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Toimenpide-
suositus riittävän ja 

laadukkaan psykiatrisen 
sairaalahoidon 
turvaamiseksi 

Psykiatristen sairaansijojen määrä on vähentynyt vuosikym-
menien aikana. Vuonna 2021 Suomessa oli käytössä yhteensä 
2 700 sairaansijaa; vähenemä vuodesta 2015 oli 41,3 % ja vuo-
desta 1970 88 %. Psykiatrisia sairaalapaikkoja akuuttihoidon 
tarpeisiin on nykyisellään käytettävissä liian vähän1. Esimer-
kiksi päivystysaikana ei pystytä aina varmistamaan osasto-
paikkaa itsemurhavaarassa oleville potilaille. Potilaita joudu-
taan kotiuttamaan akuuttihoidosta liian nopeasti, mikä voi 
lisätä itsemurhariskiä tai johtaa nopeaan uuteen sairaalajak-
soon. Potilaiden auttamiseen orientoitunut psykiatrian ja mie-
lenterveystyön henkilöstö kuormittuu ja tämä myötävaikuttaa 
henkilöstöpulaan niin laitos- kuin avohoidossa. 
Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään sairaalapaikkojen kokonaismäärästä: noin kolmasosa 
yhteistyöalueilla sairaalahoidossa olevista potilaista on pitkäaikaispotilaita. Yhteistyöalu-
eilla on tarpeen kehittää tehostettua avohoitoa ja palveluasumista inhimillisempänä vaih-
toehtona pitkäaikaiselle sairaalahoidolle. 

Vaikeista psykiatrisista sairauksista kärsivät ovat erityisen haavoittuva potilasryhmä. 
Heillä on oikeus saada vaikuttavaa, tarpeiden mukaista hoitoa. Akuuttihoitoon soveltuvia 
paikkoja tulee olla riittävästi, mutta pitkäaikaishoidossa avohoidon keinot ovat ensisijai-
sia. Tahdosta riippumattomien keinojen käyttöä tulee välttää milloin mahdollista.

Tässä julkaisussa esitetään suositus toimenpiteistä hoitopaikkojen riittävyyden ja laadun 
varmistamiseksi. Psykiatristen sairaalapaikkojen määrää ja tarvetta sekä niitä korvaavien 
avohoidon toimintamallien riittävyyttä tulisi arvioida uudelleen viimeistään hyvinvointi-
alueiden ja yhteistyöalueiden vakiinnutettua toimintansa. Samalla tulee seurata rakentei-
sen kirjaamisen ja kansallisen tietokertymän avulla, miten hoitavat ja kuntouttavat toimin-
tamallit yleistyvät tehostetussa avohoidossa ja asumispalveluissa. Näin voidaan arvioida 
vaikeasti sairaiden eri potilasryhmien palvelutarve kokonaisuutena huomioiden akuutti ja 
pitkäaikainen sairaansijatarve ja toisaalta tehostetun avohoidon ja palveluasumisen tarve.

1  Linnaranta O. Selvitys psykiatristen sairaalapaikkojen määrästä. Tutkimuksesta tiiviisti 6/2022. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
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Outi Linnaranta
Toimenpidesuositus riittävän ja laadukkaan psykiatrisen sairaalahoidon turvaamiseksi

Toimenpide-ehdotukset
1) Sairaalapaikkojen riittävyys tulee varmistaa kokonaisuutena 
yhteistyöalueittain
Sairaalapaikkojen määrä

• Osa vaikeasti psykiatrisesti sairaista potilaista tarvitsee akuutisti tai pitkäaikaisesti 
tehostettua hoitoa.  

• Hyvinvointialueiden yhteistyönä tulee säilyttää vähintään nykyinen valtakunnallinen 
keskiarvo eli 0,48 psykiatrista sairaalapaikkaa / 1000 yhteistyöalueen asukasta. 

