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OKV/657/1/2018
Lastenpsykiatrisen 
hoidon 
järjestäminen

 Kantelija on arvostellut pitkää jonotusaikaa ja hoidon keskittämistä Kuopioon. 
Kantelijan mukaan hoidon viivästyessä on jouduttu turvautumaan 
lastensuojeluun ja avohuollon sijoitukseen.

 Lapsi oli ollut hoidettavana KYS:in lastenpsykiatrian kriisiosastolla 26.2. –
8.3.2018. Kriisiosaston erikoislääkäri oli asettanut lapsen osastojonoon 
alustavasti 8.3.2018. Keski-Suomen keskussairaala oli myös tehnyt 
osastojaksoa varten lähetteen 13.3.2018, johon oli kirjattu vanhempien toive 
osastojakson kiirehtimisestä. 

 Lastensuojelun avohuollon sijoitus oli tehty aj. 29.4.-5.6.2018 ja lapsi oli 
päässyt 6.6.2018 hoitoon KYS:in lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoito-
osastolle. 

 Terveydenhuoltolain 53 §:n mukaan lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluissa on hoidon tarpeen arvioinnin perusteella 
tarpeelliseksi todettu hoito järjestettävä alle 23-vuotiaille hoidon edellyttämä 
kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon 
tarve on todettu, jolleivat lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat 
seikat muuta edellytä. > Toteutunut tässä casessa

 Terveydenhuoltolain 69 §:n mukaan, jos lastensuojelun tarve johtuu 
riittämättömistä terveydenhuollon palveluista, lapselle ja hänen perheelleen 
on sen estämättä, mitä hoitoon pääsystä 51–53 §:ssä säädetään, järjestettävä 
viipymättä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät 
terveydenhuollon palvelut. 
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OKV/657/1/2018
Lastenpsykiatrisen 
hoidon 
järjestäminen

 Lastensuojelun antaman selvityksen mukaan lapsen hoitojaksolle pääsyn 
pitkittyminen oli aiheuttanut tarpeen avohuollon sijoitukselle.

 Myös molemmat sairaanhoitopiirit olivat  todenneet, että lapsen vaikean 
oireilun takia nopeampi osastopaikan saaminen olisi ollut suotavaa ja että 
kiireellisen hoidon, joka ei kuitenkaan täytä M1-lähetteen kriteerejä, 
odotusaika on venynyt kohtuuttoman pitkäksi. 

 OKA toteaa , että kantelijan lapsen lastensuojelun avohuollon sijoituksen 
tarve johtui hänelle tarpeelliseksi arvioidulle osastohoitojaksolle pääsyn 
viivästymisestä, ja näin ollen lastenpsykiatrinen osastohoito olisi 
terveydenhuoltolain 69 § 2 momentin velvoittamana tullut järjestää 
viipymättä. 

 Ratkaisu kokonaisuudessaan: Oikeuskanslerinvirasto
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EOAK/4341/2017
Laitosmuotoiseen 
huumevieroituk-
seen pääsy

 Kantelija arvosteli sitä, että huumevieroitushoito ei toteudu asianmukaisesti 
ja, että laitoskatkaisuhoitoon pääsemistä rajoitetaan ja vaikeutetaan.

 Kaupungin strategian mukaisesti päihdehoidon palvelurakenteessa on 
esisijaisena vaihtoehtona avohoidon palvelut. 

 EOA toteaa, että kaupungin strategian mukainen avohoidon palveluiden 
ensisijaisuuden periaate ei saa johtaa siihen, että laitoskuntoutuksen 
tarpeessa oleva päihdeongelmainen henkilö jää ilman yksilöllisen tarpeensa 
mukaista palvelua. 

 EOA pitää perusteltuna, että kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluissa 
on laadittu päihdehuollon laitoshoitoon ohjaamisen kriteerit, jotka sosiaali- ja 
terveyslautakunta on hyväksynyt. 

 Oikeusasiamiehen laillisuusvalvontakäytännössä on katsottu, että palveluiden 
järjestämistä koskevilla ohjeilla voidaan yhtenäistää käytäntöä ja niillä on 
siten tärkeä potilaiden yhdenvertaisuutta lisäävä merkitys. Ohjeet voivat 
kuitenkin olla vain lainsäädäntöä täydentäviä, eikä niillä voida rajoittaa tai 
sulkea pois oikeutta lainsäädännössä turvattuihin oikeuksiin. Ohjeiden tulee 
jättää tilaa palvelun tarvitsijan yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiselle. 
Ohjeet ja käytännöt, jotka eivät jätä tilaa yksilöllisen tarpeen huomioon 
ottamiselle, ovat ristiriidassa lainsäädännön kanssa. 

 EOA:n käsitykseni mukaan päihdehuollon laitoshoitoon ohjaamisen 
kriteereitä olisi tarpeen täydentää siten, että ne korostavat palvelun 
tarvitsijan yksilöllisen tarpeen huomioon ottamista kriteereitä sovellettaessa. 

