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Vuoden 2017 SELVI raportin yhteenveto 

SELVI -yksikköä suositeltiin vuonna 2017 perustettavaksi, jotta päihdeongelma-asiakkaille voidaan turvata 

vaikuttavampi hoitoprosessi. Rahoitustarve katsottiin olevan noin 1 M € vuositasolla.  

SELVI toimisi sekä selviämishoitoasemana että lyhytaikaisena laitoskatkaisuna. Hoitoajat maksimissaan 3 

vuorokautta. SELVI -yksikkö ottaa asiakkaita päivystyksen lisäksi terveysasemilta/poliklinikoilta, poliisilta tai 

asiakkaiden omaehtoisen yhteydenoton perusteella ollen alueen matalan kynnyksen akuuttihoitopaikka 

päihdeongelmista kärsiville asukkaille. Toiminta sulautetaan muihin sosiaali- ja mielenterveyspalveluihin.  

Yhtymän linjausten mukaan SELVI -yksikkö olisi osa Akuutti24 sairaalapalveluita. Päivystysosaston 

osastonhoitaja toimii yksikön lähiesimiehenä. Yksikköön rekrytoidaan apulaisosastonhoitaja, 4 

sairaanhoitajaa ja 5 lähihoitajaa. Kaikilla pitää olla alkoholisairauksien hoitoon suuntautunut lisäkoulutus. 

Potilaita on 10 – 12 ja hoitajat työskentelevät pareittain työturvallisuus ja lääkkeenanto oikeudet 

huomioiden.  

Lääketieteellisesti yksikkö toimii päivystyksen ylilääkärin valvonnassa, mutta yksikkö tekee läheistä 

yhteistyötä psykiatrisen ja yleislääketieteellisen avopalvelun lääkärien kanssa. Sosiaalityötä varten yksikkö 

tukeutuu joko Akuutti24 sosiaalipäivystykseen (sosiaaliohjausta) tai, jos on mahdollista, yksikköön ohjataan 

omaa sosiaalipuolen resurssia PHHYKY:stä. Laboratorio ja RTG -palvelut tulevat Akuutti24 nykyisistä 

resursseista. Sihteeripalveluiden tarve ei ole merkittävää. Muut tarvittavat lisäresurssit ovat ruokahuolto ja 

laitoshuolto 1 työpanos.  

Tilat on tarkoitus rakentaa Akuutti24 alapuolelle, jossa tällä hetkellä sijaitsee lääkärien nukkumatiloja. 

Samalla vahvistetaan yhtymän CBRN -valmiutta.  

Yksikön Ydinajatus ” Hyvä kun tulit, laitetaan asiasi parempaan kuntoon yhdessä” 

 

 

Vuonna 2017 todettiin, ettei yksikön rakentaminen ole ajankohtaista uuden yhtymän muutosvaiheessa.  

Nyt yhtymän toiminnan vakiintuessa on ollut aiheellista pohtia asiaa uudelleen. Aloite tähän tullut Lahden 

kaupungin taholta.  



Työryhmän keskustelussa esille tulleet asiat 

Akuutti24 

Päihdeongelman potilaat edelleen lisääntyneet Akuutti24 näkökulmasta tarkasteltuna (40 % kasvu vuodesta 

2016 vuoteen 2019). Päivystyksestä on aktiivisesti ohjattu asiakkaita virka-aikana Päihdepäivystykseen. 

Päivystysosasto on toiminut välietappina, kun on odotettu pääsyä A-klinikan katkaisuyksikköön (Pitkämäki). 

Nyt päivystysosaston toimiessa infektiopotilaiden kohorttina, on tämä potilasvirta suuntautunut sisätautien 

osastoille (osasto 33-34). Potilaiden ongelmiin edelleenkään ei ole nykyisessä toimintamallissa pystytty 

vastaamaan tyydyttävällä tavalla keskussairaalan sisäisissä toiminnoissa. Keskimäärin kaksi potilasta on joka 

päivä keskussairaalan osastoilla hoidossa alkoholivieroitusongelmien vuoksi. Päihdeongelmista kärsivät 

asiakkaat ovat tyypillisesti päivystyspalveluiden monikäyttäjiä.  

