähtäimen suunnittelu vahvistaa mielenterveys- ja 
päihdepalvelujärjestelmää. Alueelle ominaisen laitoshoitopainotteisuuden vähentämisen ja avohoidon 
lisäämisen ohessa keskeistä suunnitelmassa on saumattomien palveluketjujen kehittäminen. Lohjan 
Kaupungin ja Ptky Karviaisen paikalliset toimenpiteet aikatauluineen ja kustannusarvioineen kuvataan 
erikseen taulukkoina. 
 
Suunnitelma perustuu kansalliseen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan 2009–2015, joka linjaa 
valtakunnallisen kehittämisen painopisteiksi asiakkaan aseman vahvistamisen, mielenterveyden ja 
päihteettömyyden edistämisen ja ongelmien ehkäisyn, avo- ja peruspalvelujen painottamisen ja palvelujen 
asiakkaan kannalta joustavasti toimivana kokonaisuutena järjestämisen sekä mielenterveys- ja päihdetyön 
ohjauskeinojen vahvistamisen. 
 
Suunnitelman keskeisimpiä tavoitteita ovat: 
 
1. Psykiatrian sairaansijojen vähentäminen ja kotiin vietävien palveluiden lisääminen. Erikoissairaanhoito ja 
perusterveydenhuolto kehittävät yhteistyössä jalkautuvaa työtä.  
 
2. Näyttöön perustuvien hoitotapojen käytön lisääminen. Psykiatrian erikoislääkärin viran perustaminen 
perustason psykiatrisen hoitotyön tukemiseksi ja vahvistamiseksi. 
  
3. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin viran perustaminen päihdetyön moniammatillisen verkostotyön 
koordinoimiseksi ja alaikäisten sekä nuorten aikuisten ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön 
järjestelmän luomiseksi. 
 
4. Sähköisten palveluiden kehittäminen. 
 
5. Selviämisaseman perustaminen Lohjan sairaalan yhteyteen, joka mahdollistaa päihdehoidon ja -
kuntoutuksen porrastaminen siten, että selviämisasema ja katkaisuhoito linkittyvät päihdehuollon muihin 
palveluihin.  Terveydenhuollon päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen yhdistäminen. 
.   
6. Omien palvelujen vahvistaminen päihde- mielenterveysasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa 
laadukkaiden palveluiden kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi. 
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1. Johdanto 
 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämistä kunnissa ohjaavat terveydenhuolto-, päihdehuolto- ja 
mielenterveyslait. Lait eivät sääntele toiminnan laajuutta, sisältöä tai järjestämistapaa yksityiskohtaisesti, 
vaan palvelut tulee järjestää joustavasti ja väestön tarpeita vastaavasti. Palvelut tulee tuottaa ensisijaisesti 
avopalveluina ja oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriutumista tukien. 
  
Lohjan kaupunki sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueen kunnat ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä. Palvelujärjestelmien erovaisuuksista huolimatta ovat 
kehittämisnäkemykset samansuuntaisia ja yhteistoiminta tiivistä.  
 
Tämä mielenterveys- ja päihdesuunnitelma perustuu Lohjan kaupungin ja Ptky Karviaisen yhteisiin 
linjauksiin alueen mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuudesta.  Suunnitelma on laadittu hyvässä 
yhteistyössä ja lähtökohtana on, että nykyiset toimivat käytännöt säilyvät ennallaan. Työn taustalla on 
nykytilan kuvaus, johon on koottu alueen mielenterveys- ja päihdepalvelut, sekä niitä sivuavat hoito- ja 
palveluketjut ikäryhmittäin. Suunnitelma laadittiin osana KOHO -hanketta,  joka on Lohjan, Ptky Karviaisen 
ja HUS Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosalueen yhteinen. KASTE -rahoitteinen mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon kehittämishanke vuosina 2010–2012. 
 
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman laatimisen työryhmään ovat kuuluneet 
Saila-Maarit Laitinen (PJ), erityispalvelupäällikkö, Lohjan kaupunki 
Seija Iltanen,  
Tanja Nummela, avoterveydenhuollon ylilääkäri, Lohjan kaupunki 
Mikko Purhonen, johtava ylilääkäri, Ptky Karviainen 
Minna Luoto, työikäisten terveyspalvelupäällikkö, Ptky Karviainen 
Vilja Vainio, mielenterveys- ja päihdepalvelujen osastonhoitaja, Ptky Karviainen 
Hannu Saloheimo, ylilääkäri, HUS / Paloniemen sairaala 
Katriina Lehtovaara, hankekoordinaattori, KOHO -hanke 

2. Kansalliset linjaukset 
   
Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 (STM 2009) esittää sosiaali- ja 
terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 
2015. Suunnitelmassa linjataan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä ensimmäistä kertaa yhtenä  
kokonaisuutena valtakunnallisella tasolla.  
 
Kansallisella mielenterveys- ja päihdesuunnitelmalla pyritään 
 

• vahvistamaan asiakkaan asemaa. 
• edistämään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ehkäisemään ongelmia. 
• painottamaan avo- ja peruspalveluja mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän järjestämisessä 

sekä niiden joustavaa toimintaa asiakkaan kannalta.  
• vahvistamaan mielenterveys- ja päihdetyön ohjauskeinoja. 

 

Kansallisessa palveluiden kehittämisessä korostuu matalakynnyksinen yhden oven periaate ja yhdistetyt 
mielenterveyshäiriöiden ja päihdehoidon avohoitoyksiköt. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää 
lainsäädännön muutoksia, resurssien kohdentamista mielenterveys- ja päihdetyöhön ja osaamisen 
kehittämistä koulutuksella. Edellä mainituista painopistealueista kolme ensimmäistä soveltuu kuntatasolla 
kehitettäväksi. Neljäs eli mielenterveys- ja päihdetyön ohjauskeinojen kehittäminen kuuluu valtionhallinnon 
toimivaltaan. 
 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/ohjelmat/mielijapaihde/linjaukset
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/ohjelmat/mielijapaihde/linjaukset
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Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä ja toteuttamista ohjaavat kansallisen suunnitelman lisäksi 
monentyyppiset ohjeet ja suositukset, jotka koskevat hoitomenetelmiä, hoitoon pääsyä, toimintamalleja ja 
hoidon laatua (Käypä hoito -suositukset, kiireettömän hoidon kriteerit, palvelutakuu, laatusuositukset jne.). 
  
Mielenterveyspalvelujen laatusuositusten (STM 2001) mukaan kunnilla tulee olla mielenterveystyön 
kokonaissuunnitelma, joka perustuu tietoon väestön mielenterveyspalvelujen tarpeista, harkittuun 
näkemykseen mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä tietoon olemassa olevista resursseista. 
Päihdepalvelujen laatusuosituksen (STM 2002) mukaan laadukkaan päihdetyön keskeiset periaatteet ja 
toimivuuden edellytykset ovat tietoinen suunnittelu kuntatasolla päihdehaittojen ehkäisemiseksi sekä 
päihteiden kulutuksessa tapahtuvien muutosten huomioiminen palvelujen mitoituksessa ja 
toimintaperiaatteissa . 

3. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma osana laajempaa kokonaisuutta  
 
Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman eräs toimenpide-ehdotus on, että mielenterveys- ja 
päihdetyön strategia sisältyy osaksi kuntastrategiaa. 
 
Lohjan kaupungin visioon sisältyvät terveellinen ja turvallinen elinympäristö, tarvittavat peruspalvelut 
kaikille sekä aktiivinen seutuyhteistyö. Ptky Karviaisen, jonka toimintaperiaatteena on edistää terveyttä ja 
toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa, arvoja ovat myönteisyys, uudistumiskyky, oikeudenmukaisuus, 
vastuullisuus ja asiakkaan osallisuus. Tämä mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on yhteneväinen alueen 
laajempien strategioiden ja hyvinvointisuunnitelmien kanssa ja sisältää yhteiset arvot ja tavoitteet 
asukkaiden hyvinvoinnista ja sen edellytyksistä. 
 
Alueen aiempia strategioita ja suunnitelmia: 
 
Lohjan Päihdestrategia (2003) sisältää konkreettisia kehittämisehdotuksia päihdeolojen ja – palvelujen 
kehittämiseksi. Strategia on onnistuneesti ohjannut päihdehuollon toimintaa ja lähes kaikki ehdotetut 
toimenpiteet on toteutettu. 
 
