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1. Johdanto

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat tavattoman yleisiä: Lähes jokainen reagoi joskus 
elämässään psyykkisillä oireilla vaikeaan elämäntapahtumaan tai kriisitilanteeseen. Diag-
nosoitavissa olevia mielenterveysongelmia arvioidaan olevan noin 20 prosentilla väestöstä 
eli joka viidennellä suomalaisella (www.thl.fi). Alkoholin liikakäyttöä arvioidaan olevan jopa 
10–20 prosentilla suomalaisista 30—64-vuotiaista (Aalto ym. 2009). Alkoholiriippuvuudesta 
kärsiviä on Terveys 2000-tutkimuksen mukaan noin 4 % aikuisväestöstä. 

Erityisesti päihteidenkäyttöön liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina: Suoma-
laisten alkoholinkulutus on kasvanut huomattavasti 1960-luvulta lähtien ja erityisen jyrkkää 
nousu on ollut vuoden 2004 alkoholiverotuksen keventymisen jälkeen. Alkoholikuolemat 
ja -sairaudet ovat lisääntyneet selvästi, ja alkoholi on työikäisen väestön suurin kuolinsyy. 
Myös huumausaineiden käyttö on yleistynyt Suomessa. (Päihdetilastollinen vuosikirja 
2010.)

Mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole juurikaan muuttunut, mutta niihin liittyvä työkyvyttö-
myys on lisääntynyt voimakkaasti. Sairauspäivärahapäivistä joka neljäs ja uusista työkyvyt-
tömyyseläkkeistä joka kolmas myönnetään psyykkisin perustein. Terveys 2000 -tutkimuksen 
mukaan noin neljäsosa suomalaisista kärsii ajankohtaisesti haittaavista psyykkisistä oireis-
ta. Tavallisimpia mielenterveyshäiriöitä ovat erilaiset masennustilat ja ahdistuneisuushäiriöt.  
(Mieli 2009, Terveys 2000-tutkimus.)

Samalla kun mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleistyneet, tietoa ongelmien ehkäisys-
tä ja hoitamisesta on tarjolla enemmän kuin koskaan. Myös asenteet ovat muuttumassa: 
esimerkiksi päihdeongelmaa ei pidetä enää niinkään moraalisena kysymyksenä, vaan 
päihderiippuvuus voidaan lääketieteellisesti rinnastaa elintapasairauksiin kuten korkeaan 
verenpaineeseen tai aikuisiän diabetekseen. Myös mielenterveyshäiriöistä puhutaan avoi-
memmin kuin ennen, ja kynnys avun hakemiseen on madaltunut.
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Sekä mielenterveys- että päihdehäiriöitä voidaan hoitaa tuloksellisesti ja ongelmista kärsi-
villä on oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoitoon. Vakavien, pitkälle edenneiden häiriötilojen 
hoito on kuitenkin haastavaa, pitkäkestoista ja kallista. Tärkeää olisikin tunnistaa päihdehäi-
riöt ja mielenterveyden häiriöt mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin myös hoito on 
helpompaa ja tuloksellisempaa. Tässä oppaassa esitellään muutamia seulontamenetelmiä 
ja testejä, joilla on mahdollista todeta päihde- tai mielenterveyshäiriön riski jo varhaisessa 
vaiheessa. 

Päihde- ja mielenterveysongelmat esiintyvät usein rinnakkain. Mielenterveyden ongelmista 
kärsivä yrittää usein hoitaa itseään päihteillä. Päihdeongelmainen taas saattaa sairastua 
mielenterveysongelmiin päihteidenkäytön seurauksena. Termi ”kaksoisdiagnoosi” tarkoittaa 
juuri sitä, että potilaalla on todettu sekä päihdesairaus että mielenterveyden sairaus. Vaikka 
kaksoisdiagnoositapaukset ovat hyvin yleisiä, heidän hoitoaan on pitkään pidetty haasta-
vana ja vaikeana. Usein ongelmana on se, että päihdepalvelut eivät voi ottaa asiakkaak-
seen vakavista mielenterveysongelmista kärsivää henkilöä, mutta myös psykiatrinen hoito 
epäonnistuu potilaan vaikean päihderiippuvuuden vuoksi. Päihde- ja mielenterveyspalvelut 
toimivat usein myös toisistaan erillään ja palvelurakenteet ovat erilaisia. 

Vuonna 2009 julkaistiin kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (Mieli 2009), jonka 
tavoitteena on linjata mielenterveys- ja päihdetyön suuntaviivoja siten, että asiakkaiden 
pääseminen palvelujen pariin helpottuisi ja palvelujärjestelmä selkeytyisi. Turussa päihde- ja 
mielenterveyspalvelut ovat toistaiseksi melko erillään toisistaan. Työ palvelujen selkeyttämi-
seksi on kuitenkin aloitettu. 

Tässä oppaassa mielenterveys- ja päihdepalvelut on esitelty vielä toisistaan erillisinä. 
Oppaan tarkoitus on selkeyttää lukijalle Turun päihdepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen 
kenttää ja lisätä myös kolmannen sektorin eli järjestöjen ja yhdistysten tarjoamien palvelujen 
tunnettuutta. 
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2. Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden 
varhainen tunnistaminen 

Mielenterveysongelmat
Mielenterveyshäiriöihin luetaan mm. mielialahäiriöt (masennus, kaksisuuntaiset mielialahäi-
riöt), ahdistuneisuushäiriöt, päihdehäiriöt, syömishäiriöt, unihäiriöt, persoonallisuushäiriöt ja 
psykoottiset häiriöt (mm. skitsofrenia). Tavallisimpia ja kansanterveydellisesti keskeisimpiä 
mielenterveyden häiriöitä ovat masennus, unettomuus ja erilaiset ahdistushäiriöt. (Lönnqvist 
ym. 2001, Pirkola ym. 2005, www.thl.fi) 

Mielenterveyshäiriöiden syitä ei tunneta tarkasti. Nykykäsityksen mukaan häiriöiden syntyyn 
vaikuttavat esimerkiksi perinnölliset tekijät, lapsuuden ja nuoruuden kokemukset sekä vai-
keat elämänkokemukset ja kriisit. Myös jokin fyysinen tekijä, kuten aivovaurion aiheuttanut 
isku tai ruumiillinen sairaus voi aiheuttaa mielenterveydellisiä oireita. Minkään yksittäisen 
tekijän ei katsota aiheuttavan häiriöitä, vaan kyse on useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. 
Useimmat mielenterveysongelmat tulevat esiin jo nuorena, mutta hoitoon hakeutuminen 
tapahtuu vasta aikuisena. (Aalto ym. 2009.)

Masennus eli depressio on yksi yleisimmistä mielenterveysongelmista, mutta se jää 
helposti tunnistamatta. Masentunut henkilö voi arvioida uupumuksensa, saamattomuuten-
sa, huonounisuutensa tai muistihäiriöidensä johtuvan esimerkiksi fyysisestä sairaudesta, 
laiskuudesta tai epäsuotuisista ulkoisista olosuhteista. Masennus tulee liian usein ilmi vasta 
siinä vaiheessa, kun se haittaa huomattavasti toimintakykyä. (Aalto ym. 2009.)

Masennusta on mahdollista seuloa ja oireita tunnistaa erilaisten kyselyiden avulla. Erimer-
kiksi depressioseula DEPS on alun perin kehitetty yleislääkärien käyttöön helpottamaan 
depression toteamista. Masennuksen diagnosointi vaatii aina lisätutkimuksia ja lääkärin 
arvion. (Aalto ym. 2009.) Toinen yleisesti käytössä oleva testi on niin sanottu BDI eli Beckin 
21-kohtainen depressiokysely.

Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä masennusvaiheen kanssa vuorottelevat mania-
vaiheet, joissa potilaan mieliala poikkeavasti kohoaa ja hän voi olla kiihtynyt, yliaktiivinen 
tai estoton. Mielialahäiriökyselyllä (MDQ) voidaan alustavasti tunnistaa kaksisuuntainen 
mielialahäiriö.