 Ratkaisu kokonaisuudessaan: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-
/eoar/4341/2017
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EOAK/856/2021 
Oikaisuvaatimuk-
sen käsittely 
päihdepalveluissa

 Asiakas kanteli siitä, ettei hänelle myönnetty jatkoa 
päihdekuntoutukseen. Asiakas teki oikaisupyynnön 
huumehoitopalvelujen esimiehelle. Oikaisupyyntöön vastattiin nopeasti, 
mutta päätös ei muuttunut ja asian ilmoitettiin olevan loppuunkäsitelty.

 Vantaan kaupungin selvityksen mukaan asiakkaan tavoitteet oli 
saavutettu kuntoutuksessa ja siksi asiakas voi siirtyä avopalveluihin. 
Asiakkaalle oli lähetetty hallintopäätös muutoksenhakuohjeineen.

 Asiakkaan äiti oli välittänyt oikaisupyynnön huumehoitopalvelujen 
esimiehelle, johon oli annettu huumehoitopalvelujen esimiehen vastine 
otsikolla ”Vastine oikaisupyyntöön liittyen X.X. päihdekuntoutukseen”.

 Sekä äidin lähettämä oikaisupyyntö että siihen annettu vastine on 
annettu alkuperäisen päätöksen muutoksenhakuajan ollessa voimassa. 
Oikaisupyyntöä ei ollut kuitenkaan toimitettu sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle eikä annettu oikaisuvaatimusneuvontaa eikä 
pyydetty asiakkaalta valtakirjaa. Vastine on kirjoitettu siten, että 
asiakkaalle on voinut syntyä kuvitelma, ettei päätös ole enää 
muutettavissa.

 AOA katsoi kaupungin menetelleen perustuslain ja hallintolain vastaisesti. 
AOA huomautti myös, ettei käsittelyssä pidä sekoittaa oikaisuvaatimus-
ja muistutusmenettelyjä. AOA esitti hyvitystä asiakkaalle.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-
/eoar/856/2021
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EOAK/2686/2021
Hoitosopimuksen 
käyttö 
päihdepalveluissa

 Kantelija arvosteli päihdepalvelukeskuksen sääntöjä. Kantelijan mukaan 
yhteydenpito ulkopuolisiin ihmisiin katkaistaan kokonaan, tuttavia tai vanhempia 
ei saa tavata ollenkaan ja puheluita saa soittaa vain kaksi kertaa viikossa viisi 
minuuttia kerrallaan. 

 Siun soten mukaan kyse on päihdevieroitusosastosta, jossa toiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen. Jokainen tulija sitoutuu jäädessään osaston sääntöihin.

 Siun soten mukaan yhteydenpitoa on rajattu osastolta ulkopuolelle, että asiakas 
saa keskittyä hoidollisiin asioihin. Vierailut on kielletty, ettei osastolle tuotaisi 
päihteitä. Sen vuoksi myös puheluita on rajattu ja hoitaja kuuntelee puhelut.

 AOA kiinnitti huomioita mm. siihen, että päihdevieroitukseen tulijat ovat 
terveydeltään yleensä niin heikkoja, että heidän on tavanomaista vaikeampaa 
tehdä itse päätöksiä sekä potilaiden alisteiseen asemaan, kun suostumusta 
pyydetään.

 AOA katsoi, ettei kantelijan suostumus ollut aito, koska hoitoa saadakseen 
sääntöjen allekirjoituksesta ei ole voinut kieltäytyä. Sääntöjen (hoitosopimuksen) 
sisältö vastaa rajoitustoimenpiteitä.

 AOA:n mukaan hoitosopimuksen käyttö sinällään on ok, mutta tällöin on 
huolehdittava, että asiakas aidosti ymmärtää, mihin sitoutuu.

 AOA katsoi, että menettely oli virheellinen ja asia kaipaa myös lainsäädännöllistä 
uudistamista.

Ratkaisu kokonaisuudessaan: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-
/eoar/2686/2021

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/2686/2021


Syksyn 2022 
tilaisuuksia

Aamukahvitilaisuudet

 pe 9.12.2022 klo 8.30-9.15, aihe: Asiamies, avustaja ja 
valtakirjalla toimiminen

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet -koulutus 

 pe 25.11.2022 klo 8.30-12.00 

Tilaisuudet järjestetään Teamsilla. Ilmoittautuminen ja 
osallistumislinkit Verson tapahtumakalenterissa: 
Tapahtumakalenteri – VERSO

Lähetä sähköpostilla ideoita ja ehdotuksia tulevien 
aamukahvien tai koulutusten aiheista: 
sosiaaliasiamies@phhyky.fi

7

https://www.phhyky.fi/fi/yhtyma/verso/sosiaalihuollon-tutkimus-ja-kehittaminen/aamu-ja-paivakahvit/
mailto:sosiaaliasiamies@phhyky.fi

