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MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
180 osp, Kuopio

ASIANTUNTEVASTI JA KEHITTÄEN
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorit-
tanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön eri-
tyistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. 
Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä yhteisö-
jen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa. 

Tutkinnon suorittajalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terve-
ysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaa-van tutkinnon 
tasoisia tietoja ja taitoja sekä työkokemusta alalta.

Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Oppilaitoksessa suoritet-
tavien tietopuolisten opintojen tarve, sisältö, kesto ja muut hen-
kilökohtaiset oppimisjärjestelyt suunnitellaan hakijan aiemman 
koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen perusteella.

Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mie-
lenterveys- ja päihdetyön todellisissa toimintaympäristöissä ja 
työtehtävissä.

Koulutukseen sisältyy lähiopiskelupäiviä, verkko-opiskelua ja it-
senäistä opiskelua.

TUTKINNON SUORITTANUT OSAA
• eettisesti kestäviin periaatteisiin perustuvan, asiakaslähtöi-

sen ja ihmistä kunnioittavan työtavan
• alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän
• syvällisen hallinnan mielenterveys ja päihdetyön työproses-

sista ja sen edellyttämistä toimintatavoista
• ammatillisen ja tavoitteellisen vuorovaikutuksen ja kyvyn 

kohdata asiakas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, 
hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihde-
työssä

• toimia asiantuntijana ja kehittäjänä
• toimia vastuutehtävissä
• perustella tekemänsä ratkaisut ja valinnat ja arvioida niiden 

vaikutuksia moniammatillisen työryhmän jäsennenä
• huolehtia työhyvinvoinnistaan, työnohjauksestaan ja koulu-

tuksestaan
• kehittää työnsä laatua työyhteisön toiminnan arvioinnin ja 

itsensä kehittämisen ja sisäisen yrittäjyyden avulla
• eri-ikäisiin suuntautuvan mielenterveys- ja päihdetyön

TUTKINNON RAKENNE
Tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja vähin-
tään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista hyväksy-
tysti. Vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan tulee olla tut-
kinnon osista 3-4.

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen
2. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Valinnaiset tutkinnon osat

3. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö
4. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyö
5. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
6. Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta

Tutustu tutkinnon perusteisiin ja terveydentilavaatimuksiin en-
nen koulutukseen hakeutumista osoitteessa www.oph.fi, haku-
sanoilla näyttötutkintojen perusteet.

KOULUTUSPAIKKA
Hehkukatu 1, Kuopio, Savilahti

HAKU JA LISÄTIETOJA  
www.sakky.fi/koulutushaku

KYSY LISÄÄ
Tutoropettaja ja tutkintovastaava
Minna Toikkanen, p. 044 785 8798

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta,
niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:
Karita Nuikka, p. 044 785 3075

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@sakky.fi


