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LAUSUNTO MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINNON 

PERUSTEEN LUONNOKSESTA 
 
 

Opetushallitus pyytää lausuntoa uuden mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon perusteen 

luonnoksesta: 

tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä 

tutkinnon osista ja muodostumisesta 

tutkinnossa vaadittavasta ammattitaidosta, ammattitaidon osoittamisesta ja 

hyväksytyn suorituksen kriteereistä. 

Työelämälähtöisyys 
Pidämme hyvänä, että mielenterveys- ja päihdetyössä tarvittava syvällisempi osaaminen on koottu yhdeksi 

ammattitutkinnoksi. Tutkinto vastaa kokonaisuudessaan SuPerin näkemyksen mukaan tämän päivän 

osaamishaasteita. Joitakin täsmennyksiä haluamme nostaa esille. 

Mielenterveys – ja päihdeongelmat kietoutuvat yhteen ja asiakkaiden auttaminen edellyttää ymmärrystä 

ongelman monimuotoisuudesta ja työn laaja-alaisuudesta asiakkaiden tukemiseksi. Tutkinnolla hankittu 

vahva erityisosaaminen vahvistaa mielenterveys- ja päihdetyön laatua. 

Tutkinnon osat ja tutkinnossa vaadittava ammattitaito 

2.1 Ammatillisuuden toteuttamiseen  

- Perushoidon toteuttaminen 

Hyvä perushoito-osaaminen on keskeinen osa mielenterveys- ja päihdetyötä, jota palvelujen piirissä olevat 

asiakkaat tarvitsevat. Hoitajan tulee ymmärtää perushoidon toteuttamisen ja toteutumisen merkitys asiakkaan 

kokonaistilanteessa. Mielenterveys – ja päihdetyössä tarvitaan myös vahvempaa osaamista 

asiakkaan/potilaan somaattisista sairauksista, niiden tunnistamisesta. Esitämme lisättäväksi kriteeristöön:

  

- Ymmärtää perushoidon toteuttamisen ja toteutumisen merkityksen asiakkaan/potilaan 

kokonaistilanteessa 

- Somaattiset liitännäissairaudet, somaattisen hoidon tarve, Somatiikka osana kokonaisvaltaista hoitoa 

 

2.2.Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen  

- Digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen 
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Tulevaisuuden hoitotyössä on pystyttävä ohjaamaan asiakasta aktiiviseen toimijuuteen myös 

digiympäristöissä. Ne tukevat asiakkaiden itsehoitoa ja osallisuutta. Esitämme lisättäväksi kriteeristöön: 

- asiakkaan/potilaan ohjaus digitaalisten sovellusten käytössä ja asianmukaisen tiedon löytämisessä 

 

Perustelut 
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittajista valtaosa tulee olemaan lähi- ja perushoitajia.  

Työelämän murroksessa on pidettävä huolta siitä, että ammattilaisilla on vahva osaaminen niin perushoidosta 

kuin erityiskysymyksistä mielenterveys- ja päihdetyössä. Osaamisen tunnistamisen kautta on mahdollista 

tunnustaa niiden osaaminen, joilla esim. on vahva perushoidollinen tietotaito. Tutkinnon 

ammattitaitovaatimuksissa tulee kuitenkin varmistaa perushoidollinen ja digitaalinen osaaminen niille, joiden 

osaaminen ei vastaa niiltä osin nykyhetken työelämän tarpeisiin. 
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puheenjohtaja   kehittämisjohtaja 

 
 

 

SuPeriin kuuluu 90 000 lähi- ja perushoitajaa sekä muita toisen asteen ammatillisen tutkinnon 

suorittanutta, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.  

 

Lisätietoja tästä lausunnosta antaa asiantuntija Soili Nevala puh. (09) 2727 9157,  

soili.nevala@superliitto.fi     
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