• Sairaalapaikkojen määrän tulee olla tätä suurempi alueilla, joissa vakavien mielenter-
veyshäiriöiden esiintyvyys ja/tai itsemurhakuolleisuus on muuta maata korkeampi.

• Osalla pienemmistä hyvinvointialueista ja Ahvenanmaalla tiettyyn potilasryhmään 
kuuluvia voi olla niin vähän, ettei ole tarkoituksenmukaista vaatia vaikeahoitoisten 
ja pitkäaikaispotilaiden hoidon valmiutta hyvinvointialueen tasolla vaan puhutaan 
yhteistyöalueen tason koordinoinnista.

• Hyvinvointialueiden palveluita suunnitellessa on huomattava, että jo nykyisellään 
paikkamäärä on tietyillä alueilla valtakunnallinen taso ja väestön sairastavuus huomi-
oiden alhainen. Uudisrakentamisesta jo tehdyt päätökset voivat vaarantaa psykiatris-
ten sairaalapaikkojen riittävän määrän ja soveltuvuuden eri potilasryhmille.

2) Vaikeaa psyykkistä sairautta sairastavien palvelutarve tulee huomioida 
kokonaisuutena
• Pitkäaikaisen sairaalahoidon paikkojen tarpeeseen vaikuttaa keskeisesti tehostetun 

avohoidon saatavuus sekä asumispalveluiden määrä, laatu ja nivoutuminen psykiat-
riseen hoitoon ja kuntoutukseen. Vakavaa psyykkistä sairautta sairastavien potilaiden 
hoitoja, palveluita ja kuntoutusta täytyy tarkastella kokonaisuutena.

• Pitkäaikainen sairaalahoito voitaisiin usein korvata myös tehostetun avohoidon ja 
asumispalveluiden saumattomalla yhteistyöllä. Tämä on inhimillisempi ja mahdollisesti 
pitkäaikaisvaikuttavuudeltaan parempi vaihtoehto, joskaan ei välttämättä kustannuksil-
taan edullisempi.

• Kehittämällä pitkäaikaispotilaiden avohoidon mahdollisuuksia turvataan osaltaan 
sairaansijojen riittävyys akuuttihoidon tarpeisiin.

• Erityisesti toistuvasti sairaalahoitoon joutuvien tai huonosti avohoidossa pärjäävien 
potilaiden hoidossa on tärkeää, että psykiatriset erityispalvelut tarjoavat tukea asumis-
palvelusyksiköille ja avohoidolle, koska se parantaa potilaiden kuntoutumisen laatua ja 
voi vähentää sairaalahoitojen määrää ja kestoa. 

• Asumispalveluita tulee varustaa vastaamaan alueiden erityyppisten potilaiden tarpeita, 
mukaan lukien esimerkiksi vaikeahoitoiset ja kaksoisdiagnoosipotilaat sekä vakavista ja 
komplisoituneista mielenterveysongelmista kärsivät nuoret. 

Palvelujärjestelmää tulisi kehittää 
siten, että tuettua asumista olisi tar-
jolla monipuolisemmin ja korkeatasoi-
semmalla osaamisella varustettuna. 
Usein tunnesääntelyn ongelmien 
kanssa kamppailevien potilaiden 
tilanne saadaan osastolla vakautet-
tua, mutta jatkokuntoutuksessa osaa-
misesta ja resurssit eivät riitä vakaan 
tilanteen ylläpysymiseen ja tunnesää-
telyn haasteissa tukemiseen. 

(Pohjois-Karjalan SHP)

Jonotusajat vaikeahoitoisten yksiköi-
hin ovat 1–2 kk:tta. Akuuttitilanteissa 
ei ole paikkoja, minne vaarallinen 
ja vaikeahoitoinen potilas voitaisiin 
ohjata.