Ahdistuneisuushäiriöihin kuuluvat esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriö 
ja julkisten paikkojen pelko sekä yleistynyt ahdistuneisuus. Sosiaalisen tilanteiden pelon 
erottaa tavanomaisesta ujoudesta tai esiintymisjännityksestä se, että oireet kuormittavat 
henkilöä poikkeuksellisella tavalla ja heikentävät hänen toimintakykyään. Sosiaalisten tilan-
teiden pelon oireita kartoittaa ns. Mini-SPIN-kysely. (Aalto ym. 2009.)

Paniikkihäiriöön liittyy toistuvia, voimakkaita ahdistuneisuuskohtauksia eli paniikkikohta-
uksia. Paniikkikohtauksia esiintyy monissa ahdistuneisuushäiriöissä, ja myös ruumiilliset 
sairaudet voivat laukaista paniikkikohtauksen. Paniikkikohtauksen tyypillisiä oireita ovat 
esimerkiksi sydämentykytys, hengenahdistuksen tai tukehtumisen tunne, itsehallinnan 
menettämisen pelko ja kuolemanpelko. (Aalto ym. 2009.)

Yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön liittyy päivittäinen tai lähes päivittäinen liiallinen 
huoli ja ahdistus, joka koskee useita elämänalueita ja monia toimintoja ja tapahtumia ja on 
jatkunut vähintään kuuden kuukauden ajan. (Aalto ym. 2009.)

Unihäiriöt ja unettomuus luetaan myös lieviin mielenterveyden ongelmiin. Arviolta joka 
kolmas aikuinen kärsii unettomuudesta ainakin joskus. Pitkään jatkunut unettomuus saat-
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taa johtaa masennukseen tai altistaa päihdeongelmille. Unettomuus voi olla myös muun 
mielenterveyshäiriön, kuten masennuksen oire. Myös liiallinen nukkuminen eli liikaunisuus 
voi liittyä mielenterveyden häiriöihin. Uni-valve päiväkirja on hyvä keino unihäiriön syiden 
etsimiseksi. (Aalto ym. 2009.)

Lähes kaikki ihmiset reagoivat joskus elämässään psyykkisillä oireilla vaikeisiin elämäntapah-
tumiin ja stressitekijöihin. Syynä voi olla avioero, kuolemantapaus, työttömyys, vaikea sairaus 
tai jokin muu elämänkriisi. Useimmiten kriisistä selvitään ilman ammattiapua, mutta osa ihmi-
sistä sairastuu niin sanottuun sopeutumishäiriöön kriisin seurauksena. Sopeutumishäiriön 
oireet voivat olla käyttäytymishäiriötä (erityisesti nuorilla), masentuneisuutta ja ahdistuneisuut-
ta, tai esimerkiksi sydämen tykytystä ja hengenahdistusta. Oireita lievittää usein jo keskustelu 
terveydenhuollon ammattilaisen tai esimerkiksi kriisikeskuksen työntekijän kanssa. (Lepola 
ym. 2005.)

Erityisen vaikeat, henkeä uhkaavat kokemukset kuten suuronnettomuudet, luonnonkatastro-
fit, väkivalta, raiskaukset tai sotakokemukset altistavat sopeutumishäiriötä vakavammalle 
stressireaktiolle. Traumaperäinen stressireaktio voi puhjeta joko pian trauman kokemisen 
jälkeen tai viivästyneenä. Traumaattinen tapahtuma koetaan yhä uudelleen esimerkiksi 
unissa, ajatuksissa ja havainnoissa. Suurin osa trauman kokeneista toipuu nopeasti, mutta 
osalla oireet pitkittyvät, kroonistuvat ja henkilö saattaa sairastua masennukseen tai muuhun 
mielenterveyshäiriöön. Ihmissuhteiden ja sosiaalisen tuen merkitys toipumisessa on merkit-
tävä, mutta myös ammattiapua kannattaa hakea ajoissa. (Lepola ym. 2005.)

Syömishäiriöt ovat tavallisimmin nuorilla ja nuorilla aikuisilla esiintyviä mielenterveyden 
häiriöitä, joihin liittyy psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn vakava häiriintymi- 
nen. Tunnetuimmat varsinaiset syömishäiriöt ovat laihuushäiriö (anorexia nervosa) ja ahmi-
mishäiriö (bulimia nervosa). Epätyypillisten syömishäiriöiden taudinkuva muistuttaa laihuus- 
tai ahmimishäiriötä, mutta jokin keskeinen oire puuttuu. Yleisin epätyypillinen syömishäiriö 
on ahmintahäiriö ( bing eating disorder = BED). Terveydenhuoltojärjestelmän haasteena on 
syömishäiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoitoonohjaus. (Suokas, Rissanen 2011)

Myös persoonallisuushäiriöt ovat melko yleisiä mielenterveysongelmia. Persoonallisuus-
häiriöitä arvioidaan olevan noin 5-15 prosentilla väestöstä (Pirkola 2005). Persoonallisuus-
häiriöisen henkilön toimintatavat ja käytös ovat pysyvästi ja kaavamaisesti tavanomaisesta 
poikkeavia ja haittaavat hänen sosiaalista elämäänsä ja hyvinvointiaan Persoonallisuushäi-
riöinen henkilö voi esimerkiksi käyttäytyä hyvin huomionhaluisesti tai eristäytyä, hän saattaa 
olla huomattavan epäluuloinen, impulsiivinen tai estynyt. (Lepola ym. 2005.)

Koska persoonallisuushäiriöitä on monenlaisia, häiriöiden tunnistaminen ja diagnosointi on 
melko vaikeaa. Myös hoito on haastavaa. Erityisen vaikeaksi tilanteen tekee se, että henkilö 
itse ei useinkaan pidä itseään sairaana tai koe käyttäytymistään outona, eikä siksi hakeudu 
hoitoon. 

Psykoottiset häiriöt ovat kaikkein vaikeimpia mielenterveyshäiriöitä. Psykoottisiin häiriöihin 
liittyy todellisuustajun hämärtymistä, esimerkiksi harhaluuloja tai aistiharhoja (Pirkola 2005). 
Yleisin psykoottinen häiriö on skitsofrenia, johon sairastuu noin 1 % suomalaisista. Muita 
psykoottisia häiriöitä ovat esim. harhaluuloisuushäiriö, psykoottinen masennus sekä 
lyhytkestoiset psykoosit. (Lepola ym. 2005.)

Myös psykoottisten häiriöiden kohdalla varhaisvaiheen oireiden tunnistaminen ja nopea 
hoitoonpääsy parantaisivat hoitotuloksia huomattavasti. Varhain aloitetulla hoidolla voidaan 
lyhentää psykoosin kestoa ja vähentää sairauden aiheuttamia haittoja. Psykoosiriskissä 
olevat potilaat on mahdollista tunnistaa jo ennen psykoosin puhkeamista tiettyjen ennakko-
oireiden perusteella. Näitä ovat esim. käyttäytymisen muutokset (”outo käyttäytyminen”), 
energian ja motivaation väheneminen, keskittymis- ja huomiokyvyn heikkeneminen, ahdis-
tuneisuus, ärtyneisyys, masentuneisuus, puheen kummallisuudet ja fyysiset oireet kuten 
unihäiriöt. (Salokangas ym. 2007). Psykoosin ensioireiden tunnistamiseen on kehitetty ns. 
PROD-seula, joka antaa viitteitä siitä, onko syytä tutkia tarkemmin psykoosiriskin mahdolli-
suutta.
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Mielenterveyden häiriöt, erityisesti masennus ja skitsofrenia sekä alkoholismi, saattavat joh-
taa itsetuhoisuuteen ja itsemurhayrityksiin. Vain pieni osa itsemurhista tapahtuu ilman 
varoitusta. Jokaiseen itsemurhan yritykseen tulee suhtautua vakavasti ja jokaista yritystä on 
pidettävä itsemurhan varoituksena. (Aalto ym. 2005.)

Kohonneeseen itsemurhariskiin liittyviä taustatekijöitä ovat mm. aikaisemmat itsemurha-
yritykset, äskettäinen tärkeän ihmissuhteen menetys, arvottomuuden ja toivottomuuden 
tunteet, nuorilla lisäksi käytöshäiriöt ja huumausaineiden käyttö. (Lepola ym. 2005.)

Itsetuhoisen henkilön olisi erittäin tärkeää saada kriisiapua ja tukea ennen kuin arjessa 
selviytymisestä tulee liian raskasta. Terveydenhuollon palvelujen lisäksi apua on saatavilla 
erilaisista auttavista puhelimista ja kriisikeskuksista. 