Akuutti24 edustajat toivat esille virka-ajan ulkopuolisen tarpeen päihdepotilaiden hoidossa sekä tilanteet, 

joissa potilasta ei voida muun lääketieteellisen syyn vuoksi siirtää Pitkämäkeen, koska tarvitaan myös lääkärin 

tukea potilaan muun sairauden osalta. Lisäksi kannettiin huolta asiakkaista, jotka eivät motivoidu 

kontaktoimaan avopalveluita seuraavana arkipäivänä vaan jatkavat päihteiden käyttöään. Mielenterveys- ja 

sosiaaliset ongelmat usein liittyvät päihdeongelmiin. Akuutti24 psykiatristen hoitajien työajasta kuluu iso osa 

päihdeongelmapotilaiden asioiden selvittelyyn. Resurssi on ollut niukkaa ja SELVI -yksikkö vapauttaisi heidän 

työtään mielenterveyspotilaiden matalankynnyksen hoitoon. Luonnollisesti he tukevat myös työllään SELVI -

yksikköä, jos sellainen päätetään perustaa. Huumausainevieroitukseen voi Pitkämäkeen päästä vain virka-

aikana. Näin ollen potilaat ovat usein odottamassa paikan saantia KS vuodeosastoilla.  

Selviämisaseman tehtävänä olisi hoitaa niin vahvassa päihtymistilassa olevia, ettei heitä ole turvallista 

lähettää pois sairaalasta. Edelleen siellä saatettaisiin hoitaa hankalia vieroitusoireita. Lievien 

vieroitusoireiden hoito ei ole edelleenkään perusteltua, vaan potilas ohjataan hakeutumaan 

päihdepäivystykseen seuraavana arkipäivänä. Tällöin hoito voidaan käynnistää tavoitteellisesti ja ehkä 

pärjätä jopa ilman laitoshoitoa. 

THL:n tilaston (2018) mukaan poliisi on ottanut talteen päihtymyksen vuoksi Päijät-Hämeessä 1280 ihmistä / 

100 000 asukasta. Muualla Suomessa sama luku on keskimäärin 933. Eli päihteiden liikakäyttö on meillä 

maakunnassa vaikeampi kuin Suomessa keskimäärin. Tämä tarkoittaa tasaisesti ajateltuna 7 ihmistä poliisin 

putkassa joka päivä päihtymyksen vuoksi. Luonnollisesti kiinniotot varmasti ajoittuvat enemmän 

viikonloppuihin ja juhlapyhiin.  

 

Päihdeyksikön ja Pitkämäen toiminta  

Vuoden 2017 jälkeen A-klinikka toiminta on otettu yhtymän omaksi toiminnaksi. Nykyinen nimi on 

päihdeyksikkö ja sen osana on päihdepäivystys arkisin klo 8:15 – 11.00. Toimipaikkana on Lahden 

kaupunginsairaalan tiloissa. Päihdepäivystyksessä (ikärajaton) käy keskimäärin 20 asiakasta vuorokaudessa. 

Osa potilaista ohjautuu vieroitushoitoon Pitkämäkeen, jossa on 12 paikkaa. Myös Heinola ostaa Pitkämäestä 

vieroitushoitojaksoja. Yhteisyrityksen myötä tulee virka-aikaisen päihdetyön osalta muutoksia. Iltaisin, öisin 

ja viikonloppuisin ainoa paikka hakeutua päihteiden osalta on Akuutti24 päivystys.  

Vuonna 2018 päihdesairaanhoitajilla kävi 1479 eri potilasta ja käyntimäärä yhteensä oli 7967, vuonna 2019 

potilaita kävi 1684 ja käyntejä oli 10175.  Nousua potilaissa oli 14 % ja käynneissä 28 %. 

Pitkämäen hoitojaksot ovat viime vuosien aikana lyhentyneet. Alla olevassa taulukossa on 2018 ja 2019 

yhtymän ostamat vieroitusjaksot ja niiden pituudet. Sekakäytön osuus on lisääntynyt potilaiden 

ongelmakentässä. Pitkämäessä alkoholikatkaisun vuorokausihinta on 260 euroa ja huumevieroituksen 340 



euroa. Asiakas maksaa tästä normaalin vuorokausimaksun, kuten muustakin osastohoidosta. Yhteensä 

vuodessa noin 1 M € on varattu tähän tarkoitukseen yhtymän talousarviossa. Jos potilas vaatii lääkärin hoitoa 

muusta syystä, ei potilasta voi sijoittaa Pitkämäkeen eli Pitkämäen hoito ei koskaan täysin tule kattamaan 

päihdeasiakkaiden hoitotarvetta. Alkoholikatkon pituus vuonna 2019 ollut keskimäärin 5 vrk ja huumekatkon 

pituus 7 vuorokautta. Asiakkailla on omat huoneet Pitkämäessä, joka on A-klinikkasäätiön alaista toimintaa.  