LOST -yhteistoiminta-alueella on laadittu useita hyvinvointiohjelmia. Terve ja hyvinvoiva LOST -ohjelma 
(2010) korostaa alueen kuntien asukkaiden hyvinvointia kokonaisuutena ja siihen on kirjattu 
mielenterveyttä ja päihdetyötä edistäviä tavoitteita ja toimenpiteitä, kuten avohoidon lisääminen, 
aktiivinen valvonta ja puuttuminen nuorten päihteiden käyttöön, henkilöstön osaamisen vahvistaminen 
mielenterveysongelmien tunnistamisessa sekä kynnyksen madaltaminen palveluiden piiriin 
hakeutumisessa.  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelma (2009) luotiin perustaksi yhtenäisille 
toimintatavoille lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä ja sen kehittämisessä.  Ikääntyvä LOST 2018 
(2011), ikääntymispoliittinen ohjelma, asetti suuntaviivat ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmien 
hoidon järjestämiselle. 
 
Ptky Karviaisen palvelutasosuunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja se sisältää nykytilanteen ja 
toimintaympäristön tarkastelun suhteessa palvelujen kysyntään, toimintaa ohjaaviin lakeihin ja asetuksiin 
sekä kansallisten tavoite- ja toimintaohjelmien asettamiin palveluvaatimuksiin. Palvelutasosuunnitelman 
2013–2016 mukaan Ptky Karviaisessa palvelujen järjestämisen johtoajatuksena on tukea ja edistää 
terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia koko elämänkaaren ajan.  Palvelujen järjestämisessä panostetaan 
ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön sekä kotona asumisen tukemiseen läpi elämänkaaren. 
Ihmisten oman vastuunoton lisäksi terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen merkitsee 
riittävää panostusta suuria väestöryhmiä koskeviin peruspalveluihin sekä tulevaisuusorientoitunutta 
toimintatapaa.  Toimintatapa muodostuu hyvästä terveydenhallinnasta, jossa panostetaan ennalta 
ehkäisevään terveydenhuoltoon ja terveellisiin elämäntapoihin; hyvästä sairauden hallinnasta, jonka 
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tavoitteena on erikoissairaanhoidon ja osastohoidon tarpeen vähentäminen; sekä riittävästä tuesta kotona 
asumiseen mahdollisimman korkeaan ikään asti. 
 
Ptky Karviaisen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (2010) on alueen kuntien lapsi- ja 
nuorisopoliittinen ohjelma. Suunnitelmassa on kuvattu kuntien peruspalvelut ja niiden kehittämistarpeet 
valtuustokausittain sekä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun yhteiset kehittämistoimenpiteet. 
 
HUS-Psykiatria 2009–2025 -kehittämissuunnitelmassa painotetaan avohoidon uudistamista erityisesti 
osana asumispalvelujärjestelmää, nuoriso- ja vanhuspsykiatrian avopalveluiden kehittämistä ja lisäämistä 
sekä sairaansijojen vähentämistä. 
 
Hiita-hankkeessa vuosina 2005–2006 hahmoteltiin Hiiden alueen kuntien (Karjalohja, Karkkila, Lohja, 
Nummi-Pusula, Sammatti, Siuntio ja Vihti) yhteistä terveydenhuoltoaluetta. Suunnitelma ei toteutunut 
sellaisenaan, mutta hankkeesta kertynyt kokemus ja yhteistyö vahvistivat kokonaisnäkemystä palveluiden 
alueellisesta kehittämisestä. Aktiivinen seudullinen yhteistyö mm. hoitotyön kehittämisessä on jatkunut 
vahvana. Suunnitelmassa ehdotetut psykiatristen sairaanhoitajien virat perustettiin. 
 
 
Lohjan sairaanhoitoalueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu Terveydenhuoltolain § 
34, valmistuu keväällä 2013. Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on 
laadittava yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jossa on sovittu kuntien yhteistyöstä, 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen 
järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä yhteistyöstä 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. 
Laki painottaa suunnitelman asiakaskeskeisyyttä, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä, 
perusterveydenhuollon vahvistamista, eri toimijoiden yhteistyön lisäämistä sekä kustannusten kasvun 
hillitsemistä. Mielenterveys- ja päihdepalvelut esitellään järjestämissuunnitelmassa omana osionaan, joka 
on yhteneväinen tämän mielenterveys- ja päihdesuunnitelman kanssa.  
 
Kansainvälinen REFINEMENT -hanke (REsearch on FINancing systems’ Effect on the quality of MENTal 
health care). Ptky Karviainen ja yhteistoiminta-alue LOST ovat olleet mukana HUS:n ja THL:n kaksiosaisessa 
REFINEMENT- hankkeessa, joka tutkii mielenterveyspalvelujen rahoitusmallien vaikutusta palvelujen 
laatuun. LOST -kunnat ja Ptky Karviainen osallistuivat molemmat hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen, jossa 
kartoitettiin työikäisen väestön mielenterveyspalveluiden rahoitusmalleja ja taloudellisia kannustimia eri 
maissa. Ptky Karviainen osallistuu myös hankkeen toiseen osioon, jossa kartoitetaan 
mielenterveyspalveluiden tuloksellisuutta seuraamalla rekisteritietojen perusteella psykiatrisessa 
erikoissairaanhoidossa vuonna 2009 olleiden yli 18-vuotiaiden potilaiden hoitopolkuja, sairastavuutta, 
työllisyyttä ja kuolleisuutta. Lohja ei osallistu hankkeen toiseen vaiheeseen yhteistoimintasopimuksen 
purkamisen sekä kuntaliitoksen toteuttamisen vuoksi. (Todennäköisesti muutkaan yhteistoiminta-alue 
LOST:n kunnat eivät jatka hankkeen toiseen vaiheeseen.) 
 

4. Nykytila 
 
Lohjan kaupunki toimi yhteistoiminta-alue LOST:n (Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja) isäntäkuntana vuoden 
2012 loppuun asti. Yhteistoiminta-alue perustettiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS) 
mukaisesti vuonna 2009, jolloin sopijakunnat antoivat Lohjan kaupungin tehtäväksi ja vastuulle järjestää 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut varhaiskasvatusta lukuun ottamatta isäntäkuntamallilla. LOST:n 
toiminta-ajatus oli tukea terveyttä ja toimintakykyä kustannusvaikuttavilla, joustavilla ja oikea-aikaisilla 
sosiaali- ja terveyspalveluilla. 
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Myös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perustaminen liittyi PARAS-hankkeeseen. Vihdin, Karkkilan ja 
Nummi-Pusulan kunnat muodostivat vuonna 2009 kuntayhtymän, joka organisoituu elämänkaarimallin 
mukaisesti. Palvelujen järjestämisessä ikäryhmittäin (lasten ja nuorten -, työikäisten - sekä ikäihmisten 
palvelujen linjat) panostetaan ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön ja kotona selviämisen 
tukemiseen. 
 
LOST-yhteistoimintasopimus päättyi 31.12.2012 ja vuoden 2013 alusta lähtien Inkoon ja Siuntion kunnat 
vastaavat itse sosiaali- ja terveyspalvelujensa järjestämisestä.  Karjalohja ja Nummi-Pusula liittyvät Lohjaan, 
jonka asukasluku tulee olemaan noin 48 000. Ptky Karviaisen toiminta jatkuu kahden kunnan (Vihdin ja 
Karkkilan) kuntayhtymänä, jonka väestöpohja on noin 38 000 asukasta. 
 
Lohjan ja Ptky Karviaisen alueille ominaisia ovat pitkät välimatkat erityisesti reuna-alueilla, ikääntyvä väestö 
sekä työikäisen väestön suhteellisen matala koulutustaso. Työttömyys- ja sairastavuusluvut ovat muuta 
HUS-aluetta hieman korkeammat. Palvelut ovat hajanaisia ja pirstalemaisia.  
 
Mielenterveysindeksi kertoo mielenterveyden ongelmien määrän suhteutettuna koko maan väestöön. 
Tuolla indeksillä mitattuna sairaanhoitoalueen kunnat jäävät alle koko maan tason, lukuun ottamatta 
Karkkilaa: 
 
Koko maa   100 
Karkkila   108,3 
Karjalohja   59,9 
Lohja   93,4 
Nummi-Pusula  81,6 
Vihti   78,5 
 
Psykiatrian laitospaikkoja (ml. tehostetun asumispalvelun paikat) sekä laitoshoitopäiviä on Lohjalla ja 
Karkkilassa muuta HUS-aluetta enemmän. 
 