Lasten ja nuorten mielenterveyden kehitys on monella tavoin yhteydessä lapsen/nuoren 
kehitysympäristöihin, perheen historiaan ja ilmapiiriin sekä vanhempien ja lasten vuorovai-
kutussuhteisiin. Lapsen psyykkisen kasvun ja hyvinvoinnin kannalta perheen ja kasvuym-
päristön tilanne merkitsevät erityisen paljon: perheen vakaa tilanne ja hyvät vuorovaikutus-
taidot tukevat lapsen iänmukaista tervettä kehitystä. Sen sijaan jatkuvat riidat, sairaudet tai 
ongelmat perheen sisällä, lapsen kokemat varhaiset menetykset tai hoidon ja huolenpidon 
puutteet aiheuttavat lapsissa turvattomuutta ja riskin mielenterveyden häiriintymiseen. Van-
hempien lasten ja nuorten kohdalla korostuu myös kouluympäristön ja kavereiden merkitys: 
esimerkiksi koulukiusaaminen vaikuttaa epäsuotuisasti lapsen tai nuoren mielenterveyteen 
ja itsetunnon kehitykseen. (Hermansson 2008.)

Lapsen ja vanhemman välisellä varhaisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys lapsen 
tasapainoiselle kehitykselle. Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat näkyvät esimerkiksi 
siten, että vauva saattaa olla hyvin ärtynyt, ei ota katsekontaktia tai tuntuu torjuvalta. On-
gelmat saattavat johtua myös vauvan sairaudesta. Siksi ongelmien syy pitää aina selvittää. 
Vanhempien on hyvä hakea tilanteeseen apua jos äiti on väsynyt, masentunut ja huolien 
täyttämä eikä jaksa nauttia olostaan vauvan kanssa, vauva itkee paljon, syö huonosti ja 
nukkuu levottomasti, vauvasta huolehtiminen tuntuu raskaalta ja arkiasiat ylivoimaisilta, tai 
äidin ja vauvan vuorovaikutuksessa on ongelmia, eli heti, kun tuntuu että lapsi herättää van-
hemmassa enemmän kielteisiä kuin myönteisiä tuntemuksia, tai vanhempi tuntee itsensä 
liian väsyneeksi hoitamaan lasta. (Hermansson 2008.) Asian voi ottaa esille neuvolassa tai 
vanhempia hoitavassa toimipisteessä, josta perhe ohjataan eteenpäin tai järjestetään avuksi 
esimerkiksi perhetyöntekijä.

Pienille lapsille tyypillisiä häiriöitä ovat puutteet itsesäätelykyvyssä tai tarkkaavaisuu-
den ylläpidossa ja uhmakkuushäiriöt. Vauva- ja taaperoikäinen lapsi tarvitsee vielä 
paljon aikuisten apua itsesäätelyn kehityksessään ja tarkkaavaisuuden suuntaamisessaan. 
Itsesäätelykyvyn häiriö näkyy lapsessa siten, ettei hän kykene hallitsemaan tunnetilojaan 
ja reaktioitaan ikätasonsa mukaisesti. Tarkkaavuuden häiriö tarkoittaa lapsen kyvyttömyyttä 
keskittyä joko mieluisaan tai ponnistusta vaativaan tehtävään ikätasoisesti. Uhmakkuus-
häiriö voi näkyä siten, että lapsi toistuvasti rikkoo hänelle asetettuja rajoja, uhmaa aikuisia 
yhä uudestaan ja käyttäytyy ikätasoon nähden väkivaltaisesti. Lapsuusiässä ilmenee myös 
neuropsykiatrisia ongelmia kuten esim. Aspergerin oireyhtymä. Lapsen kehitys voi olla 
monimuotoisesti häiriintynyt eri kehityksen osa-alueilla, jolloin kyseessä on laaja-alainen 
kehityshäiriö.

Myös kouluikäisille lapsille tyypillisiä mielenterveyden häiriöitä ovat erilaiset käytös- ja 
tarkkaavaisuushäiriöt. Tutkimusten mukaan noin 4–12 % 10–11-vuotiaista lapsista kärsii 
käytöshäiriöistä. (Huttunen 2010 A.) Käytöshäiriöiden taustalla voi olla useita eri syitä. 
 Oireiden taustalla voivat olla erilaiset oppimishäiriöt, sairaudet, masennustilat, luokan 
ilmapiiri, koulukiusaaminen tai perheen erilaiset sisäiset ongelmat ja kriisit. Käytöshäiriön 
syynä saattaa myös esimerkiksi olla aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö (ADHD). 
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Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö eli ADHD on yksi yleisimmistä lasten pitkäaikais-
sairauksista. Vaikea-asteisista oireista kärsii noin 1–2 % lapsista, lievistä jopa noin 10 % 
lapsista. Noin kahdella kolmesta ADHD:stä kärsivästä lapsesta häiriön oireet jatkuvat ai-
kuisiässä. (Hermansson 2008.) Häiriöön liittyy usein muita mielenterveyden ongelmia kuten 
masennusta tai ahdistusta. (Huttunen 2010, B)

Nuorille tyypillisiä mielenterveysongelmia ovat masennus, ahdistuneisuus, käytöshäiriöt, 
syömishäiriöt sekä päihteiden käyttö. Monet aikuisiän mielenterveyshäiriöt alkavat jo 
nuoruusiässä.

Lasten ja nuorten kohdalla häiriöiden varhainen toteaminen ja hoito olisi erityisen tärkeää, 
sillä lapsuus- ja nuoruusiän oireilu altistaa myös aikuisiän mielenterveys- ja päihdeongel-
mille. Esimerkiksi varhaisnuoruuden masennuksella ja tarkkaavaisuushäiriöllä on todettu 
olevan selvä yhteys myöhempään päihteidenkäyttöön (Sihvola 2009). Erityisesti varhaisen 
vuorovaikutuksen häiriöt, itsesäätelyn ja tarkkaavaisuuden häiriöt sekä käytöshäiriöt olisi 
hyvä havaita mahdollisimman varhain. Koulukiusaamiseen tai muuhun epäsosiaaliseen 
käytökseen olisi myös puututtava nopeasti.

 

 Ks. tarkemmin Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
 

Alkoholin ongelmakäyttö
Alkoholi on käytetyin päihde Suomessa ja sen aiheuttamat haitat kiistattomia. Alkoholi myös 
tappaa eniten: alkoholiperäinen sairaus tai alkoholimyrkytys on työikäisten (15–64-vuotiai-
den) yleisin kuolinsyy. Alkoholin aiheuttamat haitat kuitenkin kasvavat vasta kun käyttö on 
runsasta ja säännöllistä: puhutaan alkoholin ongelmakäytöstä. (www.thl.fi)

Alkoholin ongelmakäyttö jaotellaan riskikäyttöön, haitalliseen käyttöön ja riippuvuuteen. 
Ongelmakäytön rajaksi ja samalla riskirajaksi on määritelty keskikokoisella miehellä 24 
annosta viikossa ja naisella 16 annosta viikossa. Kertakäytön riskirajana pidetään miehillä 
seitsemää ja naisilla viittä annosta. Toistuva riskirajan ylittäminen lisää todennäköisyyttä 
saada alkoholinkäytöstä johtuvia fyysisiä tai psyykkisiä oireita. (www.thl.fi)

Riskikäyttö tarkoittaa sitä, että riskirajat ylittyvät, mutta henkilöllä ei vielä ole todettavissa 
alkoholinkäytön aiheuttamia haittoja tai alkoholiriippuvuutta. Riskikäyttäjä pystyy myös hallit-
semaan alkoholinkäyttönsä ja voi halutessaan vähentää juomistaan. 

Alkoholin haitallinen käyttö tarkoittaa, että henkilölle on jo aiheutunut alkoholista psyyk-
kisiä tai fyysisiä haittoja, mutta alkoholiriippuvuuden diagnostiset kriteerit eivät vielä täyty. 
Haitalliselle käytölle ei ole alkoholimäärään perustuvia rajoja. Haitallinen käyttö altistaa 
alkoholiriippuvuuden syntymiselle.