 (Kymenlaakson SHP)
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3) Hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa tulee tunnistaa eri 
väestöryhmien tarpeet ja oikeus laadukkaaseen hoitoon
Yhteistyöalueen sairaansijamäärässä ja asumispalveluissa tulee huomioida erityyppiset 
pitkäaikaispotilaat. Kokonaismäärän lisäksi paikkojen soveltuvuutta tulee tarkastella sen 
mukaan, miten tilat, resursointi, toimintamallit ja henkilöstön osaamisvaatimukset sovel-
tuvat tietyille kohderyhmille.  

• Hoitoresistentit potilaat.  Nämä potilaat hyötyisivät keskitetystä biologisten hoitojen 
erityisosaamisen konsultaatiosta, yhteisarvioinneista ja organisaatiorajat ylittävistä, 
erityistyöntekijöiden tekemistä tutkimuksista ja hoito- ja kuntoutusinterventioista.

• Vaikeahoitoiset potilaat, joiden kohdalla resursoinnin ja tilojen suunnittelussa on huo-
mioitava erityisesti fyysinen ja psyykkinen turvallisuus potilaalle, hoitohenkilökunnalle 
ja muille potilaille.

• Osa potilaista on vaikeahoitoisia vain, kun heidät kotiutetaan, mikä johtuu esimerkiksi 
lääkkeiden käytön lopettamisesta tai kaksoisdiagnoosipotilaiden päihteiden käytöstä. 
Avohoidossa mielenterveys- ja päihdepalveluiden integrointi ja jatkuvuus sekä hyvät 
toimintamallit ovat keskeisiä. 

• Kaksoisdiagnoosipotilas on usein vaikeahoitoinen vain akuutisti päihtyneenä. Saman-
aikaisesti mielenterveyshäiriöstä ja päihderiippuvuudesta kärsivän potilaan hoidossa 
on varmistettava myös päihteettömyyttä tukeva päihderiippuvuuden hoito ja hoidon 
jatkuvuuden varmistaminen. Asumispalvelupaikan menettäminen päihteiden käytön 
vuoksi on haitallista ja lisää esimerkiksi asunnottomuutta.

• Iäkkäiden potilaiden turvallisuutta ei yleispsykiatrisella osastolla voida riittävästi tur-
vata mm. fyysisen liikuntakyvyn ja aistien rajoitusten vuoksi. Iäkkään potilaan lääkitys 
vaatii erityisosaamista ja yleisen terveyden hoidossa tarvitaan runsaasti muiden erikois-
alojen osaamista ja välineistöä. Osastojen sijainti neuromodulaatioyksikön läheisyy-
dessä on käytännössä tarpeen. Pitkäaikaishoitoa tarvitsevien, vaikeista käytöshäiriöistä 
kärsivien, usein muistihäiriöisten vanhusten määrä lisääntyy. 

• Oikeuspsykiatrinen tutkimus ja hoito on tarkoituksenmukaista keskittää osaamisen, 
tutkimuksen ja kehittämisen varmistamiseksi. 

• Kehitysvammaisten psykiatrisen hoidon ei pitäisi kuulua muun psykiatrisen sairaala-
hoidon piiriin. Tahdosta riippumattoman erityishuollon pitkäaikaispaikkojen riittävyys 
vaikeaoireisille kehitysvammaisille tulee varmistaa, etteivät he ajaudu pitkäaikaiseen 
psykiatriseen sairaalahoitoon. Psykoosioireista kärsivien ja haastavasti käyttäytyvien 
kehitysvammaisten/neuropsykiatristen potilaiden hoitoon vaikuttaisi olevan hankala 
löytää soveltuvia hoitopaikkoja ja myös jatkohoitopaikkoja.

• Myös fyysisen terveyden ja mielenterveyden edistäminen ja somaattisten sairauksien 
hoito kuuluu laadukkaaseen psykiatriseen hoitoon.