Mielenterveyden häiriöiden hoidossa keskeinen tavoite on hoidon porrastuksen ja hoitopolkujen sujuvuus 
perusterveydenhuollossa ja muussa sairaanhoidossa mukaan lukien yksityissektori. Psykiatrinen 
erikoissairaanhoito on kiinnittänyt erityisen paljon huomiota läheteprosessiin, potilaiden 
tutkimusprosessiin ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon hoitorepertuaariin. 
 
KOHO-hankkeen aikana perusterveydenhuollossa otettiin käyttöön strukturoidut haastattelut sekä 
interpersoonallinen terapia lievien ja keskivaikeiden masennus- ja ahdistuneisuuspotilaiden tunnistamiseksi 
ja hoitamiseksi. Tavoitteena oli, että erikoissairaanhoitoon ohjautuvat ainoastaan moniongelmaisemmat ja 
vaikeahoitoisemmat potilaat.  Erikoissairaanhoidossa on tarjolla useampiportainen malli depressiivisten 
sairauksien hoitoon, hoitolinjat ahdistuneisuushäiriöille sekä akuuteille psykooseille. Päihde- sekä 
vaikeammin sairaille potilaille (kaksoisdiagnoosi) muodostetaan erikoissairaanhoidossa omaa lyhyttä 
päihdehoito-ohjelmaa sekä tiivistetään yhteistyötä päihdeklinikoiden kanssa. 
 
Hankeaikana alueella käynnistettiin masennuksen hoidon tehostamisen lisäksi useita muita 
kehittämistoimia ja luotiin hyviä käytäntöjä.  Ptky Karviaiseen perustettiin SAS (Suunnittele Arvioi Sijoita) –
ryhmä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelutarpeen arvioimiseksi sekä  aloitettiin  
asumispalvelukoordinaattorin toiminta kuntoutujien kuntoutumisen seuraamiseksi ja varmistamiseksi.  
Lohjalla kehitettiin päihdeklinikan palveluneuvontaa sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumista. 
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhdistäminen on toteutunut Pkty Karviaisessa vuonna 2011, Lohjalla e 
on toteutunut osittain. Matalan kynnyksen luomiseksi on tehty paljon työtä ja asiakas pääsee vastaanotolle 
molemmissa organisaatioissa pääsääntöisesti hyvin nopeasti. Tiedottamiseen mielenterveys- ja 
päihdeasioista on panostettu ja yhteistyötapoja kolmannen sektorin kanssa on lisätty ja uudistettu. 
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Alueen nuorten mielenterveyspalveluita tulee vielä vahvistaa. Lohjalla 13–18-vuotiaiden 
mielenterveyspalvelut ovat puutteelliset; ikäryhmälle on tarjolla koulukuraattorien ja -psykologien palvelut 
sekä HUS:n nuorisopsykiatrian poliklinikan palvelut. Toimivia palveluita ovat nuorten päihdevastaanotto 
Lohjalla sekä Ptky Karviaisen lasten ja nuorten terveyskeskuspsykologin ja nuorisoaseman palvelut. Lohjalla 
nuorisopalvelut tuottaa ennaltaehkäisevää mielenterveys- ja lastensuojelutyötä sekä ehkäisevää 
päihdetyötä Omin jaloin - menetelmän, päihdekartoitusten, päihdekeskustelujen sekä muun tavoitteellisen 
asiakastyön kautta. Erityisnuorisotyöntekijät tekevät verkostotyötä mm. koulujen 
oppilashuoltohenkilöstön, HUS:n nuorisopsykiatrian poliklinikan sekä nuorten päihdeklinikan kanssa. Lohjan 
nuorisopalveluiden päihdetyöntekijä koordinoi kunnan alueella tapahtuvaa nuorten ehkäisevää 
päihdetyötä sekä toteuttaa kouluissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä mm. perus- ja toisen 
asteen oppilaitosten, järjestöjen sekä koulujen asuntoloiden kanssa. 
 
Lasten ja nuorten psykiatrinen vuodeosastohoito toteutetaan Tammiharjun sairaalassa. HUS 
lastenpsykiatriassa on suunnitteilla päiväyksikön ja jalkautuvan työryhmän perustaminen. Nämä toiminnat 
tulevat osaltaan vähentämään lasten ja nuorten sairaalapaikkojen käyttöä Tammiharjun sairaalassa.  
   
Päihdepalvelujen monipuoliselle kehittämiselle on tarvetta. Alueen päihdepalveluiden palveluketjusta 
selviämisasema- katkaisuhoito- polikliininen hoito- kuntoutus – asumispalvelut puuttuu selviämisasema. 
Myös katkaisuhoitoa tulee vahvistaa ja lisätä esimerkiksi kotiin vietävinä  palveluina. Ikääntyneiden 
alkoholinkäyttäjien määrä on kasvanut suurten ikäluokkien vanhenemisen myötä ja käyttäjien määrän 
lisäksi on kasvanut käytetyn alkoholin määrä. Kohdennettuja ikäihmisten päihdepalveluita ei ole tarjolla, 
vaan päihdetyön menetelmät ovat vanhenevan väestön kohdalla pitkälti samoja kuin muissakin 
ikäryhmissä. Tämän ikäryhmän palveluiden saavutettavuuteen sekä syrjäytymiseen ehkäisyyn tulee 
kiinnittää erityistä huomiota eristäytymien ehkäisemiseksi, koska ikäihminen voi jäädä helposti yksin 
liikkumisvaikeuksiensa tai lähiyhteisön puutteen vuoksi. 

5. Kehittämisen yhteiset kärkihankkeet 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmää vahvistetaan kokonaisvaltaisella pitkän tähtäimen 
suunnittelulla. Laitoshoitopainotteisuuden vähentämisen ja avohoidon lisäämisen ohessa keskeistä on 
saumattomien palveluketjujen kehittäminen. 

 
1. Psykiatrian sairaansijojen vähentäminen ja kotiin vietävien palveluiden lisääminen. 

Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto kehittävät yhteistyössä jalkautuvaa työtä.  

Psykiatrian laitoshoitopainotteisuus vähenee suunnitteilla olevan HUS:n rakennushankkeen myötä. 

Aikuisväestön psykiatrinen sairaalahoito siirretään Paloniemen sairaalasta Lohjan sairaalan 

yhteyteen nousevaan uudisrakennukseen vuonna 2014. Kiireellisten, ei-päivystysluontoisten 

vastaanottokäyntien määrää erikoissairaanhoidossa lisätään. Sairaansijat vähenevät ja jalkautuvia 

ja kotiin vietäviä palveluita lisätään. HUS:n vanhuspsykiatrian polikliinisen toiminnan aloitusta 

valmistellaan. Tarkoituksena on vähentää pitkäaikaisten psykiatristen vanhuspotilaiden 

sairaalapaikkojen käyttöä jalkauttamalla polikliinista työtä koteihin ja laitoksiin. Keskeistä on 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen; suunnitteilla on 

työskentelymalli, jossa kuntoutuspoliklinikan ja perusterveydenhuollon työntekijät työskentelevät 

kodeissa työpareina. 

 
2. Näyttöön perustuvien hoitotapojen käytön lisääminen. Psykiatrian erikoislääkärin viran 

perustaminen perustason psykiatrisen hoitotyön tukemiseksi ja vahvistamiseksi. 
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Näyttöön perustuvien hoitotapojen käyttöä lisätään. Strukturoitujen haastatteluiden ja 

lyhytterapeuttisten menetelmien käyttöä vahvistetaan perusterveydenhuollossa lievästä ja 

keskivaikeasta masennuksesta ja ahdistuksesta kärsivien potilaiden hoidossa. Hoidon porrastusta 

jatketaan. Mielenterveyspalvelujen palveluvalikkoa tullaan kasvattamaan kustannustehokkailla, 

peruspalveluihin sopivilla terapiamuodoilla. Tämä noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

linjausta, jonka mukaan lievät ja keskivaikeat mielenterveyden häiriöt hoidetaan 

perusterveydenhuollossa. Perustason psykiatrisen hoitotyön tukemiseksi ja vahvistamiseksi 

perustetaan Lohjan kaupungin ja Ptky Karviaisen yhteinen psykiatrian erikoislääkärin virka. 