Alkoholiriippuvuus tarkoittaa pakonomaista tarvetta käyttää alkoholia ja kykenemättömyyt-
tä hallita omaa alkoholin käyttöään ja pidättäytyä siitä haittojen ilmenemisestä huolimatta. 
Alkoholin saaminen on keskeinen alkoholiriippuvaisen elämää ohjaava tekijä. Riippuvuus 
vahingoittaa yksilön kaikkinaista hyvinvointia. Vakavat terveydelliset haitat kehittyvät useim-
miten vain riippuvuudesta kärsiville.

Päihdehoidon kannalta tehokkainta on puuttua alkoholinkäyttöön jo riskikäytön vai-
heessa. Koska riskikäyttäjällä ei ole todettavissa varsinaisia haittoja tai alkoholiriippuvuutta, 
hän ei useinkaan itse pidä alkoholinkäyttöään ongelmakäyttönä. Alkoholinkäytön lyhyt-
neuvonta eli mini-interventio on tutkitusti tehokas ja toimiva tapa havahduttaa riskikäyttäjä 
vähentämään alkoholinkäyttöään ajoissa ja ehkäisemään alkoholiriippuvuuden syntymistä. 
Mini-interventio voidaan toteuttaa potilaan omalla terveysasemalla tai sosiaalitoimistossa. 
(Alkoholinkäytön riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus.) 

Ks. tarkemmin Aikuisten päihdepalvelut
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Aikuisten alkoholinkäytön riskien selvittäminen 
Aikuisten riskijuomista ja alkoholihaittojen varhaista ilmaantumista voidaan mitata niin 
sanotun AUDIT-testin avulla. AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on Maailman 
terveysjärjestön WHO:n tutkijaryhmän kehittämä kymmenen kysymyksen strukturoitu loma-
ke, jonka avulla voidaan helposti tunnistaa alkoholin käytön aiheuttamia riskejä.

AUDIT-testin kolme ensimmäistä kysymystä mittavat juomisen määriä, sitä kuinka usein 
juo ja kuinka usein juo runsaasti eli kuusi tai useampia annoksia kerralla. Seuraavat kolme 
kysymystä antavat viitteitä alkoholiriippuvuudesta. Loput neljä kysymystä kuvastavat juo-
misen erilaisia haitallisia seurauksia; syyllisyyttä, muistinmenetyksiä, tapaturmia, läheisten 
huolestumista. Kun katsoo omia vastauksiaan eri kysymyksiin, kannattaa panna merkille, 
mihin näistä kolmesta alueesta omien vastausten enimmät pisteet osuvat.

Testin tuloksia tarkastellaan laskemalla vastausten antamat pistemäärät yhteen. Testin 
maksimipistemäärä on 40. Mitä korkeampi pistemäärä testin tuloksena on, sitä vakavam-
man asteisia ovat vastaajan alkoholin käytön haitat. Riskirajana pidetään 8 pistettä. Jos 
yhteenlasketut pisteet ovat 20 tai enemmän, vastaajalle suositellaan hoitoon hakeutumista. 
(Päihdelinkki.)

KUinKA PALJon on YKSi AnnoS?

1 annos = pieni pullo (33 cl) keskiolutta, siideriä tai lonkeroa tai 
= 1 lasillinen (12 cl) puna- tai valkoviiniä tai 
= 1 ravintola-annos (4 cl) konjakkia, viskiä tai viinaa

Kulutustason, joka ylittää nämä rajat, tiedetään epidemiologisten kuolemansyy- ja 
sairastuvuustilastojen perusteella lisäävän sairastavuutta ja kuolleisuutta. Kun ongel-
makäyttö on todettu, voidaan täsmentää, onko kysymyksessä riskikäyttö, haitallinen 
käyttö vai riippuvuus.

RiSKiRAJAT TeRVeiLLe 
KeSKiKoKoiSiLLe MieHiLLe

Viikkokulutus
24 annosta viikossa 
= 24 pulloa keskiolutta tai 
= 3 ½ pulloa mietoa viiniä tai 
= 1 ¾ pulloa viinaa

Kertakäyttö
7 annosta kerralla joka viikko
= 7 pulloa keskiolutta tai 
= 1 pullo mietoa viiniä tai 
= ½ pulloa viinaa

RiSKiRAJAT TeRVeiLLe 
KeSKiKoKoiSiLLe nAiSiLLe

Viikkokulutus
16 annosta viikossa
= 16 pulloa keskiolutta tai 
= 2 ½ pulloa mietoa viiniä tai 
= 1 ½ pulloa viinaa

Kertakäyttö
5 annosta kerralla joka viikko
= 5 pulloa keskiolutta tai 
= ½ pulloa mietoa viiniä tai 
= ½ pulloa viinaa
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AUDiT-KYSeLY 

Rastita se vaihtoehto, joka lähinnä vas-
taa omaa tilannettasi

Paljonko meni?
1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita 
alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös 
ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, 
esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.
0 ei koskaan
1 noin kerran kuussa tai harvemmin
2 2-4 kertaa kuussa
3 2-3 kertaa viikossa
4 4 kertaa viikossa tai useammin

2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä 
olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit 
alkoholia?
0 1-2 annosta
1 3-4 annosta
2 5-6 annosta
3 7-9 annosta
4 10 tai enemmän

3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai 
useampia annoksia?
0 en koskaan
1 harvemmin kuin kerran kuussa
2 kerran kuussa
3 kerran viikossa
4 päivittäin tai lähes päivittäin

Menikö liian pitkäksi?
4. Kuinka usein viime vuoden aikana sinul-
le kävi niin, että et pystynyt lopettamaan 
alkoholinkäyttöä, kun aloit
ottaa?
0 ei koskaan
1 harvemmin kuin kerran kuussa
2 kerran kuussa
3 kerran viikossa
4 päivittäin tai lähes päivittäin

Jäikö jotain tekemättä?
5. Kuinka usein viime vuoden aikana et ole 
juomisesi vuoksi saanut tehtyä jotain, mikä 
tavallisesti kuuluu tehtäviisi?
0 en koskaan
1 harvemmin kuin kerran kuussa
2 kerran kuussa
3 kerran viikossa
4 päivittäin tai lähes päivittäin

Ryypyllä käyntiin?
6. Kuinka usein viime vuoden aikana 
runsaan juomisen jälkeen tarvitsit aamulla 
olutta tai muuta alkoholia päästäksesi 
paremmin liikkeelle?
0 en koskaan
1 harvemmin kuin kerran kuussa
2 kerran kuussa
3 kerran viikossa
4 päivittäin tai lähes päivittäin

Tuliko morkkis?
7. Kuinka usein viime vuoden aikana tunsit 
syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?
0 en koskaan
1 harvemmin kuin kerran kuussa
2 kerran kuussa
3 kerran viikossa
4 päivittäin tai lähes päivittäin

Menikö muisti?
8. Kuinka usein viime vuoden aikana sinul-
le kävi niin, että et juomisen vuoksi pysty-
nyt muistamaan edellisen illan tapahtumia?
0 en koskaan
1 harvemmin kuin kerran kuussa
2 kerran kuussa
3 kerran viikossa
4 päivittäin tai lähes päivittäin

Kolhitko itseäsi tai muita?
9. Oletko itse tai onko joku muu satuttanut 
tai loukannut itseään sinun alkoholinkäyt-
tösi seurauksena?
0 ei
2 on, mutta ei viimeisen vuoden aikana
4 kyllä, viimeisen vuoden aikana

Tuliko sanomista?
10. Onko joku läheisesi tai ystäväsi, lääkäri 
tai joku muu ollut huolissaan alkoholin-
käytöstäsi tai ehdottanut että vähentäisit 
juomista?
0 ei koskaan
2 on, mutta ei viimeisen vuoden aikana
4 kyllä, viimeisen vuoden aikana

Laske nyt valitsemiesi vaihtoehtojen nu-
merot yhteen. Näin saat henkilökohtaisen 
pistemääräsi: 
Pistemäärä: _________________ 
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ALKoHoLiKäYTTöSi RiSKiT: 

Pistemäärä Riskit Mitä teen?

0-7 Vähäiset riskit Alkoholinkäyttösi on tasolla, josta ei ole 
terveydelle merkittävää haittaa jos et juo 
kaikkia annoksia kerralla. 

Jatka samaan malliin ja pysy tällä tasolla!

