
Henkilökohtainen
budjetointi

-AVAIN KANSALAISUUTEEN

Työntekijöiden ja asiakkaiden muuttuvat roolit

Porin psykososiaaliset palvelut



Päihdeasiakaan palvelut Porissa

 Laitospalvelut (katkaisuhoito ja 
kuntoutumisyksikkö

 Avopalvelut (A-klinikka, aikuisten 
vastaanotto, nuorten vastaanotto, 
päivä-ja työtoimintayksiköt)

 Kurssimuotoinen päihdekuntoutus 

 Asumispalvelut

 Jalkautuva/kotiin tehtävä työ

 Ryhmät(AA-ja NA-ryhmät, naisten ja 
miesten ryhmät, jatkoryhmä, 
toimintaryhmät)

 Kolmas sektori

 Kris-toiminta

 Useat hankkeet

Asiakas Työntekijä



Päihdeasiakkaan palvelutarpeen arviointi, 
hoito-/kuntoutuspolun suunnittelu ja 
valinnanvapaus

Nykyinen käytäntö
 Asiakaslähtöisyys

 Verkostollinen, lapsilähtöinen 
työote.

 Kaikki Porin omat 
päihdeasiakkaalle suunnatut 
palvelut käytössä asiakkaan hoito-/ 
kuntoutuspolkua suunniteltaessa.

 Maksusitoumus (esimies päättää ja 
hyväksyy)

HB
 Asiakaslähtöisyys

 Verkostollinen, lapsilähtöinen 
työote.

 Laaja palvelutarjotin, mikä ei rajoitu 
vain omiin tarjolla oleviin 
palveluihin.

 Työntekijä-asiakas suhteissa 
mahdollisuus laajempaan palvelu-
/tukimuotovaihtoehto ajatteluun. 



HB-asiakas 1

 HB-asiakas 2/2018-7/2018

Asiakkaan määrittämä tarve oli 
saada pidempi 
päihdekuntoutumisjakso Porin 
ulkopuolella.

Hänen tavoitteenaan oli 
päihteettömyys ja paluu 
takaisin työelämään sekä 
mahdollisuus olla lapselleen 
lähivanhempi. 

Asiakas koki Porissa 
tavoitteeseen pääsemisen 
olevan vaikeaa, koska hänen 
verkostonsa  täällä muodostui 
lähinnä päihteidenkäyttäjistä. 

-Nainen, 40-vuotias, 1 alaikäinen lapsi

-pitkä päihdehistoria (huumeet, 
lääkkeet, alkoholi)

-Aikuisiällä kaksi pidempää 
päihteetöntä jaksoa, joista viimeinen 
vuosina 2011-2013.

-Porin päihdepalveluiden asiakas 
vuodesta 2010.

-Asiakkuuden aikana ollut tiiviin tuen 
piirissä. Saanut vuosien aikana useita 
pitkiä maksusitoumuksia myös Porin 
ulkopuolella oleviin 
laitoskuntoutusjaksoihin.

-syksyn 2017 oli sairaalassa 
osastojaksolla, mistä kotiutui tuettuun 
asumispalveluyksikköön Poriin.



Asiakas/kuntoutuja 1                     
vaihtoehtoiset kuntoutuspolut 2018 alussa

HB ei käytössä HB käytössä
 SILTA- valmennus Tuettu asuminen päihteettömässä 

asumisyksikössä. 

 Ryhmät (AA-, NA ja jatkoryhmä)

 Kuntouttava työtoiminta

 Päihdetyöntekijän 
keskustelukäynnit 1 x viikossa.

 KRIS-toiminta



HB-asiakas 2

 HB-asiakas 3/2018-2/2019

Laitoskuntoutuksen jälkeinen tiivis 
avokuntoutus ja psykoterapia 
päihteettömyyden ja tunteidenkäsittelyn 
tueksi.

-Mies, 30-vuotias, ei lapsia, työssä

-päihderiippuvuus (alkoholi ja 
rauhoittavat lääkkeet), 
ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, 
sosiaalisten tilanteiden pelkoa.

-MTK:n asiakas ollut vuosia

-päihdepalveluiden asiakas vuodesta 
2013.

-1/2018 ensimmäinen päihdepuolen 
laitoskuntoutus

-Kelan tukema yksityinen 
psykoterapia päättynyt muutama 
vuosi sitten. 



Asiakas/ kuntoutuja 2
laitoshoidon jälkeinen avokuntoutus

HB ei käytössä
 Terapiakäynnit A-klinikalla

 Jatkoryhmä 1x viikossa

HB käytössä
 Yksityinen psykoterapia

 Jatkoryhmä 1x viikossa
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