 

3. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin viran perustaminen päihdetyön moniammatillisen 

verkostotyön koordinoimiseksi ja alaikäisten sekä nuorten aikuisten ehkäisevän päihde- ja 

mielenterveystyön järjestelmän luomiseksi.  

Päihdehuoltolain 5 § mukaan sosiaalilautakunnan ja kunnan muiden viranomaisten on ehkäistävä 

alkoholin ja muiden päihteiden ongelmakäyttöä yleisesti lisäävien olosuhteiden ja elämäntapojen 

syntymistä.  Ehkäisevässä päihdetyössä keskeistä on moniammatillisuus ja verkostoituva työtapa, 

jotta eri toimenpiteet muodostaisivat toimivan ja pitkäjänteisen kokonaisuuden.  Tätä työtä 

organisoimaan tarvitaan ehkäisevään päihdetyöhön koordinaattori. Tavoitteena on perustaa Lohjan 

ja Ptky Karviaisen yhteinen seudullinen ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin virka Pakka – 

paikallinen alkoholipolitiikka -toimintamallin mukaisesti. Pakka on THL:n kehittämä ja useisiin 

kuntiin jalkautettu toimintamalli paikallisten alkoholihaittojen ehkäisyyn. Koordinaattori kokoaa ja 

priorisoi seudulliset tarpeet ja ongelmat, parantaa tiedonkulkua sekä pitää päihdeasioissa esillä 

järjestelmällisesti hyvinvointi- ja kansanterveysnäkökulmaa. Lisäksi luodaan alaikäisten - sekä 

nuorten aikuisten ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön järjestelmä ja laaditaan yhteistyömalli 

koko perheen tukemiseksi. Lisätään ja linkitetään koordinaattorin työn avulla päihdeyhteistyötä 

muiden toimijoiden kanssa.  

 

4. Sähköisten palveluiden kehittäminen. 

Luodaan ja vahvistetaan sähköisiä palveluita. Kehitetään asiakkaille helppokäyttöinen teknologinen 

ratkaisu mielenterveys- ja päihdealan tiedon ja tuen saamiseksi kolmannen sektorin palvelut 

huomioiden.   

 

5. Selviämisaseman perustaminen Lohjan sairaalan yhteyteen, mikä mahdollistaa päihdehoidon ja -

kuntoutuksen porrastaminen siten, että selviämisasema ja katkaisuhoito linkittyvät 

päihdehuollon muihin palveluihin.  Terveydenhuollon päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen 

yhdistäminen samaan kokonaisuuteen. 

Päihdehuoltopalveluiden toimiva kokonaisuus rakentuu selviämisasemasta, katkaisuhoidosta, 

polikliinisesta hoidosta päihdeklinikoilla ja -pysäkeillä sekä kuntoutuksesta ja asumispalveluista. 

Perustetaan Lohjan sairaalan yhteyteen koko aluetta palveleva selviämisasema ja kehitetään ja 

porrastetaan päihdehoitoa ja – kuntoutusta siten, että selviämisasema ja katkaisuhoito linkittyvät 

saumattomasti päihdehuollon muihin palveluihin. Selviämisaseman, katkaisuhoidon ja polikliinisen 

toiminnan yhteen nivominen mahdollistaa  henkilöstöresursoinnin kustannustehokkaan sijoittelun.  

Lisäksi yhdistetään terveydenhuollon päivystys ja sosiaalipäivystys asiakkaan tarvitseman tuen 

kokonaisvaltaisen selvittämisen helpottamiseksi. 
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6. Omien palvelujen vahvistaminen päihde- mielenterveysasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa 

laadukkaiden palveluiden kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi. 

Omia palveluja vahvistetaan päihde- mielenterveysasiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa 

laadukkaiden palveluiden kustannustehokkuuden  aikaansaamiseksi. Tavoite on, että 

asumispalveluyksiköiden asiakkaiden palvelukokonaisuudet toteutuvat mahdollisimman hyvin 

asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarkoituksenmukainen asumismuoto, hyvä hoito ja mielekäs 

toiminta arjessa muodostavat kuntoutusta edistävän kokonaisuuden. Asiakkaiden näkemyksiä 

palveluiden toteutumisesta selvitetään. Päihdehuollon laitoshoitopalvelut kilpailutetaan. 

 

6. Kehittämiskohteet kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 
mukaisesti   
 
 
Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa on yhteensä 18 ehdotusta mielenterveys- ja 
päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. Ehdotukset jakautuvat neljälle painopistealueelle: asiakkaan 
aseman vahvistaminen, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen sekä ongelmien ehkäisyyn 
panostaminen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen avo- ja peruspalveluja painottavana, 
asiakkaan kannalta joustavasti toimivanan kokonaisuutena sekä mielenterveys- ja päihdetyön 
ohjauskeinojen kehittäminen. Näistä painopistealueista kolme ensimmäistä soveltuu kuntatasolla 
kehitettäväksi. Neljäs, eli mielenterveys- ja päihdetyön ohjauskeinojen kehittäminen, sisältää puhtaasti 
valtionhallinnon toimivaltaan kuuluvia kehittämiskohteita, joten niitä ei tässä Lohjan ja Ptky Karviaisen 
mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa käsitellä. 
 
Lohjan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiskohteet 
valtuustokaudelle 2013 – 2016 ovat: 
 

I. Asiakkaan asemaa vahvistetaan. 
i. Mielenterveys- ja päihdeasiat otetaan keskusteluun kaikissa terveyden- ja 

sosiaalitoimen asiakaskontakteissa luontevana osana asiakkaan kokonaisterveyden 
ja elämäntilanteen selvittelyä. 

ii. Luodaan mielenterveys- ja päihdepalveluista yhtenäinen palveluketju, jossa asiakas 
saa saumattomasti apua molempiin ongelmiinsa ilman työmuotojen välisiä raja-
aitoja. 

iii. Luodaan pysyvä toimintamalli kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden 
hyödyntämiseksi palvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

iv. Perustetaan asumispalvelukoordinaattorin virka asiakkaan saaman hoidon ja 
kuntoutuksen laadun ja tarkoituksenmukaisen muodon varmistamiseksi. 

 
II. Panostetaan mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen. 

i. Vahvistetaan asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin ratkaisuihin 
motivoivan haastattelun ja muiden asiakasta voimaannuttavien työtapojen avulla. 

ii. Tunnistetaan ja ehkäistään mielenterveys- ja päihdeongelmien siirtyminen yli 
sukupolvien tukemalla asiakkaiden vanhemmuutta ja kartoittamalla 
systemaattisesti perheen lasten tuen tarve yhteistyössä lasten ja nuorten 
palveluiden kanssa. 

iii. Perustetaan Lohjan ja ptky Karviaisen yhteinen ehkäisevän päihdetyön 
koordinaattorin virka Lohjan sairaanhoitoalueelle. 
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III. Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään avo- ja peruspalveluja painottavana, asiakkaan 
kannalta joustavasti toimivana kokonaisuutena. 

i. Tehostetaan perus- ja avopalveluja yhdistämällä Lohjan sairaanhoitoalueen 
terveydenhuollon päivystys ja sosiaalipäivystys sekä perustetaan samaan yhteyteen 
selviämisasema. 

ii. Kehitetään avokatkaisua ja avokuntoutusta.   
iii. Kehitetään mielenterveyspalvelujen palveluvalikkoa kustannustehokkailla, 

peruspalveluihin hyvin sopivilla terapiamuodoilla (IPT, ratkaisukeskeinen terapia, 
depressiokoulu ). Perustetaan Lohjan ja Karviaisen yhteinen psykiatrian 
erikoislääkärin virka tukemaan terveyskeskusten psykiatrista työtä.  

iv. Luodaan asiakkaille helppokäyttöinen teknologinen ratkaisu mielenterveys- ja 
päihdealan tiedon ja tuen saamiseksi kolmannen sektorin palvelut huomioiden.  

v. Kehitetään yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä siten, 
että asiakas saa tilanteensa kannalta tarkoituksenmukaisen hoidon joustavasti ja 
kustannustehokkaasti.  

vi. Luodaan mahdollisuudet toteuttaa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö 
ensisijaisesti lasten ja nuorten arkisessa elinympäristössä. Hyödynnetään 
erikoissairaanhoidon lasten- ja nuorten jalkautuvaa työryhmää tavoitteena 
laitoshoidon käytön vähentäminen. 

vii. Vahvistetaan työterveyshuollon roolia mielenterveys- ja päihdeongelmien 
tunnistamisessa ja hoidossa esimerkiksi lyhytterapiatyön avulla. 

viii. Luodaan työkaluja pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa ja työttömien 
työnhakijoiden työkykyarvioinneissa esiin tulevien mielenterveys- ja 
päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. 

ix. Vahvistetaan kotihoidon mahdollisuuksia tehdä mielenterveys- ja päihdetyötä 
asiakaskontakteissa. Kehitetään päivätoimintaa kotona asuville. Kehitetään 
asumispalveluissa olevien asiakkaiden työtoimintaa ja huolehditaan työtoiminnan 
jatkumisesta itsenäiseen asumiseen siirryttäessä. 