8-10 Lievästi kasvaneet 
riskit

Mieti voisitko muuttaa omia alkoholinkäyt-
tötapojasi?

Pyri vähentämään erityisesti suurta ker-
takulutusta ja kiinnitä huomiota tilanteisiin 
joissa juot.

11-14 Selvästi kasvaneet 
riskit

Alkoholin juominen aiheuttaa jo sinulle sel-
viä riskejä. Ota yhteyttä omaan terveysase-
maasi, työterveyshuoltoon tai A-klinikalle ja 
yritä muuttaa tapojasi.

15-19 Suuret riskit Pohdi alkoholinkäyttöäsi vakavasti ja mieti 
mitä hyötyä alkoholinkäyttötapojesi muutok-
sesta voisi olla. Alkoholinkäyttösi aiheuttaa 
sinulle jo suuria riskejä, joista tulee keskus-
tella ammattilaisen kanssa. Ota yhteyttä 
A-klinikalle tai omaan lääkäriisi.

20-40 Erittäin suuret riskit Tällä tasolla alkoholin juominen aiheuttaa 
sinulle varmasti ongelmia. Sinun pitää ottaa 
yhteyttä A-klinikalle tai omaan lääkäriisi, 
vähentää alkoholin juomista tai lopettaa se 
kokonaan.
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Tupakointi
Tupakoinnin aiheuttamat lukuisat terveyshaitat ovat yleisesti tiedossa. Jopa 90 % keuhko-
syövistä johtuu tupakoinnista. Lisäksi tupakointi lisää kohdunkaulan, haiman, munuaisten, 
suun, huulien, kurkunpään, ruokatorven ja virtsarakon syövän vaaraa. Tupakoinnin aiheutta-
miin sairauksiin kuolee joka vuosi 4 000–6 000 suomalaista.

Noin joka viides suomalainen tupakoi säännöllisesti: työikäisistä miehistä 26 % ja naisista 
17 % tupakoi. Suuri osa tupakoitsijoista haluaisi kuitenkin lopettaa ja noin joka kolmas on 
yrittänytkin tupakoinnin lopettamista. (www.thl.fi) 

Tehokkaimmin tupakasta pääsee eroon yksilöllisen vieroitusohjelman avulla. Ryhmäoh-
jauksessa pidetään yllä tahdonlujuutta. Moni saa apua nikotiinikorvaushoidosta ja muista 
lääkkeistä. (Käypä hoito -suositus.) 

Turussa on aloitettu vuonna 2010 hoito-ohjelma, joka tarjoaa tukea tupakoinnin lopet-
tamiseksi kaikilla terveysasemilla. Omaa mahdollista nikotiiniriippuvuutta voi testata ns. 
Fagerströmin testillä. 

Lääkkeiden väärinkäyttö
Useilla lääkeaineilla on hoidollisten vaikutusten ohella myös epäsuotavia vaikutuksia. 
Moniin lääkkeinä käytettäviin aineisiin voi syntyä riippuvuus. Lääkeriippuvuudelle on alko-
holismin ja muiden aineriippuvuuksien tapaan ominaista, että lääkettä käytetään jatkuvasti 
tai pakonomaisesti, vaikkei sitä hoidon näkökulmasta enää tarvittaisi. Lääkeriippuvuudessa 
käyttö myös jatkuu käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista huolimat-
ta. (Lääkeriippuvuus ja lääkkeiden väärinkäyttö. Terveyskirjasto 2011.)

Reseptilääkkeiden ohjeiden vastainen käyttö on tutkimusten mukaan yleistä. Osa ”vää-
rinkäytöstä” on pelkästään terveydellisesti haitallista käyttöä, osa varsinaista lääkkeiden 
päihdekäyttöä. Lääkkeiden haitallista käyttöä on esimerkiksi antibioottikuurien ottaminen 
”varmuuden vuoksi”, kuurien keskenjättäminen oireiden helpottuessa tai särkylääkkeiden 
liikakäyttö. (Päihdelinkki.)

Lääkeriippuvuudessa lääkkeen käytön lopettamisen yhteydessä ilmenevät vierotus- ja 
lopetusoireet muistuttavat lääkkeen käytön syynä olleita ahdistus-, masennusoireita tai 
unettomuutta. Vierotusoireiden ilmeneminen lääkkeen käytön lopettamisen yhteydessä 
saa henkilön helposti jatkamaan muuten jo tarpeettomaksi käynyttä lääkkeen säännöllistä 
käyttöä. (Lääkeriippuvuus ja lääkkeiden väärinkäyttö. Terveyskirjasto 2011.)

Lääkeriippuvuutta on vaikea katkaista omin päin. Apua lääkkeiden aiheuttamaan riippuvuu-
teen tai muuhun lääkkeiden väärinkäyttöön on mahdollista saada omalta terveysasemalta, 
työterveyshuollosta, Turun A-klinikalta tai Turun katkaisuhoito- ja selviämisasemalta. 

Huumausaineiden käyttö ja sekakäyttö
Huumausaineiden käyttö yleistyi Suomessa 1990-luvulla huomattavasti ja myös huumeiden 
aiheuttamat terveyshaitat, rikollisuus ja huumekuolemat kääntyivät jyrkkään nousuun. Aivan 
viime vuosina huumeiden käytön lisääntyminen on kuitenkin laantunut ja esimerkiksi nuor-
ten huumeiden käyttö on hieman vähentynyt. (Päihdelinkki, Päihdetilastollinen vuosikirja 
2010.)

Noin 13 % suomalaisista 15–69 -vuotiaista on joskus kokeillut tai käyttänyt jotain laiton-
ta huumetta ainakin kerran elämässään. Yleisimmin käytetty aine on kannabis. Muiden 
huumausaineiden käyttö on melko harvinaista, esimerkiksi amfetamiinien ja opiaattien 
ongelmakäyttäjiä arvioidaan olevan suomessa noin 14 500–19 000 eli alle puoli prosenttia 
väestöstä. (Huumetilanne Suomessa 2009.)

- 13 -

http://www.thl.fi
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/tupakointi


- 15 -

Myös lääkkeiden väärinkäyttö ja sekakäyttö ovat lisääntyneet. Sekakäyttö on eri psykoak-
tiivisten aineiden (alkoholi, rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet) yhtäaikaista päihdekäyttöä. 
Bentsodiatsepiineja, stimuloivia lääkeaineita ja kipulääkkeitä käytetään usein huumeiden 
tapaan suonensisäisesti. Sekakäyttäjiä arvioidaan olevan noin 7 % aikuisväestöstä. (Huu-
metilanne Suomessa 2009, Käypähoito-suositus.)

Kuten alkoholiriippuvuuden hoidossa, myös huumausaine- tai monipäihderiippuvuuden 
hoidossa varhainen tunnistaminen ja nopea hoitoonohjaus vähentäisivät terveysongelmien 
riskiä ja käyttöön liittyvien lieveilmiöiden syntymistä. Ongelmana on kuitenkin huumeiden-
käyttäjän motivointi hoitoon. Usein huumeidenkäyttäjä vähättelee käytön aiheuttamia riskejä 
eikä itse näe käyttöään ongelmallisena. 

Nuorten kohdalla merkkejä huumeidenkäytön aloittamisesta voivat olla esimerkiksi muutok-
set käytöksessä, asenteissa tai pukeutumisessa, muuttunut kaveripiiri, lisääntynyt rahantar-
ve, epäsiisteys, mielialamuutokset ja lisääntyneet poissaolot koulusta. Toisaalta vastaavat 
merkit voivat liittyä aivan normaaliin murrosiän oireiluun, joten huolestuneen vanhemman tai 
läheisen kannattaa suoraan kysyä asiasta ja keskustella nuoren kanssa. Aina kun turku-
laisen alaikäisen nuorten päihteidenkäyttö mietityttää, vanhempien on mahdollista ottaa 
yhteyttä Turun lasten ja nuorten poliklinikan Nuorisopoliklinikalle. 

Huumeongelmaisten ja monipäihdeongelmaisten päihderiippuvuuden vaikeusasteen 
selvittämiseksi on olemassa ns. EuropASI-järjestelmä (European Addiction Severity Index). 
Turussa käytössä on ”TurkupASI”-lomake, viralliselta nimeltään Päihdepotilaan hoitoonohja-
uksen perusselvitys. 

