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KUNTOUTTAVAAN PÄIHDELAITOSHOITOON OHJAAMISEN KRITEERIT
LAINSÄÄDÄNTÖ
-

-

SHL 24§
THL 28§
Päihdehoitolaki (41/1986)
Päihdehuoltoasetus 653/1986
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 33/2008 opioidiriippuvaisten vieroitus- ja
korvaushoidosta eräillä lääkkeillä
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

PÄIHDEHOIDON ERITYISPALVELUT TAMPEREELLA
Tampereen kaupungin strategian mukaisesti päihdehoidon palvelurakenteessa on ensisijaisena
vaihtoehtona avohoidon palvelut. Päihdepalveluja tarjotaan Tampereen kaupungin omana toimintana
sekä ostopalveluna. Matalan kynnyksen palveluihin voi hakeutua omaehtoisesti.
Pääasiassa alkoholia käyttävät asiakkaat voivat hakeutua itse matalan kynnyksen palveluun tai
katkaisuhoidon tarpeen arvioon varaamalla ajan katkaisuhoitoasemalta. Katkaisuhoito voidaan tarjota
avo- tai laitoskatkaisuhoitona sekä ikäihmisille kotikatkaisuhoitona. Lääkevieroitus toteutetaan
avomuotoisena ja hoitoon hakeudutaan matalan kynnyksen palvelun kautta. Huumehoitoon
hakeudutaan matalan kynnyksen palvelun tai jatkohoito-ohjauksen kautta. Avopalveluja voidaan
toteuttaa eri tavoin, kuten avovieroituksena tai intensiivisenä päiväkuntoutuksena. Laitosmuotoiseen
huumevieroitukseen hakeudutaan palvelupyynnöllä asiakasohjauksen kautta tai lääkärin lähetteellä
kiireellisin lääketieteellisin perustein.

ASIAKASOHJAUSPROSESSI KUNTOUTTAVAAN LAITOSHOITOON
Avohuollon
palveluissa
olevalle
asiakkaalle
nimetään
sosiaalihuoltolain
mukainen
omasosiaalityöntekijä, jolla on päävastuu asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista, asiakassuunnitelman
laatimisesta ja toteuttamisesta, asiakkaan palveluiden koordinoinnista sekä tarvittavien
viranomaispäätösten tekemisestä.
Omasosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan ja avokuntoutuspaikkojen kanssa palvelupyynnön
kuntouttavaan laitoshoitoon. Hoidon aloitusta edeltävä katkaisu- ja/tai vieroitushoitojakso, tarpeen
mukaisen laitoskuntoutuspaikan valinta, laitoskuntoutusjakson keston arvioiminen ja
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jatkokuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä asiakasohjauksen kanssa. Asiakasohjauksen tehtävänä
on selvittää mahdollisimman hyvin päihdepalvelujen palvelutarjonta sekä sopimushankintapaikat että
muu päihdehuollon palvelutarjonta, josta yksilölliseen palvelutarpeen arvioon perustuva kuntoutus
tarvittaessa hankitaan.
Asiakkaan omasosiaalityöntekijä tekee viranomaispäätökset vieroitushoidosta ja kuntouttavasta
laitoshoidosta. Hän on ratkaisusta yhteydessä asiakkaaseen ja kuntoutuspaikkaan jakson
aloittamisesta ja kuntoutuksen tavoitteista sopimiseksi. Jatkokuntoutus toteutetaan useimmiten
samassa avohoidon yksikössä, jossa asiakas on ollut ennen kuntouttavan laitoshoidon jaksoa. Jakson
onnistumisen kannalta on tärkeää, että asiakkaan asumisasiat ovat kunnossa ja hänellä on asunto,
johon palata laitoskuntoutusjakson jälkeen. Asiakkaiden asumista tuetaan asiakasohjauksesta
järjestämällä tuetun asumisen palveluita.
PÄIHDEHUOLLON LAITOSHOITOON OHJAAMISEN KRITEERIT
Katkaisu- ja/tai vieroitushoitoa ja kuntouttavaa laitoshoitoa voidaan myöntää henkilölle, jolla on
todennettu päihderiippuvuus. Tämän lisäksi arvioidaan seuraavia kriteereitä:
-

Asiakas on jo käyttänyt monipuolisesti avopäihdehoidon palveluja, mutta tästä huolimatta
asiakkaan tila on huonontunut tai pysynyt muuttumattomana.
Asiakas ei kykene sitoutumaan avopäihdepalveluihin runsaan päihteiden käytön vuoksi.
Asiakas on raskaana ja tarvitsee laitosmuotoista päihdehoitojaksoa sikiön suojelemiseksi
Asiakas on nuori aikuinen tai lapsiperheen vanhempi.
Asiakas tarvitsee myös ympärivuorokautista hoitoa/hoivaa.
Asiakkaan tavoittelee täyspäihteettömyyttä.
Asiakas on ohjattu Kelan työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Arvioinnissa vaaditaan
todennettavaa päihteettömyyttä eikä sitä ole kyetty avohoidossa todentamaan.
Asiakkaalla on tilanteeseen vaikuttavia muita fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia, joiden vuoksi
laitoshoito on ainoa riittävä hoitomuoto.