Sekä päihdehäiriöstä että psykootti-
sesta häiriöstä kärsivät potilaat muo-
dostavat merkittävän osan pitkäaikai-
sempaa kuntouttavaa hoitoa tarvitse-
vista potilaista. Tarpeet tällä sektorilla 
näyttävät lisääntyvän. 

(Pohjois-Karjalan SHP)

Kasvava, hankala potilasryhmä psy-
kiatrisilla osastoilla tuntuvat olevan 
myös ns. hankalasti käyttäytyvät, 
yleensä dementoituneet vanhukset.

(Pohjois-Pohjanmaan SHP)

Entistä enemmän psykiatrisille osas-
toille pyritään ohjaamaan myös kehi-
tysvammaisia potilaita, kun kehitys-
vammalaitosten paikkoja on vähen-
netty ja kehitysvammaisia on ohjattu 
yksityisiin palvelukoteihin, joilla on 
toistuvasti ongelmia pärjätä näiden 
henkilöiden väkivaltaisuuden ja muun 
häiriökäyttäytyminen kanssa.

(Pohjois-Pohjanmaan SHP)



Kirjoittajat
Toimenpidesuositus riittävän ja laadukkaan psykiatrisen sairaalahoidon turvaamiseksi

THL – Päätösten tueksi 6/2022 4

4) Yhteistoiminnalliset ja moniammatilliset hoitomallit varmistavat 
hoidon ja kuntoutuksen laatua
• Psyykkisen sairautensa vuoksi pitkäaikaista tehostettua hoitoa ja kuntoutusta tarvitse-

van potilaan, vaikeahoitoisen potilaan ja oikeuspsykiatrisen potilaan hoitomallit ja pal-
velupolku tulee kuvata jokaisella hyvinvointialueella ja yhteistyöalueella eri toimijoiden 
yhteistyönä.

• Pitkäaikaispotilaiden ja vaikeahoitoisten potilaiden tuen, hoidon ja kuntoutuksen  sisäl-
töä ja laatua määrittävät  Palveluvalikoimaneuvoston suositukset hoidon ja kuntoutuk-
sen psykososiaalisten menetelmien osalta sekä Käypä hoito - suositukset.

• Yhteistoiminnallisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden ja avo- ja laitoshoidon välillä on 
välttämätöntä erityisesti kuntoutumisvaiheeseen siirryttäessä.

• Psykososiaalisten menetelmien, esimerkiksi tunteiden hallintaa lisäävien tai päih-
teettömyyttä tukevien interventioiden osaamista ja käyttöä tulee lisätä pitkäaikaisen 
sairaalahoidon osana. Hoidon jatkuminen ja potilaan lisääntyneiden taitojen ylläpitämi-
nen ja harjoittelu myös avohoidossa ja asumispalveluissa tulee varmistaa. Intervention 
jatkuvuus tai taitojen harjoittelu voidaan tarvittaessa turvata osaston ja avohoidon 
yhteistyönä, kotiin vietävinä palveluina tai etäpalveluina yhdenvertaisen saatavuuden 
parantamiseksi ja terapiasuhteen jatkuvuuden turvaamiseksi hoitopaikan vaihtuessa.

• Osaaminen ja osaamisen tuki turvataan keskitetyillä konsultaatioilla, koulutuksilla, 
kehittämistyöllä ja arvioinnilla. 

• Sairaalahoito ei saisi pitkittyä organisaation resursseista tai osaamisesta johtuen. 
Esimerkiksi niiden potilaiden hoidossa, joilla ei saada hoitovastetta (”hoitoresistenssi”), 
tulee olla helposti saatavilla lääkitykseen, hoitoon tai kuntoutukseen liittyvää erityis-
osaamisen konsultaatiota. Näin varmistetaan, ettei laitoshoito turhaan pitkity tai potilas 
joudu jonottamaan paikkaa toisesta sairaalasta erityisosaamisen varmistamiseksi.  