Ks. Hoitoonhakeutuminen päihdeongelmissa 

Alaikäisten päihteidenkäyttö
Alaikäisten kohdalla mitä tahansa alkoholinkäyttöä tai päihteidenkäyttöä voidaan pitää 
ongelmakäyttönä. Toisaalta nuorilla päihteidenkäyttö on harvoin ainoa ongelma; usein se 
on enemmänkin oire muista ongelmista esimerkiksi perheessä, koulussa tai kaveripiirissä. 
Varhainen puuttuminen ja nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen ovat 
nuorten päihdehoidossa avainasioita.

Turun koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käytössä Nuorten päihdemittari, jonka avulla 
pystytään arvioimaan päihteidenkäytön laajuutta ja vakavuutta. Nuorten päihdemittari on 
laaja varhaisen puuttumisen malli nuoren päihteiden käytön toteamisen tueksi. 

Ks. Lasten ja nuorten päihdepalvelut

Raskaana olevien päihteidenkäyttö
Alkoholi, tupakka ja huumeet vaurioittavat vakavasti äidin kohdussa kehittyvää sikiötä. 
Raskaana oleville suositellaankin ehdotonta nollatoleranssia alkoholinkäytön suhteen ja 
tupakoinnin lopettamista nikotiinikorvaushoidon avulla.

Alkoholinkäytön riskirajana odottavilla äideillä pidetään yhtä alkoholiannosta viikossa. Alko-
holinkäytön riskien selvittämiseksi raskaana oleville käytetään ns. TWEAK-testiä. Esimeriksi 
neuvoloissa odottavan äidin päihteidenkäyttö selvitetään TWEAK-testin ja haastattelun 
avulla. 

Mikäli odottavalla äidillä on ongelmia päihteidenkäytön kanssa, hän saa tukea ja apua 
tilanteeseensa neuvolasta ja omalta terveysasemalta. Tarvittaessa odottava äiti ohjataan 
Tyksin HAL (huumeet, alkoholi, lääkkeet) -poliklinikalle. 
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Ikääntyneiden päihteidenkäyttö
Ikääntyvien, yli 65-vuotiaiden päihteidenkäyttö on lisääntymässä huolestuttavasti. Erityisesti 
ikääntyneiden alkoholinkäyttö näkyy kotipalvelun ja kotihoidon asiakkaiden kohdalla. 

Yli 65-vuotiaiden kohdalla alkoholin riskikäytön rajat ovat matalammat kuin alle 65-vuo-
tialla, koska alkoholin vaikutukset voimistuvat ikääntyessä elimistön nestepitoisuuden 
pienentyessä ja aineenvaihdunnan hidastuessa. Lisäksi mahdolliset sairaudet ja lääkitykset 
voivat rajoittaa ikääntyvän alkoholin käyttöä. (Alkoholinkäytön riskien arviointi, neuvonta ja 
hoitoonohjaus.)

Ikääntyneiden vähäriskisellä alkoholin käytöllä tarkoitetaan enintään yhtä alkoholiannosta 
päivässä, eikä milloinkaan kahta annosta enempää kerralla. Ikääntyneiden riskikäytöllä 
tarkoitetaan keskimääräisesti yli yhtä annosta päivässä tai yli kolmea annosta runsaan 
juomisen kerroilla tai yli seitsemää annosta viikossa. Riskikäyttöä on myös, jos ikääntyneel-
lä on jo ilmennyt alkoholin käyttöön liittyviä haittoja tai jos hän käyttää lääkkeitä, joilla on 
haitallinen yhteisvaikutus alkoholin kanssa tai jos alkoholin käyttö heikentää hänen tervey-
dentilaansa. (Alkoholinkäytön riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus.)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille on tarjolla uusi iäkkäiden alkoholinkäytön 
arvioinnin ja ohjaamisen työväline. Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari on tarkoitettu iäkkäiden 
alkoholinkäytön puheeksiottoon, arviointiin, neuvontaan ja palveluohjaukseen. 

Ikääntyneille on tarjolla samat päihdepalvelut kuin työikäisille. Mikäli oma tai läheisen päih-
teidenkäyttö mietityttää, voi ottaa yhteyttä omaan terveysasemaan. 

Toiminnalliset riippuvuudet
Riippuvuus voi kehittyä myös muihin kuin päihdyttäviin aineisiin. Niin sanotuilla toiminnalli-
silla riippuvuuksilla tarkoitetaan rahapeliriippuvuutta, nettiriippuvuutta, seksiriippuvuutta ja 
muita pakonomaisia, tekemiseen liittyviä riippuvuuksia. Päihderiippuvuuden tavoin toimin-
nallisiin riippuvuuksiin liittyy voimakasta halua tai pakkoa, kyseisen toiminnan hallinnan 
heikkenemistä ja sen lopettamisen vaikeutta. Tyypillistä on myös, että toimintaa jatketaan 
sen tuottamista suuristakin haitoista huolimatta. (Päihdelinkki.) 

Yleisin toiminnallinen riippuvuus on peliriippuvuus. Suomessa on arviolta 130 000 ihmistä, 
joilla on jonkin asteinen rahapeliongelma. Pelaamisen seuraukset voivat olla äärimmäisen 
vakavia ja ilmenevät psyykkisinä, fyysisinä ja sosiaalisina sekä taloudellisina ongelmina. 
Peliriippuvuuteen voi liittyä myös samanaikainen päihderiippuvuus tai masennus. Peliriippu-
vainen usein kieltää ja salaa ongelmansa. Taloudelliset ongelmat ovat usein ensimmäinen 
ulkopuolisten havaitsema oire rahapeliongelmasta. 

Peliriippuvuuden vakavuutta voidaan mitata esimerkiksi seuraavantyyppisten kysymysten 
avulla: ”Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen yhä enemmän ja enemmän 
rahaa?” tai ”Oletko koskaan valehdellut läheisellesi siitä kuinka paljon pelaat?” Myöntävä 
vastaus viittaa todennäköiseen peliongelmaan. Peliongelman vakavuutta voi testata myös 
Päihdelinkistä löytyvällä peliriippuvuus-testillä: http://www.paihdelinkki.fi/testaa/rahapelitesti

Toiminnallisiin riippuvuuksiin on mahdollista saada hoitoa mm. Turun A-klinikalta. Rahape-
liongelmissa apua löytyy myös Peluuri-palvelusta. Peluurin nettisivuilta http://www.peluuri.fi
löytyy tietoa ongelmapelaajien vertaisryhmistä. Lisäksi tukena on Peluurin puhelinpalvelu. 
Se toimii numerossa 0800 100 101 arkipäivisin kello 12 –18. Puhelimeen voi soittaa nimettö-
mänä ja maksutta kaikkialta Suomesta.
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Mikäli sinulla tai läheiselläsi on mielenterveyteen liittyviä ongelmia, ensisijainen avunhaku-
paikka on oma terveysasema. Omalla terveysasemalla voidaan hoitaa tavallisimpia mielen-
terveysongelmia kuten masennusta, paniikkihäiriötä ja elämänkriiseistä johtuvia ongelmia. 
Mielenterveyspalveluita annetaan lisäksi mm. neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, 
työterveyshuollossa, sosiaalitoimessa ja vanhusten kotihoidossa. 

Alle kouluikäisten lasten mielenterveyden häiriöiden selvittely aloitetaan neuvolassa. 
Tukena voi olla neuvolapsykologi. Kouluikäisten lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöitä 
selvitetään koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa koulupsykologin ja koulukuraattorin tuella. 
Tilanteen vaikeuden mukaan lapsi perheineen ohjataan kasvatus- ja perheneuvolaan, las-
ten- tai nuortenpsykiatrian poliklinikan tai sosiaalitoimen lastensuojelun palvelujen piiriin.

Vakavissa mielenterveysongelmissa tarvitaan usein psykiatrista erikoissairaanhoitoa. 
Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lääkärin lähete. Oma terveysasema ja   
Turun alueen yhteispäivystys (Tyks T-sairaala) tekevät tarpeen mukaisia hoitoarvioita erikois-
sairaanhoitoon. Jos psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarve on ilmeinen, potilaalle kirjoitetaan
lähete, josta potilaalle lähetetään tieto ei-kiireellisestä vastaanottoajasta 3 viikon sisällä lähet-
teen saapumisesta. Kiireellisissä tapauksissa ajan saa jonottamatta. 