7. Lohjan toimenpideohjelma 
 

Kehittämiskohde Tavoite Menetelmät Seuranta-

indikaattorit 

Aikataulu Kustannus Vastuutaho 

IAsiakkaan 

aseman 

vahvistaminen 

1. Matala kynnys, yksi ovi           

  Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

samassa yksikössä 

Organisaatioon perustetaan mt- ja 

päihdeyksikkö, jolla on oma 

esimies. Yhtenäiset uudet ja 

asianmukaiset tilat  

toteutuu/ei toteudu Toteutunut osittain, 

tavoitteena 

yhdistyminen vuonna 

2014. 

Tilat? 

  Erityispalvelut 

  Lohjan ja Karviaisen yhteinen psykiatri Perustetaan kokoaikainen virka, 

Lohja vastaa 

toteutuu/ei toteudu TA 2014 palkkakustannus Erityispalvelut, 

Terveyspalvelut 

  Palveluneuvonnan vahvistaminen Palveluneuvojan toimi 

vakinaistetaan 

Asiakasmäärät TA 2013 palkkakustannus Erityispalvelut / 

mielenterveys- ja 

päihdeyksikkö 

  Kumppanuussuunnitelma / Kolmas 

sektori 

Kumppanuus-sopimukset Sop. määrä  TA 2013 Avustusmäärärahat Perusturva 

  2. Kokemusasiantuntijuus ja 

vertaistoimijat 

          

  Kokemusasiantuntijoiden kuuleminen Asiakasfoorumit 1-2 kertaa vuodessa jatkuva   Erityispalvelut / 

mielenterveys- ja 

päihdeyksikkö 

  A-kilta-, AA-, NA - ym. yhteistyö Päihdeyhteistyöryhmä ja muu 

yhteistyö 

paikallisten toimijoiden kanssa. 

2-3- kertaa vuodessa jatkuva   Erityispalvelut / 

mielenterveys- ja 

päihdeyksikkö 
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Omaistoiminta. 

 

 

      

  

 

Kokemusasiantuntemus käyttöön Koulutuksen hankinta 

Nuorten kulttuuripaja-hanke 

määrä / vuosi TA 2013 Koulutus-

kustannukset  

Erityispalvelut / 

mielenterveys- ja 

päihdeyksikkö 

Sivistystoimi 

  3. Yhdenvertaisuus palveluihin 

pääsyssä 

          

  Varhainen tunnistaminen  Henkilökunnan kouluttaminen 

tunnistamaan mt- ja 

päihdeongelmat 

koulutettujen 

työntekijöiden osuus 

Jatkuvaa, v. 2013 

alkaen. 30 % 

henkilöstöstä/vuosi 

Koulutus-

kustannukset  

Erityispalvelut / 

mielenterveys- ja 

päihdeyksikkö 

Mielenterveys- ja päihdeasioiden 

puheeksi ottaminen 

Henkilökunnan kouluttaminen 

tunnistamaan mt- ja 

päihdeongelmat 

koulutettujen 

työntekijöiden osuus 

Jatkuvaa, v. 2013 

alkaen. 30 % 

henkilöstöstä/vuosi 

Koulutus-

kustannukset 

Mielenterveys- ja 

päihdepalvelut, 

Terveyspalvelut / 

Terveyden edistämisen 

yksikkö 

  Hoidon porrastuksen toteutuminen Prosessit käytössä, toimivat 

palveluketjut 

Keskeiset prosessit 

kuvattu. Hoito- ja 

kuntoutussuunnitelma 

tehty 70 %:lla. 

Käytössä 2013.   Perusturva 
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Kehittämiskohde Tavoite Menetelmät Seuranta-

indikaattorit 

Aikataulu Kustannus Vastuutaho 

II Panostetaan 

mielenterveyden 

ja 

päihteettömyyden 

edistämiseen ja 

ongelmien 

ehkäisemiseen 

1. Hyvinvointia tukevia yhteisöjä vahvistetaan 

ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa 

itseään koskeviin ratkaisuihin lisätään. 

          

  Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen  Hyvän palvelun kriteerit 

käyttöön  

koulutetut osuus % v. 2014  Koulutus-

kustannukset 

Perusturva 

  Palveluiden tarpeen kartoitus Asiakastyytyväisyyskyselyt  kyselyn tulokset Vuosittain   Perusturva 

  2. Tunnistetaan ja ehkäistään mielenterveys- ja 

päihdeongelmien siirtyminen yli sukupolvien 

          

  Vanhemmuuden systemaattinen tukeminen, 

hanke  

Vanhemmuuden tukeminen –

Pro perhe-hanke 

  2013 - Hanke-

rahoituksella 

Sivistystoimi 

Perusturva 

  Estetään ongelmien siirtyminen yli sukupolvien Toimiva lapsi ja perhe – 

työmenetelmät käyttöönotto. 

Yhteistyömenetelmät. 

  Selvitystyön ja 

koulutuksen 

aloittaminen v. 

2013.  

Työväline 

valittu v. 2014. 

Hanke-

rahoituksella 

Terveyspalvelut, 

lapsiperhetyö, 

perheneuvola ja 

mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

  Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten perheiden 

lasten erityisen tuen tarpeen selvitys 

Yksilötuki ja vertaisryhmät 

yhteistyössä kolmannen 

sektorien toimijoiden kanssa. 

Osallistuneiden määrä Vuonna 2013 Koulutus-

kustannukset 

Sosiaalipalvelut/ 

lapsiperhetyö 

Terveyspalvelut/neuvola 

Erityispalvelut 
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  Koko perheen hoitoon mukaan ottaminen 

mielenterveys- ja päihdepalveluissa  

Yhteistyön kehittäminen. 

 Strukturoidut  työmenetelmät. 

Perheiden lkm TA 2013 Koulutus-

kustannukset 

Sosiaalipalvelut/ 

lapsiperhetyö 

Terveyspalvelut/neuvola 

Erityispalvelut 

  Perheneuvola – prosessien tarkastelu Perhekeskus   2013 Vanhemmuuden 

vahvistaminen -

hankerahoitus 

Sivistystoimi 

Perusturva 

  Perhekeskustoiminnan kehittäminen saman katon alla neuvolat ja 

lasten sosiaalipalvelut 

toteutuu/ei toteudu  v. 2016 

loppuun 

mennessä 

Rakennus-

investointi 

Perusturva, HUS 
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Lohjan toimenpideohjelma 
 

Kehittämiskohde Tavoite Menetelmät Seuranta-

indikaattorit 

Aikataulu Kustannus Vastuutaho 

III Mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

järjestetään avo- ja 

peruspalveluja 

painottavana, asiakkaan 

kannalta joustavasti 

toimivana kokonaisuutena 

1. Ehkäisevän ja edistävän 

mielenterveys- ja päihdetyön asemaa 

vahvistetaan alueellisella 

koordinaattorilla 

          

  Seudullinen ehkäisevän päihdetyön 

koordinaattori yhteinen Lohjan ja 

Karviaisen 

Pakka-ohjelman 

jalkauttaminen, vastuu 

Karviaisella 

virka perustettu / ei 

perustettu 

TA 2015 Perustetaan 

alueellisesti 

yhteinen toimi 

 Karviainen  

  2. Kunnat tehostavat perus- ja 

avopalveluja lisäämällä ja 

monipuolistamalla mielenterveys- ja 

päihdetyön päivystyksellisiä, liikkuvia 

ja konsultaatiopalveluja, jolloin 

laitospaikkojen tarve vähitellen 

vähenee. 