• Järjestämisvastuullisilla alueilla (psykiatrian vastuualueet) tulee olla riittävä resurssi 
koordinoida, ohjata ja valvoa mielenterveyskuntoutujien hoitojen ja asumispalveluiden 
kokonaisuutta, riittävyyttä ja laatua. 

• Riittämättömät sairaalapaikat suhteessa muihin palveluihin heijastuvat myös henkilö-
kunnan työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä alan henkilöstömäärään.

5) Hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuus tulee turvata
Hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuus on erityisen tärkeää vaikeaa psyykkistä sairautta sai-
rastavan ja kaksoisdiagnoosin saaneen hoidossa. 

• Ennen ja jälkeen hoitovastuun siirtymistä on tärkeää varmistaa potilaan ja läheisten 
osallisuus.

• Osastohoidon jälkeen tulee varmistaa yhteistyö osaston ja laadukkaiden kuntouttavien 
ja tehostettujen avohoito- ja asumispalveluiden välillä. 

• Hoidon jatkumon varmistaminen hoitovastuun siirtyessä tukee pitkään jatkuvassa 
hoidossa kuntoutumista ja paluuta arkeen sairaalajakson jälkeen.

• Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että siirtyminen valtion mielisairaalasta takaisin 
alueelliseen osastohoitoon tai osastolta asumispalveluyksikköön ja tarvittaessa takaisin 
tehostettuun avo- tai laitoshoitoon on saumatonta. 

• Yhteistyö ammattilaisten välillä ja osin konsultoiden, osin yhteisesti toteutettu hoito, 
siirtoneuvottelut ja tutustumisjaksot varmistavat siirtymän onnistumista. 

• Uuden hoitojakson alkaessa keskitettyjen palveluiden tai alueellisen osaston henkilös-
tön tulisi saada tukea niiltä ammattilaisilta (avohoito tai asumispalvelut), jotka tuntevat 
potilaan  myös ajalta, jolloin  hänellä ei ole ollut akuutin hoidon tarvetta. 

Näkemyksemme mukaan niin pitkäai-
kaispotilaiden kuin valtion mielisairaa-
lasta jatkohoitoon tulevien potilaiden 
kohdalla on merkittävää hyötyä siitä, 
että avohoitoon siirtymistä edeltävä 
sairaalahoito tapahtuu kotipaikka-
kunnalla, jolloin integroituminen 
paikalliseen tukiverkostoon ja elinym-
päristöön tapahtuu sujuvasti. Lisäksi 
potilaan lähiomaisten tuki tulisi ottaa 
huomioon asiassa. Näin avohoitoon 
siirtyminen tapahtuu sujuvammin ja 
siihen sitoudutaan paremmin. 

(Etelä-Savon SHP)

Osassa sairaanhoitopiirejä on sel-
keästi mietitty enemmän hoitoketjuja 
ja varauduttu hoitamaan pitkäaikai-
sesti hoitoa tarvitsevia potilaita. 

(Vanhan Vaasan sairaala

Avohoidon monimuotoisuutta tulee 
kehittää, esim. päivä- ja työtoimintaa, 
ryhmiä ja strukturoitua, portaittaista 
kuntoutustoimintaa, kognitiivista 
remediaatiota. Tähän perustaso tar-
vitsee erikoissairaanhoidon konsul-
taatio-, koulutus- ja työnohjaustukea.

(Pohjois-Pohjanmaan SHP)
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6) Mielenterveysoikeudet 
• Mielenterveysoikeudet ja kokemusasiantuntijuus tulee huomioida toiminnan kehittämi-

sessä. 

• Mielenterveysstrategiassa 2020–2030 kuvattuihin mielenterveysoikeuksiin kuuluvat 
mm. hyväksytyksi tuleminen ja syrjimättömyys, ihmisarvon ja perus- ja ihmisoikeuksien 
kunnioitus sekä yhdenvertainen oikeus asumiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen.