Turkulaisten psykiatrinen erikoissairaanhoito tapahtuu Turun kaupungin hyvinvointitoimialan 
psykiatrisen erikoissairaanhoidon eli Turun psykiatrian ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
(VSSHP) psykiatrian tulosalueen yhteistyönä. Turkulaisten ensisijainen psykiatrinen hoitopaikka 
on Turun psykiatria. VSSHP hoitaa lasten ja nuorten psykoottiset häiriöt, kiireellistä psykiatrista 
hoitoa vaativat lapset ja nuoret sekä lasten ja nuorten psykiatrinen osastohoito. Aikuisten 
osalta kiireelliset tapaukset, psykoosit ja osastohoito tapahtuvat Turun psykiatrian yksiköissä, 
VSSHP:n vastuulla ovat vain tietyt erityistapaukset. 

Hoidollisten palvelujen lisäksi mielenterveysongelmaisille, mielenterveyskuntoutujille ja 
heidän läheisilleen on tarjolla myös erilaisia järjestöjen ja yhdistysten tarjoamia tukipalve-
luja. Tarjolla on esimerkiksi vertaisryhmiä, päivätoimintaa, kriisiapua, keskusteluapua ja 
neuvontaa.

3. Hoitoon hakeutuminen 
mielenterveysongelmissa
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Mielenterveysongelmien hoitopaikat  
eri kohderyhmille

Lapset ja nuoret
 Psykologiyksikkö, neuvolapsykologit
 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, YTHS
 Koulupsykologit, koulukuraattorit
 Kasvatus ja perheneuvola
 Oma sosiaalitoimisto/ lastensuojelu
 Turun psykiatrian Lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikat
         VSSHP lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osastot 

Lapset ja nuoret: välitöntä hoitoa vaativat mielenterveysongelmat
(välitön itsetuhoisuus, akuutti psykoosiepäily, vaikeasti tuhoava käytöshäiriö tai muu  
kriisitilanne)
 Koululääkäri tai opiskeluterveydenhuollon lääkäri/
 Oma terveysasema/Turun alueen yhteispäivystys (Tyks T-sairaala)
         VSSHP lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osastot 

Lapset ja nuoret: SeRi-tutkimukset 
(lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat tutkimukset)
         VSSHP:n oikeuspsykiatrian tutkimuskeskus

Työikäiset: lievät ja keskivaikeat mielenterveysongelmat
(esim. lievä ja keskivaikea masennus ja ahdistuneisuus, elämänkriiseihin liittyvät  
reaktiot, unihäiriöt) 
 Oma terveysasema
 Työterveyshuolto
 Psykologiyksikkö
 Järjestöjen tukipalvelut

Työikäiset: vakavat mielenterveysongelmat
 Oma terveysasema
 Turun psykiatrian akuuttipoliklinikka
 Turun psykiatrian poliklinikat
 Turun psykiatrian osastot
 Tyks psykiatrian poliklinikka ja osastot

Työikäiset: välitöntä hoitoa vaativat mielenterveysongelmat
 Oma terveysasema/Turun alueen yhteispäivystys (Tyks T-sairaala)   
 Turun psykiatrian osastot

ikääntyneet (yli 65-vuotiaat)
 Oma terveysasema  
 
 Kotisairaanhoito
 Turun psykiatrian vanhuspsykiatrian poliklinikka 
 Turun psykiatrian vanhuspsykiatrian osastot 
 Tyks psykiatrian poliklinikka ja osastot
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4. Hoitoon hakeutuminen 
päihdeongelmissa

Päihdehoitopaikat eri kohderyhmille
Alaikäiset 
         Kouluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto
 Turun Lasten ja nuorten poliklinikan nuorisopoliklinikka
 Lastensuojelun avohuolto ja lastensuojelulaitokset

nuoret (alle 25-vuotiaat)
 Opiskeluterveydenhuolto, YTHS 
 Turun Nuorisoasema

Raskaana olevat
 Äitiysneuvola 
 Tyksin HAL (huumeet, alkoholi, lääkkeet)-poliklinikka
 Turun psykiatrian Päihdepsykiatrian poliklinikka
         Opiaattiriippuvaiset > Tyksin Addiktiopoliklinikka
 Ensikoti Pinja, avopalveluyksikkö Olivia

Mitä aikaisemmassa vaiheessa päihdeongelmaan puututaan, sitä helpompi ongelmaa on 
myös hoitaa. Usein päihdeongelmaisen läheiset, sukulaiset, ystävät tai työtoverit havaitse-
vat ongelman, mutta päihteidenkäyttäjä itse on haluton hakeutumaan hoitoon. Läheisten 
kannattaakin hakea apua itselleen, sillä päihdeongelmaisen puolisolla, lapsilla, vanhemmilla 
ja muilla läheisillä on vakava riski sairastua masennukseen ja uupua itse. Päihdeongelmai-
sen läheisille on tarjolla erilaisia tukipalveluja, jotka löytyvät myös tästä oppaasta.

Päihdeongelmaisen hoito tapahtuu pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa eli aikuisten 
kohdalla omalla terveysasemalla. Omalla terveysasemalla voidaan arvioida päihteiden-
käytön laajuus ja aloittaa esim. alkoholiriippuvuuden lääkehoito käypähoito-suositusten 
mukaisesti. Päihderiippuvainen voi kuitenkin hakea apua suoraan myös sosiaalitoimistosta, 
A-klinikalta, Katkaisuhoitoasemalta, Päihdepsykiatrian poliklinikalta tai AA- ja NA-ryhmistä. 
Kohdassa ”Päihdehoitopaikat eri kohderyhmille” on selvitetty päihdeongelmien pääsääntöi-
set hoitopaikat asiakkaan iän ja käytetyn aineen mukaisesti. 

Varsinaisen päihdehoidon lisäksi päihderiippuvaisille tai päihdekuntoutujille on tarjolla useita 
erilaisia tukipalveluita: tukihenkilötoimintaa, itseapuryhmiä, vertaisryhmiä, päiväkeskustoi-
mintaa, ohjausta ja neuvontaa. 

Henkeä uhkaavat päihdemyrkytykset ja yliannostustapaukset hoidetaan Turun alueen yhteis-
päivystyksessä (Tyks T-sairaala). Muut päivystystapaukset hoidetaan arkisin klo 8.00–16.00
omalla terveysasemalla postipiirijaon mukaisesti. Arki-iltaisin klo 16.00–8.00 ja viikonloppui-
sin potilaat hoidetaan Turun alueen yhteispäivystyksessä (Tyks T-sairaala).

 
Mikäli päihtyneellä tai päihdeongelmaisella potilaalla todetaan vakava, psykiatrista osas-
tohoitoa vaativa mielenterveyden häiriö (koskee myös vakavaa itsemurhavaaraa), hoito 
tapahtuu asianmukaisella Turun psykiatrian osastolla. 
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Aikuiset alkoholiriippuvaiset
 Oma terveysasema, työterveyshuolto, sosiaalitoimisto
 Turun A-klinikka ja Turun katkaisuhoito- ja selviämisasema
 Päihdehoitolaitokset 

Aikuiset opiaattiriippuvaiset
 Oma terveysasema (Alustava hoitotarpeen arvio)
 Tyksin addiktiopoliklinikka (Tarkka arvio)
 Turun psykiatrian korvaushoitopoliklinikka (Hoidon aloitus)

Aikuiset lääkeriippuvaiset, sekakäyttäjät, muut huumausaineriippuvaiset
 Oma terveysasema, työterveyshuolto, sosiaalitoimisto
 Turun A-klinikka ja Turun katkaisuhoito- ja selviämisasema
 Turun psykiatrian Päihdepsykiatrian poliklinikka
 Turun psykiatrian osasto A3
 Päihdehoitolaitokset 

Delirium, vaikeat kaksoisdiagnoosipotilaat
 Turun psykiatrian osasto A3

Yliannostus ja myrkytystapaukset
Yliannostuksen oireet:
•  heikentynyt tai pysähtynyt hengitys
•  kalpeat kasvot tai sinertävät huulet
•  heikko pulssi tai sitä ei tunnu
•  suun vaahtoaminen
•  vapina tai kouristelu

Toimintaohjeet yliannostustilanteessa:
• Tarkista, onko henkilö tajuissaan. Pystyykö hän avaamaan silmänsä tai  
 puhumaan?
• Jos henkilö ei vastaa mutta hengittää, yritä saada hänet tajuihinsa. Voit kutsua  
 häntä nimeltä, ravistella, nipistää korvalehteä tai hieroa rystysiäsi rintalastaan. 
 Jos henkilö on tajuissaan, katso, että hän puhuu ja kävelee. Pidä hänet niin 
 valppaana kuin mahdollista, ettei hän mene tajuttomaksi. On erittäin tärkeää, 
 ettet jätä häntä yksin.
• Jos henkilö ei hengitä (sydän voi silti lyödä), hän tarvitsee välittömästi apua.
• Soita hätänumeroon 112. On tärkeää mainita, että epäilet yliannostusta, jotta  
 lääkinnälliseen apuun voidaan varautua. 
• Aloita elvytys: 30 painallusta, 2 puhallusta
• Kun henkilö alkaa itse hengittää tai kun sinun on lähdettävä näyttämään 
 tietä ambulanssihenkilöstölle, käännä hänet kylkiasentoon. Tämä estää 
 tukehtumisen oksennukseen.

