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Päihdepalvelu Hemma

Vastine palvelualoitteeseen / Päihdepalvelut
Lausunto on laadittu vastineena päihdepalvelu Hemman 29.5.2017
esittämään palvelualoitteeseen, jossa hän esittää Moni-tuottaja-mallin
laajempaa käyttöönottoa Kuopion päihdepalveluissa turvaa-maan palvelujen
saatavuutta ja laatua.
Päihdepalveluja tuotetaan Kuopiossa tällä hetkellä useiden eri toimijoiden
kautta. Kuopiossa palveluja tuottavat kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen eri yksiköt osana perus- ja erityispalveluja, KYS:n eri
yksiköt, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat.
Kuopion psykiatrian keskus on Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteinen aikuispsykiatrian pkl, jossa tuotetaan psykiatrisen avohoidon palveluja. Yksikön vuosittaisesta 2700 eri asiakkaasta huomattavalla
osalla on psyykkisen sairauden ohella mukana myös päihdeongelma. KYS:n
psykiatrian palveluyksikkö tuottaa psykiatriset sairaalapalvelut ja muut erityistason avopalvelut (mm. Yleissairaalapsykiatria, Vanhuspsykiatria, Päihdepsykiatrian poliklinikka ja osasto). Päihdehuollon erityispalveluista KYS:n
päihdepsykiatrin poliklinikka ja osasto tuottavat opioidikorvaushoidon aloituksen, alkuvaiheen seurannan, vaikeiden kaksoisdiagnoosipotilaiden ja raskaana olevien huumeita käyttävien hoidon ja kuntoutuksen.
Valtaosan Kuopion päihdehuollon erityispalveluista tuottaa Kuopion Seudun
Päihdepalvelusäätiö, joka on perustettu vuonna 2005 ja on esimerkki yhteistoimintaorganisaatioita. Kuopio on yksi säätiön perustajayhteisöistä.
Päihdepalvelusäätiön toiminta-ajatuksena on toimia julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyötä sekä seudullista toimintaa kokoavana ja kehittävänä organisaationa. Toiminnan lähtökohtana on palvelujärjestelmän kehittäminen ja palveluiden tuottaminen asiakkaiden näkökulmasta. Päihdepalvelusäätiön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja muita riippuvuusongelmia ja niihin liittyvää syrjäytymistä Kuopion seudun alueella.
KSPS:n toimipisteitä ovat Päihdeklinikka (päivystys, sairaanhoitajan vastaanotto, arviointijaksot ja hoitosuhdetyö, nuorten vastaanotto, opioidiriippuvaisten korvaushoito ja viikonlopun lääkejakelu), suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvontapiste Portti, Päihdeosasto (vieroitushoito, ennalta ehkäisevät hoitojaksot, tutkimusjaksot, integroitu kuntoutus). Yhteistyö Kuopion psykiatrian keskuksen, KYS:n päihdepsykiatrian ja päihdepalvelusäätiön
välillä on vakiintunut.
Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön toimintakertomuksen mukaan sinne
hoitoon pääsyaika on ollut vuoden 2016 aikana keskimäärin 5 - 6 viikkoa.
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Työterveyshuollon ja lastensuojelun kautta hoitoon ohjautuneet on kyetty ottamaan hoitoon yleensä jo yhden - kahden viikon kuluessa. Eri asiakkaita
avopalveluissa on ollut 915. Valtaosalla asiakkaista pääpäihde oli edelleen alkoholi.
Käyntejä avopalveluissa oli v. 2016 kaikkiaan 16 979. Lisäystä käynneissä vuoteen 2015 verrattuna oli 638 käyntiä.
Hoitopäiviä päihdeosastolla oli vuonna 2016 yhteensä 5 389. Lisäystä hoitopäivissä vuoteen 2015 verrattuna oli 156 hoitopäivää. Vuoden 2016 aikana
päihdeosaston palveluja myytiin 13 eri kunnan asukkaille. Kuopio on kuitenkin edelleen suurin palvelujen ostaja. Kuopiolaisten hoitopäiviä oli osastolla
yhteensä 4 864, muiden kuntien 525 hoitopäivää.
Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön toimitusjohtaja Pirkko PaakeliKurroselta saadun tiedon mukaan odotusaika päihdepalvelusäätiölle oli
1.6.2017 17 vrk ja jonossa oli tuolloin 4 henkilöä.
Edellä mainittujen palvelujen lisäksi Kuopion kaupunki on myöntänyt maksusitoumuksia päihdehuollon laitoskuntoutukseen yksityisille palveluntuottajille silloin kun päihdesäätiön tuottamat kuntoutuspalvelut eivät ole olleet riittäviä tai muuten soveltuvia. Erityistilanteissa on hyödynnetty myös muita yksityisiä palveluntuottajia, kuten päihdepalvelusäätiö Hemman palveluja erityisesti lapsiperheiden kanssa tehtävässä päihdetyössä.
Kuopion alueen päihdepalvelujen voidaankin katsoa olevan varsin monipuolisia. Palvelujen saatavuuden turvaamiseksi on edelleen tärkeä kehittää eri toimijoiden yhteistyötä ja selkiyttää työnjakoa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen tulevat muuttumaan SOTEuudistuksen myötä. Tässä yhteydessä myös päihdepalvelujen järjestämistapaa
tullaan arvioimaan uudelleen.
Palvelualoite voidaan ottaa vastaan tiedoksi päihdepalvelu Hemman
mahdollisuuksista tarjota palveluja. Se ei nähdäkseni kuitenkaan anna aihetta
tehdä muutoksia nykyiseen palvelujen järjestämistapaan ennen kuin
maakunnallisella tasolla tehdään linjauksia ja päätöksiä päihdepalvelu-jen
toteuttamistavasta SOTE-uudistukseen liittyen.
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Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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