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Lääninhallitusten rooli

• Kansanterveystyön ohjaus ja valvonta (KTL 2.2 §).
• Erikoissairaanhoidon suunnittelu, ohjaus ja valvonta

(EshL 5.2 §).
• Mielenterveystyön suunnittelu, ohjaus ja valvonta.

(MTL 2.2 §), myös erityisesti itsemääräämisoikeuden
rajoitusten käytön valvonta (viite MTL 4a luku).

• Mielenterveysasioista vastaavat lääninlääkärit,
”lääninpsykiatrit” koordinoivat ohjausta ja valvontaa.
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Lääninhallitusten rooli

• Lasten- ja nuortenpsykiatrian erityisvaltionavun
päätökset, rahoitus ja valvonta.

• Kansallisen terveyshankkeen ja sosiaalialan
kehittämishankkeen hankkeiden arviointi,
lausunnot STM:lle, päätökset, rahoitus ja valvonta.
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Lasten- ja nuortenpsykiatrian palveluiden
lisärahoitus vuosina 2000 - 2005

• Taustalla ongelmat palveluiden saatavuudessa
ja laadussa.

• Valtion 2000-2005 budjetissa  korvamerkitty
valtionavustus lasten- ja nuortenpsykiatrian
palveluihin, yhteensä noin 39,3 milj.€.

• Syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten
hoitoon vuonna 2003  15 milj.€.

• Lisäksi kuntien ja sairaanhoitopiirien oma
rahoitus valtionapuhankkeille.

• Lisäksi Kelan rahoitus lasten ja nuorten
psykiatriseen kuntoutukseen.
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Mielenterveysasetuksen muutos 1.1.2001

• A 1282/28.12.2000
• Hoitolähetteen arvioinnin ja hoidon järjestämisen

enimmäisajat, ”hoitotakuu” (6a §, kum. 17.2.2005):
1) Arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä
viimeistään 3 viikon kuluttua lähetteen saapumisesta,
2) Hoito järjestettävä viimeistään 3 kuukauden
kuluessa lääketieteellisen hoidon tarpeen
toteamisesta.

• Hoitoyksiköiden yhteistyö (6b §): Uudelle yksikölle
toimitettava kaikki tarpeelliset potilasta koskevat
tiedot.
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Mielenterveysasetuksen muutos 1.1.2001

• Avohoidon tukitoimet (6c §): Kunnilla velvoite huolehtia
tukitoimien riittävyydestä kotona selviytymiseen.

• Alueellinen yhteistyö ja työnjakovelvoite (6d §):
1) sairaanhoitopiirien ja kuntien sovittava alueellisesta
työnjaosta;
2) kuntien ja tk-ky:ien vuosittain järjestettävä
yhteistyökokous, mukana myös yksityiset toimijat;
3) lääninhallituksen vuosittain järjestettävä kokous
mielenterveyspalveluiden työnjaon kehittämiseksi.
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Hoitotakuu osa kansallista terveyshanketta

• Toimiva perusterveydenhuolto ja ennaltaehkäisevä
työ.

• Hoitoon pääsyn turvaaminen.
• Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen.
• Toimintojen ja rakenteiden uudistaminen.
• Terveydenhuollon rahoituksen vahvistaminen.
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Hoitotakuu 1.3.2005 alkaen,
erikoissairaanhoito

• Erikoissairaanhoitolain 31.3 §.
• Huom. hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa;

päivystysluonteinen ja muu kiireellinen hoito on
järjestettävä välittömästi hoidon tarpeen
edellyttämällä tavalla.

• Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon
kuluttua lähetteen saapumisesta (lähetteen tai pkl-
tutkimuksen perusteella).

• Tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kolmen
kuukauden kuluessa hoidon edellyttämä kiireellisyys
huomioon ottaen.
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Hoitotakuu 1.3.2005 alkaen,
erikoissairaanhoito

• Jos shp-ky ei voi antaa hoitoa, on hoito hankittava
muulta palvelun tuottajalta (EshL 31.4 §).

• Tarvittaessa jatkohoito hoito-ohjeineen
terveyskeskukseen (EshL 31.5 §).

• Huom. enimmäisajat ovat ”perälautoja”.
• Potilaan terveydentila ei saa odotusaikana

vaarantua (olennainen huononnus tai
palautumattomat muutokset).

• Odotusajoista julkaistava tiedot (EshL 31.6. §).
• Kiireettömän hoidon perusteet, STM 2005:5, 187-9.
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Hoitotakuu 1.3.2005 alkaen,
kansanterveystyö

• Kansanterveyslain 15b §.
• Välitön yhteys virka-aikana (puhelin tai käynti).
• Terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon

tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa (puhelimessa
tai vastaanotolla).

• Hoitoon viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä, kun
hoidon tarve on todettu, kuitenkin terveyskeskuksen
erikoissairaanhoitoon ja suun terveydenhuoltoon 6
kuukaudessa.

• Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito järjestettävä
viimeistään 3 kuukauden kuluessa.
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Hoitotakuu 1.3.2005 alkaen,
kansanterveystyö

• Jos terveyskeskus ei voi antaa hoitoa
enimmäisajassa, on se hankittava muualta.

• Hoitoon pääsyn odotusajoista julkaistava tiedot.
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Ohjaus ja valvonta

• Sosiaali- ja terveysministeriö.
• Lääninhallitukset.
• Jatkossa myös TEO (toimivalta laajenee 2006).
• Sairaanhoitopiireillä ja kunnilla/terveys- keskuksilla

seuranta- ja valvontavastuu yhtenäisistä lääke- ja
hammaslääketieteellisistä hoidon perusteista (VN A
1019/2004, 8 §).
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Potilaan oikeusturvakeinot

• Muistutus (Potilaslaki 10 §).
• Valitus terveydenhuollon palveluista vastaavalle

(johto, luottamuselin).
• Kantelu lääninhallitukseen, EOA.
• Hallintoriita – hallinto-oikeuteen.
• Potilasvahingot potilasvahinkokeskukseen.
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Lastenpsykiatrian hoitotakuun onnistuminen

• STM kerännyt syyskuussa 2003 tietoja (ks. STM
2003:33, 48).

• Enimmäisaikojen toteutumisessa huomattavaa
vaihtelua toimintayksiköiden välillä, Oulun ja Lapin
lääneissä paras tilanne.

• Erikoissairaanhoidon yksiköissä hoitoon pääsyn
enimmäisajat toteutuvat huonosti.

• Lasten mielenterveystyö perustasolla?
• STM:n selvitys 15.8.2005.
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