• Joidenkin pienempien väestöryhmien, kuten saamelaiset tai muut vähemmistöryh-
mät, pitkäaikaishoidon suunnittelussa on tarve paikoille ja hoitomuodoille, joissa huo-
mioidaan kielelliset ja kulttuuriset erityistarpeet. Vaikeahoitoisen potilaan sekavuutta 
tai aggressiivisutta vähentää mahdollisuus kommunikoida omalla kielellä, eikä tulkin 
käyttö aina ole toimiva ratkaisu. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erityisosaamisen ja 
kielitaidon omaavan ammattilaisen palveluiden tarjoamista etäpalveluna, huomioiden 
erityisesti psykososiaaliset interventiot. Toisaalta laadukkaan kuntoutuksen sisältöön 
kuuluu perhe- ja verkostoyhteistyö myös näissä väestöryhmissä. 

Lopuksi
Potilaalla on Suomessa terveydenhuoltolain mukaan oikeus vaikuttavaan hoitoon silloin, 
kun se on tarpeen. Vakavaa psyykkistä sairautta sairastavilla tämä koostuu lääkehoi-
dosta ja psykososiaalisesta tuesta. Sairaalahoitoa voidaan tarvita akuuttivaiheessa jopa 
päivystyksellisesti, ja tämä on kyettävä turvaamaan. Tehostettu avohoito ja asumispalve-
lut voivat ehkäistä sairaalahoidon pitkittymistä tai toistumista ja ovat laitoshoitoa inhimil-
lisempi vaihtoehto. Hoidon ja kuntoutumisen aikanakin mielen hyvinvointia ja osallisuutta 
lisäävillä tekijöillä on suuri vaikutus kokonaishyvinvointiin ja toimintakykyyn. 

Määritelmät 

• Psyykkinen sairaus tarkoittaa tilaa, joka aiheuttaa kärsimystä ja haittaa toimintakyvylle 
ja jossa oireiden määrän, keston ja vaikeusasteen perusteella voidaan asettaa mielen-
terveyden häiriön diagnoosi. Myös riippuvuudet ja lääkkeiden ja päihteiden haitallinen 
käyttö kuuluvat mielenterveyden häiriöiden diagnoosiryhmään. 

• Psykiatrista sairaalahoitoa voidaan tarvita psyykkisen sairauden akuuttivaiheessa 
potilaan turvallisuuden ja hoidon varmistamiseksi. Sairaalahoitoa voidaan tarvita lyhy-
taikaisesti myös, mikäli ihminen on vakavasti itsetuhoinen. 

• Pitkäaikaiseksi sairaalahoidoksi määritellään tässä raportissa yli 6 kk jatkunut sairaa-
lahoito. Pitkäaikainen sairaalahoito voi olla tarpeen, jos esimerkiksi lääkitykselle ei ole 
saatu riittävää vastetta niin, että avohoito olisi riittävä hoitomuoto. 

• Asumispalvelut: Sosiaalihuoltolain 21 § mukaan asumispalveluja järjestetään henkilöil-
le, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjes-
tämisessä. Tavoitteena on, etteivät puutteelliset asumisolot aiheuta laitos- tai muiden 
palvelujen tarvetta.

• Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä 
hoitoa ja huolenpitoa. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huo-
lenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseyty-
mis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. 
Asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja 
oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terve-
ydenhuollon palvelut.

• Tehostettu avohoito: Tehostettu avohoito toimii avohoidon ja osastohoidon välissä. 
Yhtenä tavoitteena on ehkäistä osastohoitoon joutumista. Tehostettu avohoito voi myös 
helpottaa osastolta kotiutumista ja näin ehkäistä osastohoidon pitkittymistä tai toistu-
via sairaalajaksoja. 

Yhteistyöohjelma asunnottomuuden 
puolittamiseksi vuoteen 2023  
mennessä 

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM001:00/2020
https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM001:00/2020
https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM001:00/2020
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