Oma palveluasumisyksikkö 

alle 30-vuotiaille (15 

paikkaa) vuoteen 2015 

mennessä 

       

  Sähköisten mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden kehittäminen 

Otetaan käyttöön KelNet -

verkkoterapia, omien 

sähköisten palveluiden 

uudistaminen 

Käyttäjämäärät 2013 ostohinta, ylläpito Kunnat, HUS 

  Selviämisasema, päihdeklinikka ja 

katkaisuhoito samassa toimipisteessä 

Seudullinen 

selviämisasema 

perustetaan Tynninharjun 

sairaalan yhteyteen 

Toiminta alkanut / ei 

alkanut 

2015 Tilat ja henkilöstö-

kustannukset 

Terveydenhuolto/ 

Erityispalvelut, KOHO-

hanke 

  3. Erikoistason mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden avohoito 

yhdistetään.  
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  Nuorisokeskus: suunnittelu-työryhmä 

Lohjalla 

Monialainen suunnittelu Yhteinen tila käytössä / 

ei käytössä 

ta 2013 Tilat ja organisaatio Perusturva, 

sivistystoimi, HUS 

  5. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja 

päihdetyö toteutetaan ensisijaisesti 

lasten ja nuorten arkisessa 

elinympäristössä, kuten kodissa, 

koulussa tai päivähoidossa. 

Mielenterveystyö ja päihdepalvelujen 

erikoispalvelut tukevat tässä työssä 

peruspalveluja. 

          

  Lasten- ja nuortenpsykiatrian 

vuodepaikkojen käytön vähentäminen 

Lastenpsykiatrian 

jalkautuva työryhmä, 

palvelut kotiin päivähoitoon 

jne. Nuorisopsykiatriassa 

jalkautuva työryhmä ja 

päivähoitoyksikön 

kehittäminen 

As. määrät, 

Vuodeosastovuorokausi

en vähentyminen 

v. 2013   HUS 

  6. Työikäisten mielenterveys- ja 

päihdehäiriöiden ehkäisyä ja varhaista 

puuttumista edistetään 

työterveyshenkilöstön 

täydennyskoulutuksella. 

          

  Varhaisen tuen malli (VATU) IPT:n levittäminen 

työterveyshuoltoon. 

Koulutettujen lkm v. 2013   Koulutuskustannuk

set 

Perusturva 
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Kehittämiskohde Tavoite Menetelmät Seuranta-

indikaattorit 

Aikataulu Kustannus Vastuutaho 

  7. Työikäisten mielenterveys- ja 

päihdeongelmista kärsivien työttömien 

työkykyä uhkaaviin tekijöihin 

puututaan ajoissa. 

          

  Työttömien työnhakijoiden työkykyarviointi 

- TE-keskus 

Toimintamallin 

vakiinnuttaminen 

tehtyjen arviointien 

määrä/v 

v.2012 aikana TH:n lääkärin 

työaikakustannus; 

ei tarvetta uusille 

vakanseille. 

TE-keskus 

  Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset Toimintamallin 

vakiinnuttaminen 

tehtyjen tarkastusten 

määrä/v 

Aloitettu TH:n lääkärin 

työaikakustannus; 

ei tarvetta uusille 

vakanseille. 

Perusturva 

  8. Ikääntyvien mielenterveyshäiriöiden 

ja päihdeongelmien ehkäisyyn 

panostetaan ja niiden hoitoa 

varhennetaan ja tehostetaan mm. 

kehittämällä ikääntyville sopivia 

hoitomuotoja. 

          

  Päivätoimintakeskus ikäihmisille - 

yksinäisyys, päihdeongelmat, masennus 

Päivätoiminnan 

kehittäminen ja 

järjestäminen.Kotiin 

vietävät  palvelut.  

Osallistuneiden määrä 2013 - tilavuokra; 

lisävakansseja 

vanhusten puolelle 

Perusturva/ Vanhus- ja 

sairaalapalvelut. 

Kolmas sektori. 
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8. Ptky Karviaisen toimenpideohjelma 
 
 
Kehittämiskohde Tavoite Menetelmät Seuranta-indikaattorit Aikataulu Kustannus Vastuutaho 

I Asiakkaan asemaa 
vahvistetaan 

            

Mielenterveys- ja päihdeasiat 
otetaan keskusteluun kaikissa 
työikäisten palvelulinjan 
terveyden- ja sosiaalitoimen 
asiakas-kontakteissa luontevana 
osana asiakkaan 
kokonaisterveyden ja 
elämäntilanteen selvittelyä  

Kaikki palvelulinjan 
työntekijät osaavat ottaa 
mielenterveys- ja 
päihdeasiat puheeksi 
asiakkaan kanssa, 
selvittää asiakkaan tuen 
ja hoidon tarve sekä 
ohjata hänet tarvit-taessa 
jatkohoitoon. 

Henkilökunnan koulutus. 
Välittäjä -hankkeessa 
kehitetyn varhaisen tuen 
toimintamallin 
juurruttaminen osaksi 
perustyötä. Yhtenäinen 
kirjaustapa. 

Koulutettujen työntekijöiden 
osuus. 
Puheeksiottojen määrä 
(kirjausten määrä) 

syksy 2013-kevät 2014 
(aloitus sosiaalityön 
henkilökunnasta) 

koulutuksiin käytetty 
työaika 

työikäisten 
terveyspalvelupäällikk
ö 

Luodaan mielenterveys- ja 
päihdepalveluista yhtenäinen 
palveluketju, jossa asiakas saa 
saumattomasti apua molempiin 
ongelmiinsa ilman näiden kahden 
työmuodon välisiä raja-aitoja.   

Kaikki mt- ja 
päihdepalvelujen 
työntekijät osaavat hoitaa 
molempia ongelmia, jotta 
kaksois-
diagnoosipotilaiden hoito 
voi jatkua samalla 
työntekijällä. 

Yhteinen palveluneuvonta. 
Osaamiskartoitus ja sen 
pohjalta laadittu koulutus  
-suunnitelma.   

Yhteinen palveluneuvonta 
toiminnassa.  Toteutuneet 
koulutukset. 

Aloitus kevät 2013. Puhelintekniikan vaatimat 
muutokset.  
Koulutuskustannukset 

mt- ja päihde- 
palvelujen 
osastonhoitaja 

Luodaan pysyvä toimintamalli 
kokemusasiantuntijoiden ja 
vertais- toimijoiden 
hyödyntämiseen sekä palvelujen 
suunnittelussa, toteuttamisessa 
että arvioinnissa. 

Säännöllisesti 
kokoontuvat 
yhteistyöfoorumit.  
Kokemusasiantuntijat 
mukana pth:n 
ryhmätoiminnassa. 

Kokemusasiantuntijoiden 
ja vertaistoimijoiden 
etsiminen alueen 
yhdistyksistä. 

Yhteistyöfoorumien 
kokoontumisen säännöllisyys 
Kokemusasiantuntijoiden 
osallistuminen 
ryhmätoimintaan 

Aloitus kevät 2015  työaikakustannus mt- ja päihde- 
palvelujen 
osastonhoitaja 

Perustetaan asumis-
palvelukoordinaattorin virka 
asiakkaan saaman hoidon laadun 
ja oikean muodon 
varmistamiseksi. 

Jokainen 
asumispalvelussa oleva 
asiakas tavataan 
vähintään kerran 
vuodessa ja hänen 
kuntoutumis-
suunnitelmansa 
päivitetään. 

Viran perustaminen ja 
toimenkuvan 
muotoileminen tavoitteen 
mukaiseksi. 

Virka perustettu/ ei 
perustettu.  Päivitettyjen 
kuntoutumissuunnitelmien 
osuus. 

TA 2014 Työvoimakustannus n. 40 
000 €/v 

yhtymähallitus 
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Vahvistetaan asiakkaan 
mahdollisuutta vaikuttaa itseään 
koskeviin ratkaisuihin asiakasta 
voimaannuttavien työtapojen 
avulla 

Asiakas tiedostaa oman 
vastuunsa 
palveluprosessissa ja 
sitoutuu yhdessä 
asetettuihin tavoitteisiin. 

