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1. Yhteystiedot
Sukunimi Riala

Etunimi Kaisa

Sähköpostiosoite kaisa.riala@valvira.fi

Organisaation nimi, jos
vastaat jonkin organisaation
edustajana

Valvira

2. Vastaaja on
viranomainen

3. Kriteerien sisältö
Sisältö korostaa integraatiota perustason ja 
psykiatrian erikoisalaorganisaation välillä 
menemättä yksityiskohtaisiin häiriökohtaisiin 
määritelmiin. Sisällössä korostuu 
erikoisalaorganisaation vahva kokonaisvastuu mm. 
näyttöön perustuvista hoidosta, henkilökunnasta, 
palveluketjuista, koulutuksesta ja konsultaatiosta. 
Erikoisalaorganisaation tehtäväksi esitetään myös 
toiminnan laadun arviointia.
Erikoisalaorganisaation vahvaa kokonaisvastuuta 
voidaan pitää hyvänä. Se vähentää palvelujen 
saatavuuden alueellista epätasaisuutta ja 
mahdollistaa asianmukaisen ohjauksen. 
Mielenterveysjärjestöt ovat esittäneet, että 
sote-keskuksissa tulisi yhtenä erikoisalana olla 
saatavissa psykiatrisen erikoissairaanhoidon 
palvelut. Käytännössä alueiden resurssit eivät riitä 
tuottamaan kaikkiin sote-keskuksiin 
erikoissairaanhoitotasoisia psykiatrisia palveluja. 
Sen vuoksi Valvira pitää hyvänä esitettyä 
erikoisalaorganisaation vahvaa ohjaavaa ja 
konsultoivaa vastuuta suhteessa perustasoon. 
Esitetty korostaa integratiivista toimintamallia, jossa 
esim. psykoterapiapalveja voidaan joustavasti 
tuottaa perustasolla hoidossa oleville potilaille.

4. Kriteerien soveltuvuus käytännön toimintaan
Kriteerit ovat yleisluontoiset, eivätkä sisällä 
yksityiskohtaisia kriteereitä erikoisalaorganisaation 
hoitoon pääsylle.
Käytännössä hoidon tarpeen arvio onkin niin 
potilas-, häiriö- ja tilannekohtaista, että orjallinen 
pitäytyminen esim. johonkin pisterajaan voisi vain 
vaikeuttaa potilaiden asianmukaiseen hoitoon 



pääsyä. Yleislääkärin ja perustason rooli on 
riittävällä tavalla määritetty. Määritelmät 
hoitovastuun nopealle siirrolle, erikoislääkäriyksikön 
kiireettömälle hoidolle, psykososiaalisten hoitojen 
järjestämiselle ja erikoislääkäritahon konsultaatiolle 
ovat asianmukaiset.

5. Vaikutukset hoidon yhdenvertaiseen
saatavuuteen Haasteet psykiatrisen hoidon yhdenvertaisen 

saatavuuden suhteen ovat Suomessa suuret. 
Psykiatripula ja sen lisääntyminen tulevaisuudessa 
vaikeuttavat yhdenvertaisen saatavuuden 
toteutumista. Valviran näkemyksen mukaan esitetty 
varmistaa yhdenvertaista saatavuutta kuitenkin 
olosuhteisiin nähden parhaalla mahdollisella tavalla. 
Maakuntatason erikoisalaorganisaatiolla on 
kuitenkin (verrattuna sote-keskuksiin) kohtuulliset 
mahdollisuudet ohjata alueellaan perustason 
toimintaa ja tuottaa niitä vahvistavia tuki- ja 
konsultaatiopalveluja.

6. Mahdolliset kustannusvaikutukset
Kustannusvaikutukset saattavat muodostua 
myönteisiksi, jos palvelut pystytään tuottamaan niin, 
että perustasolla hoitoon pääsy on nopeaa ja 
interventiot pystytään toteuttamaan viiveettä ja 
vaikuttaviksi tiedetyillä hoitomenetelmillä.

7. Missä muodossa kriteerit olisi
tarkoituksenmukaista julkaista (esimerkiksi
sähköisesti)

Sähköisesti maakuntien erikoisalaorganisaation 
internetsivuilla, hoitoketjukuvauksessa ja 
läheteohjeissa. 
Mielenterveystalon sivuilla.

8. Muita mahdollisia huomioita
Ajatusta laaturekisteristä sekä laadun ja 
vaikuttavuuden strukturoidusta arvioinnista voidaan 
pitää psykiatriassa erityisen kannatettavana.
Samoin hyvänä voidaan pitää mainintaa siitä, että 
myös pitkäaikaispotilaiden asuminen, tukipalvelut ja 
kuntoutumisprosessit tulisivat systemaattisen 
laadunvalvonnan piiriin. 


