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Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen kysymykseen Tervalammen päih-
dekuntoutuksen jatkumisen turvaaminen

HEL 2012-007429 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Yrjö Hakanen kysyy, miten kaupunki aikoo turvata Terva-
lammen päihdekuntoutuksen jatkumisen niin, että pitkäaikaista kuntou-
tusta on tarjolla vähintään nykyisessä laajuudessa.

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
toteaa sosiaaliviraston antaman lausunnon mukaisesti seuraavaa:

Päihdepalvelujen uudistaminen on sekä rakenteellisesti että sisällölli-
sesti valtakunnallinen haaste. On tullut tarvetta kehittää uudenlaisia,
vaikuttavia, asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja lähellä heidän ar-
kiympäristöään.

Sosiaalivirastossa päihdepalveluja on kehitetty jo usean vuoden ajan.
Kehitystyön ja vähentyneen laitoshoidon kysynnän myötä paikkamää-
rää on voitu vähentää omassa toiminnassa vuosina 2008 – 2011 yh-
teensä 35 paikalla. Myös ostopalvelujen suunta on ollut laskeva. Avo-
huollon palveluja on samanaikaisesti vahvistettu ja monipuolistettu.
Palvelujen sisällön kehittämistä edistää merkittävästi vuosina 2010 –
2011 toteutettu päihdepalvelujen innovatiivinen kilpailutus, jossa uusia
palveluja kehitettiin asiakkaiden tarpeista lähtien yhdessä palveluntuot-
tajien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Liikkuvia työmalleja on myös kehitetty. Päihdetyön osaamista ja palve-
luja on viety asiakkaille kotiin ja jalkauduttu myös Hietaniemenkadun
palvelukeskukseen, kolmannen sektorin päiväkeskuksiin, asumispalve-
luihin ja terveysneuvontapiste Vinkkiin. Erityisenä pilottina on toiminut
Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä -hanke.

Asiakkaan kyky selviytyä arjessa kuntoutuksen jälkeen vahvistuu, jos
kuntoutus toteutetaan asiakkaan arkiympäristössä: asiakas harjoittelee
päihteetöntä arkea ja tutustuu lähialueensa vertaistuelliseen yhteisöön.

Helsinki tarvitsee vahvaa omaa laitoskuntoutusta, jota on tarkoitus ke-
hittää asiakaslähtöisesti yhdistämällä sosiaalihuollon päihdeosaaminen
alan uusimpaan lääketieteelliseen tietämykseen.

Sosiaalilautakunnalle tehdään esitys Tervalammen kartanon paikkalu-
vun supistamisesta 108 paikasta 73 paikkaan. Avo- ja laitospalveluja
kehitetään kokonaisuutena vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Organi-
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saatiouudistuksen edetessä laitoskuntoutuksen tarvetta arvioidaan uu-
delleen osana päihdepalvelujen kokonaisuutta.
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