Varmistetaan 
työntekijöiden 
voimaannuttavien 
työtapojen osaaminen  ja 
niiden hyödyntäminen; 
tarvittaessa hankintaan 
osaamista koulutuksen 
avulla 

Keskeytyneiden 
asiakasprosessien määrä  

Osaamiskartoitus kevät 
2013, seuranta 
aloitetaan 2014 

mahdolliset 
koulutuskustannukset 

mt- ja päihde- 
palvelujen 
osastonhoitaja 

Kehittämiskohde Tavoite Menetelmät Seuranta-indikaattorit Aikataulu Kustannus Vastuutaho 

II Panostetaan 
mielenterveyden ja 
päihteettömyyden 
edistämiseen ja ongelmien 
ehkäisemiseen 
 
 
 
 
  

      

Tunnistetaan ja ehkäistään 
mielenterveys- ja 
päihdeongelmien siirtyminen yli 
sukupolvien tukemalla 
asiakkaiden vanhemmuutta ja 
kartoittamalla systemaattisesti 
mt- ja päihdepalveluissa olevien 
asiakkaiden perheen lasten tuen 
tarve yhteistyössä lasten ja 
nuorten palvelulinjan kanssa 

Jokaisen mt- ja päihde-
palvelujen asiakkaan 
perhe-tilanne kartoitetaan 
ja perheelle tarjotaan 
mahdollisuutta saada 
tukea. 

Perhetilanteen kartoitus 
haastattelemalla.  
Yhteydenotto lasten- ja 
nuorten palvelulinjan 
erityispalveluyksikköön .  
Lastensuojeluilmoitus. 

Laadittu toimintamalli 
yhdessä lasten- ja nuorten 
palvelulinjan kanssa. 

Kevät 2013 yhteistyökokousten 
työaikakustannus 

työikäisten 
terveyspalvelupäällikk
ö ja mt- ja päihde- 
palvelujen 
osastonhoitaja 
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Perustetaan Lohjan kaupungin 
kanssa yhteinen ehkäisevän 
päihdetyön koordinaattorin 
virka/toimi 

Integroida virallinen 
valvonta ja sääntely 
epäviralliseen 
sosiaaliseen sääntelyyn, 
jotta voitaisiin estää 
alkoholijuomien 
välittäminen, edistää 
vastuullista 
elinkeinotoimintaa ja 
minimoida haittoja. 

Pakka- ohjelman 
mukainen toimintamalli  

Koordinaattorin virka/toimi on 
perustettu. 
Pakka –toimintamalli on 
käytössä. 

TA2015 työvoimakustannukset n. 
40 000 €/v, josta 
Karviaisen osuus n. 45 
%. 

yhtymähallitus 
(Karviaisen 
virka/toimi)Työpanost
a myydään Lohjan 
kaupungille) 

III Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut järjestetään 
avo- ja peruspalveluja 
painottavana, asiakkaan 
kannalta joustavasti 
toimivana kokonaisuutena 

      

Tehostetaan perus- ja 
avopalveluja perustamalla Lohjan 
sairaanhoitoalueelle 
selviämisasema.. 

Asiakkaan palveluketju 
on saumaton 
selviämisasemalta 
päihdepalveluihin. 

Seudullinen 
selviämisasema 
perustetaan Tynninharjun 
sairaalan yhteyteen, jossa 
tarjolla myös 
katkaisuhoitoa. 

Toiminta alkanut / ei alkanut 2015 Tila- ja 
henkilökuntakustannukse
t 

Lohjan kaupungin 
terveydenhuolto/ 
Erityispalvelut ja 
KOHO -hanke 

Kehitetään avokatkaisua ja 
avokuntoutusta sekä selvitetään 
korvaushoidon toteuttamis-
mahdollisuudet omana 
toimintana.  

Päihdeasiakkaiden 
katkaisu- ja 
kuntoutuspalvelut 
tuotetaan ensisijaisesti 
avopalveluna.  
Korvaushoito toteutetaan 
omana toimintana. 

Varmistetaan 
työntekijöiden 
avokatkaisussa ja –
kuntoutuk-sessa tarvittava 
osaaminen ja laaditaan 
kirjallinen toimintaohje 
sekä nimetään 
vastuulääkäri.  Selvitetään 
mahdollisuudet toteuttaa 
korvaushoito omana 
toimintana, laaditaan 
kirjallinen toimintaohje 
sekä nimetään 
vastuulääkäri. 

Avokatkaisujen- ja 
avokuntoutusten määrä. 
Korvaushoidon 
toteuttamismahdollisuudet 
omana toimintana selvitetty ja 
mikäli mahdollista palvelu 
aloitettu omana toimintana. 

Avokatkaisun – ja 
kuntoutuksen sekä 
korvaushoidon 
kartoituksen osalta 
2013.  Mikäli 
korvaushoito päätetään 
toteuttaa omana 
toimintana TA 2014. 

Työaikakustannukset. 
Korvaushoidon 
edellyttämät lisäresurssit 
/ virka-ajan ulkopuolisen 
toteutuksen ostaminen. 

mt- ja päihde- 
palvelujen 
osastonhoitaja 

Kehittämiskohde Tavoite Menetelmät Seuranta-indikaattorit Aikataulu Kustannus Vastuutaho 

Vahvistetaan 
mielenterveyspalveluja 
palveluvalikkoa 
kustannustehokkailla, 
peruspalveluihin hyvin sopivilla 
lyhytterapiamuodoilla ja 
perustetaan Lohjan kaupungin 
kanssa yhteinen psykiatrin virka. 

Terapiamuodot tukevat 
hoitojaksojen tavoitteita, 
kestoa ja potilaan 
sitoutumista. Psykiatri 
tukee työn suunnittelua ja 
toteutusta 

Lääkärien 
perehdyttäminen 
terapiamuotoihin (intraan 
masennuksenhoito-
ohjelma), 
hoitosuunnitelmat 
kirjataan potilasohjelmaan 

Kaikilla mt- ja 
päihdepalvelujen 
työntekijöillä on osaaminen 
IPT –lyhytterapiaan. Hoito-
ohjelma on kaikkien 
Karviaisen työntekijöiden 
käytössä intrassa.  Lääkärit 
tuntevat mt- ja 
päihdepalvelujen palvelut. 
Psykiatrin virka on perustettu. 

Muiden toimintojen 
osalta v. 2013, 
psykiatrin viran osalta 
2014 

psykiatrin 
työvoimakustannukset n. 
130 000 €/v, josta 
Karviaisen osuus n. 45 % 

Lohjan kaupungin 
terveydenhuolto/ 
Erityispalvelut (Lohjan 
kaupungin virka) 
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Luodaan asiakkaille 
helppokäyttöinen teknologinen 
ratkaisu mielenterveys- ja 
päihdealan tiedon ja tuen 
saamiseksi kolmannen sektorin 
palvelut huomioiden. 

Internet -pohjainen 
palveluneuvonta on 
kaikkien kuntalaisten 
käytettävissä ja 
verkkoterapia yhtenä 
hoitomuotona on 
käytössä 

Otetaan käyttöön 
HUSPsykiatrian KelNet –
palvelu palveluohjaukseen 
sekä KelNet –
verkkoterapiaohjelma 
Lohjan 
sairaanhoitoalueella  

KelNet –palvelu ja 
verkkoterapiaohjelma ovat 
käytössä 

TA 2015 palvelun 
perustamiskustannukset 
ja käyttökustannukset 
selviävät myöhemmin 

työikäisten 
terveyspalvelupäällikk
ö (yhteinen palvelu 
Lohjan kaupungin 
terveyspalvelujen 
kanssa) 

Kehitetään yhteistyötä 
erikoissairaan-hoidon ja 
perusterveydenhuollon välillä 
siten, että asiakas saa tilanteena 
kannalta tarkoituksenmukaisen 
hoidon joustavasti ja 
kustannustehokkaasti 

Hoidonporrastus esh:n ja 
pth:n välillä selkeä  

Luodaan yhteiset, 
kirjalliset toimintamallit 
HUSPsykiatrian ja 
Karviaisen välille 
päällekkäisyyksien ja 
väliin putoamisten 
välttämiseksi 

Toimintamalli on valmis 2016 toiminnan suunnitteluun 
käytetty työaika 

työikäisten 
terveyspalvelu- 
päällikkö ja mt- ja 
päihde- palvelujen 
osastonhoitaja  

Luodaan mahdollisuudet 
toteuttaa lasten ja nuorten 
mielenterveys- ja päihdetyö 
ensisijaisesti lasten ja nuorten 
arkisessa elinympäristössä 
siirtämällä lasten ja nuorten 
sosiaalityö ja lasten ja nuorten 
psykiatrian poliklinikka 
koulukeskusten yhteyteen 
yhdessä neuvolatyön kanssa 
aina kun se on mahdollista.  