 

 

Sosiaalityön näkökulma 

Sosiaalityön edustajat ottivat esille poliisin tarve saada asiakkaita SELVI yksikköön, jos tällainen olisi. Lisäksi 

he toivat esille sosiaaliohjaajien tilanteen nykyisin Akuutti24:ssä. Sosiaalipäivystyksen rooli on nyt välittömien 

ongelmien ratkaisua. Jos SELVI toteutuu, pitää siihen resursoida myös sosiaalityö, joka kykenee selvittämään 

asiakkaiden ongelmavyyhtiä tai sitten ohjataan asiakkaat virka-aikaiseen toimintaan enemmän jälkikäteen. 

Viimeiseksi mainittu vaihtoehto nähtiin järkevämpänä toimintamuotona.  Sosiaalityö on käynnistävää ja 

alaikäisten ja toistuvasti katkaisussa olevien asiakkaiden haltuunotto tärkeää.  

Vuoden 2017 suunnitelmaan nyt lisätään sosiaalityön osuus ja tämä lisää rahoitusta 50 000 euroa 

vuositasolla. Aluksi lähdetään yhden sosiaalityöntekijän työpanoksella, mutta jatkossa pitää pohtia 

tarvitaanko sosiaalityöntekijä myös viikonloppuihin.  

 

Tilaratkaisu 

SELVI -yksikkö pitäisi sijoittua keskussairaalan kiinteistöön. Vuoden 2017 tilaehdotuksen osalta todetaan, että 

tila mahdollistaa noin 12 potilaan yhtäaikaisen hoidon ja on näin ollen taloudellisesti tehoton yksikön koon 

osalta. Toisaalta Pitkämäen hoitojaksoja ei voida siirtää SELVI -yksikköön pitkien huumevieroitusjakson 

vuoksi. Näin ollen pitää hyväksyä yksikön pienempi koko suhteessa tuottavuuteen. SELVI -yksikkö vastaisi 

keskussairaalan nykyisten päihdepotilaiden hoidosta ja voisi ottaa poliisin asiakkaita suoraan, kun tähän 

katsotaan olevan tarvetta. Matalampi kynnys siirtyä päihteistä selviämisestä katkaisuhoitoon tulee lisäämään 



katkaisuhoidon tarvetta. Tällä hetkellä ei ole vapaata tilaan, joissa toiminta voitaisiin heti aloittaa. 

Vuodeosastotorniin tai valvontayksiköiden läheisyyteen yksikköä ei suositella sijoitettavaksi. 

 

Nykyinen päihdepotilaan hoitoprosessi 

 

 

Johtopäätökset ja työryhmän suositukset yhtymän johtoryhmälle 

Yhtymästä puuttuu alkuvaiheen tehokas päihtyneiden potilaiden hoidon prosessi. Päihdepäivystys ja 

Pitkämäki kattavat hyvin muutoin päihdepotilaiden hoidon tarvetta. SELVI -yksikkö ei todennäköisesti 

juurikaan vähennä Pitkämäen hoitojaksojen ostoa.  

SELVI -yksikön perustaminen tulee lisäämään katkaisuhoidon käyttöä nykyisestä, koska uuden prosessin 

myötä päivystyksestä ohjautuu asiakkaita enemmän avun piiriin. Myös poliisin toimintaan SELVI -yksikkö 

tulee vaikuttamaan ja siirtämään osan asiakkaista putkasta SELVI -yksikön hoitoon. Tehokkaampi 

puuttuminen päihdeongelmaan tuottaa pitkällä tähtäimellä vaikuttavuutta, mutta lyhyellä aikavälillä lisää 

yhtymän kustannusrakennetta. Päihdeongelmaan pitää olla useita tartuntapintoja eri palveluissa ja SELVI -

yksikkö tuo yhden tartuntapinnan lisää. 

Rahoituksen osalta todetaan, että SELVI -yksikön tarvitsemasta käyttötalousrahoituksesta 30 % voidaan 

siirtää Tesan ja Peson nykyrahoituksesta, mutta 70 % eli 0.75 M € pitäisi saada lisärahoitusta + rakentamiseen 

tarvittava lisämääräraha. Uusia laskelmia rakentamisesta ei tällä aikataululla voitu tehdä. Vuodesta 2017 

rakentamisen hinta ei ole merkittävästi muuttunut.  

Aikataulullisesti suositellaan, ettei yksikkö aloita väliaikaisissa tiloissa. Jos päätös aloituksesta tulee TA 

valmisteluvaiheessa, menee yksikön käynnistäminen aikaisintaan syksyllä 2021.  