Valtaosa lasten ja 
nuorten palvelulinjan 
neuvola-palveluista, 
sosiaalityöstä ja 
erityispalveluista 
tuotetaan koulukeskusten 
yhteydessä. 
Hyödynnetään esh:n 
lasten- ja nuorten 
jalkautuvaa työryhmää 
tavoitteena laitoshoidon 
käytön vähentäminen. 

Vihdin lasten- ja nuorten 
palvelut sijoitetaan Etelä-
Nummelaan 
rakennettavaan 
koulukeskukseen, kuten 
myös HUS:n lasten- ja 
nuorten-psykiatrian 
palvelut. 
Esh:n jalkautuvaa 
työryhmää osataan 
hyödyntää. 

Palvelut tuotetaan 
koulukeskuksen tiloissa.  
Esh:n jalkautuva työryhmä 
toimii. 

Vihdin kunnan 
investointiaikataulu 

uusien tilojen 
kalustamiskustannukset 
ja mahdollisesta 
tilalisäyksestä aiheutuva 
vuokrakustannusten 
kasvu 

lasten- ja 
nuortenpalvelulinja 

Vahvistetaan työterveyshuollon 
roolia mielenterveys- ja 
päihdeongelmien 
tunnistamisessa ja hoidossa 

Työterveyshoito tunnistaa 
potilaidensa mt- ja 
päihdeongelmat, osaa 
ohjata heidät palvelujen 
piiriin ja tarjoaa yrityksille 
mahdollisuutta ostaa 
työntekijöille lyhytterapiaa 
osana työterveyshuoltoa 

Työterveyshuollon 
henkilökunta osallistuu 
terveyspalvelu-keskuksen 
järjestämään 
henkilökunnan 
koulutukseen ongelmien 
puheeksiottamisesta ja 
kouluttautuu IPT –terapian 
antamiseen. 

Puheeksiottokoututukset ovat 
toteutuneet. 
Lyhytterapiaa osataan antaa 
ja mahdollisuutta siihen 
tarjotaan asiakastyönantajille. 

Puheeksiottokoulututust
en  osalta kevät 2014. 
Lyhytterapian osalta 
2016 

Koulutuskustannukset työterveyshuollon 
ylilääkäri ja vastaava 
työterveyshoitaja 

Luodaan työkaluja 
pitkäaikaistyöttömien 
terveystarkastuksissa ja 
työttömien työnhakijoiden 
työkykyarvioinneissa esiin 
tulevien mielenterveys- ja 
päihdeongelmien vähentämiseksi 
 
 
 

Tarkastuksissa otetaan 
aktiivisesti puheeksi mt – 
ja päihdeongelmat ja 
tarvittaessa saatetaan 
asiakas palvelujen piiriin. 

Tarkastuksia tekevän 
henkilökunnan koulutus. 
Helppo, matalan 
kynnyksen reitti palvelujen 
piiriin. 

Puheeksiottokoututukset ovat 
toteutuneet. 
 

syksy 2013-kevät 2014 Koulutuskustannukset lääkärivastaanottojen 
osastonhoitaja 
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Kehittämiskohde Tavoite Menetelmät Seuranta-indikaattorit Aikataulu Kustannus Vastuutaho 

Vahvistetaan kotihoidon 
mahdollisuuksia tehdä 
mielenterveys- ja päihdetyötä 
asiakaskontakteissa.  Viedään 
mielenterveys- ja päihdetyötä 
päivätoimintakeskuksiin. 

Kotihoidon henkilökunta 
tunnistaa mt- tai 
päihdeongelmaisen 
asiakkaan ja osaa ohjata 
hänet palvelujen piiriin. 
Ikäihmisten 
päivätoiminta-
keskuksissa on tarjolla 
mt- ja päihdepalveluja. 

Kotihoidon henkilökunnan 
koulutusta mt- ja 
päihdeongelmien 
tunnistamiseen jatketaan.  
Päihdetyöntekijä ja 
psykiatrinen sairaanhoitaja 
ovat säännöllisesti 
mukana 
päivätoimintakeskusten 
toiminnassa  

Koulutukset ovat toteutuneet. 
Mt- ja päihdepalveluja on 
tarjolla 
päivätoimintakeskuksissa 

Koulutusten osalta 
2013-2016.  
Päivätoimintakeskusten 
osalta TA2016 

Koulutuskustannukset. 
Päivätoimintakeskusiin 
vietävä työ edellyttää 
psykiatrisen 
sairaanhoitajan 
vakanssin perustamisen; 
työvoimakustannukset n. 
40 000 €/v. 

koulutusten osalta 
geriatriakeskuspäällik
kö ja kotihoidon 
osastonhoitajat. 
yhtymähallitus 

Kehitetään asumispalveluissa 
olevien asiakkaiden päivä- tai 
työtoimintaa sekä huolehditaan 
päivä- ja työtoiminnan 
jatkumisesta itsenäiseen 
asumiseen siirryttäessä. 

Jokainen 
asumispalvelussa oleva 
mielenterveys- ja 
päihdekuntoutuja 
osallistuu päivä- tai 
työtoimintaan.  
Itsenäiseen asumiseen 
kotiutuneille järjestetään 
päivä- tai työtoimintaa 
kodin lähellä. 

Asumispalveluasiakkaiden 
kuntoutussuunnitelmien 
tarkastamisen yhteydessä 
kiinnitetään erityistä 
huomioita päivä- ja 
työtoiminnan 
toteutumiseen.  
Itsenäiseen asumiseen 
siirryttäessä etsitään 
kuntoutujalle sopiva 
aktivointimuoto , 

Päivä- tai työtoiminnassa 
olevien osuus kaikista 
asumispalvelussa olevista ja 
itsenäiseen asumispalveluun 
siirtyneistä asiakkaista.  

Toiminta alkaa 2013 Itsenäisesti asuvien 
toiminnan kustannukset 
(Työpaja Apajan 
kustannus ??€/päivä.  
Samaria r.y:ltä ostettavan 
palvelun kustannus 55 
€/päivä) 

mt- ja 
päihdepalvelujen 
osastonhoitaja, 
asumispalvelukoordin
aattori 

Tehdään Karkkilan Palvelu-
keskuksesta mielenterveys- 
kuntoutujien  monialainen 
palvelukeskus 

Karkkilan Palvelukeskus 
tuottaa asumispalvelujen 
lisäksi päivätoimintaa 
itsenäisesti asuville mt- 
kuntoutujille ja 
psykiatrista kotihoitoa  

Palvelukeskuksen 
asumispalveluyksikkö 
muutetaan 20-paikkaiseksi 
mt-kuntoutujien 
asumispalveluyksiköksi.  
Henkilökunta jaetaan 
moniammatillisiin tiimeihin, 
joista yksi tuottaa 
asumispalvelut, yksi 
päivätoiminnan ja yksi 
kotihoidon. 

Asumispalveluyksikössä on 
ainoataan mt-kuntoutujia.  
Psykiatrista kotihoitoa 
tuotetaan tarpeen 
edellyttämässä laajuudessa.  
Päivätoiminta on säännöllistä 
ja laajuudeltaan tarpeet 
kattavaa. 

2014 Tilojen vaatimat 
muutostyöt, lisätilojen 
vuokraaminen 
päivätoimintaan.  
Mahdollinen 
kustannussäästö esh:n 
kuntoutuspoliklinikan 
käytön ja 
sairaalajaksojen 
vähenemisestä  

työikäisten 
palvelulinjajohtaja, 
työikäisten 
terveyspalvelupäällikk
ö ja 
Palvelukeskuksen 
osastonhoitaja 

 
 



 
 

Lähteet 
 
(kesken) 
 
Ikääntyvä LOST 2018 (2011) 
 
Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 (STM 2009) 
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelma, Lost (2009) 
  
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Karviainen (2010) 
  
Lohjan Päihdestrategia (2003) 
 
Mielenterveyspalvelujen laatusuositukset (STM 2001) 
  
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma 2010–2012 
 
Päihdepalvelujen laatusuositukset (STM 2002) 
Terve ja hyvinvoiva Lost -ohjelma (2010)  
HUS-Psykiatria 2009–2025 kehittämissuunnitelma, Aer , v? 
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelma, Lost (2009)  
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