•  oksentelu
•  rintakipu
•  pyörtyminen
•  korina
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5. Mielenterveyspalvelut Turussa

   Symbolit: 
  matalan kynnyksen palvelu, ei ajanvarausta, voi vain tulla paikalle (aukioloaikoina)
  asiakas voi itse varata ajan puhelimitse
  terveydenhuollon ammattilaisen tai muun viranomaisen yhteydenotto/lähete tarvitaan
  lääkärin lähete tarvitaan
  erikoislääkärin lähete, vain erikseen määritellyille kohderyhmille

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ........................................................................ 22
  Psykologiyksikkö, neuvolapsykologit ......................................................................... 22
  Perhekeskus Torin kulma ........................................................................................... 23
  Perusopetuksen koulukuraattorit ............................................................................... 24
  Perusopetuksen koulupsykologit ............................................................................... 25
  Lukiopsykologit .......................................................................................................... 26
  Turun ammatti-instituutin psykologit .......................................................................... 27
  YTHS:n mielenterveyspalvelut ................................................................................... 28
  Kasvatus- ja perheneuvola ........................................................................................ 29
  Lasten ja nuorten poliklinikan syömishäiriöpoliklinikka (syömishäiriöiset 
    alle 20-vuotiaat) ......................................................................................................... 30

Lasten ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito ...................................................... 31
  Turun psykiatrian lastenpsykiatrian poliklinikka (alle 13-vuotiaat) ............................. 31
  Turun psykiatrian nuorisopsykiatrian poliklinikka (13–18-vuotiaat) ............................ 31
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto ........... 32
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto.......... 32

Aikuisten mielenterveyspalvelut ...................................................................................... 34
  Oma terveysasema/mielenterveyspalvelut ................................................................ 34
  Psykologiyksikkö .........................................................................................................36

Aikuisten psykiatrinen erikoissairaanhoito .................................................................... 37
  Turun psykiatrian poliklinikat (Pohjoinen, Läntinen, Eteläinen, Itäinen)  .................... 37
  Intensiivinen avohoito/Akuuttipoliklinikka ................................................................... 38
  Intensiivinen avohoito/Avo-osasto A2 ........................................................................ 38
  Intensiivinen avohoito/A5 Päiväyksikkö ..................................................................... 39
  Psykoosityöryhmä ...................................................................................................... 39
  Mielialahäiriötyöryhmä ............................................................................................... 40
  Kuntoutuspoliklinikka ................................................................................................. 40
  Päihdepsykiatrian poliklinikka  ................................................................................... 41
  Korvaushoitopoliklinikka ............................................................................................ 42
  Akuutti psykoosiosasto A1 ......................................................................................... 42
  Päihdepsykiatrian osasto A3...................................................................................... 43
  Suljettu kuntoutusosasto A6 ...................................................................................... 44
  Avokuntoutusosasto A8 ............................................................................................. 45
  Tyksin psykiatrian poliklinikka 721 ............................................................................. 46
  Tyksin kriisiosasto 715 ............................................................................................... 46
  Tyksin neuropsykiatrian poliklinikka 724 .................................................................... 47
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ikääntyneiden psykiatrinen erikoissairaanhoito (yli 65-vuotiaat) .................................. 48
  Vanhuspsykiatrian poliklinikka .................................................................................... 48 
  Vanhuspsykiatrian päiväsairaala ................................................................................ 49 
  Vanhuspsykiatrinen osastohoito ................................................................................. 50 

Terapiapalvelut ................................................................................................................... 51
  Toimintaterapia ........................................................................................................... 51
  Psykoterapia ............................................................................................................... 52

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ..................................................................... 53
  Asumispalvelut ............................................................................................................ 53

Matalan kynnyksen palvelut, päiväkeskukset ................................................................. 55
  Happy House .............................................................................................................. 55
  Itu ry:n ruokala ja kohtaamispaikka ............................................................................ 56
  NMKY:n Nuorten kohtaamispaikka Toivo  ................................................................... 56
  Mielenterveyden keskusliiton Tietopalvelu Propelli..................................................... 57
  Tsemppi-talo ............................................................................................................... 58

Kriisipalvelut ....................................................................................................................... 59
  Turun kriisiryhmät ....................................................................................................... 59
  Perhekriisi- ja terapiakeskus Pilari  ............................................................................. 60
  Turun Kriisikeskus ....................................................................................................... 61

Auttavat puhelimet mielenterveysongelmissa ................................................................ 62
  Mielenterveyden keskusliiton Tietopalvelu Propellin valtakunnallinen 
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  MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja netti ..................................................................... 62
  MLL:n Vanhempainpuhelin ja netti .............................................................................. 62
  Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistyksen ohjaus ja 
    neuvontapuhelin ..........................................................................................................62
  Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin ................................................................ 62
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Muut palvelut mielenterveyskuntoutujille ....................................................................... .63
  Itu ry:n päivätoiminta/harrastustoiminta ...................................................................... 63
  Itu ry:n kuntoutumista tukeva vapaaehtoinen työtoiminta ...........................................64
  Itu ry vertaistukiryhmät ................................................................................................65
  Monipalvelukeskus Tsemppi ....................................................................................... 66
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  NMKY:n maahanmuuttajapalvelut ...............................................................................67
  Sosiaalipalvelusäätiö Raina ....................................................................................... 67
  Syli ry:n palvelut syömishäiriöisille  68
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  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän mielenterveyskuntoutujatyö ...........................
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Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
PSYKoLogiYKSiKKö/neUVoLAPSYKoLogiT

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Kuntoutumispalvelut/
Psykososiaalinen kuntoutus

Palvelu on tarkoitettu: Alle kouluikäisille ja yli 16-vuotialle turkulaisille. 

Palvelun kuvaus: Psykologipalvelut ovat osin keskitettyjä ja osin hajautettuja. 
Hajautettuja palveluja annetaan kiinteässä yhteistyössä 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. 

Alle kouluikäisten palvelut sisältävät lyhytaikaista ohjausta 
ja neuvontaa, asioiden selvittelyä ja lasten psykologisia 
tutkimuksia.

nuorten ja aikuisten psykologipalvelut perusterveyden-
huollossa. Tavallisimmat käyntien syyt ovat elämäntilantei-
den kriiseihin liittyvät ahdistuneisuus ja lievät mielialaoireet. 
Palvelumuotoja ovat arviointi, ohjaus, neuvonta ja selvittely. 

Psykologipalvelut lasten ja nuorten psykiatriassa. 
Psykologit ovat osa moniammatillista työryhmää. Keskeisiä 
työmuotoja ovat psykologiset tutkimukset, perhearvioinnit ja 
erilaiset psykoterapiat. 

Psykologipalvelut aikuispsykiatriassa. Psykologit työs-
kentelevät moniammatillisissa työryhmissä avohoidossa, 
avokuntoutuksessa ja sairaalaosastoilla. Keskeisiä palvelu-
muotoja ovat psykologiset tutkimukset ja erilaiset psykote-
rapiat. 

Aikuisväestölle suunnatut neuropsykologiset palvelut 
sisältävät polikliinista toimintaa. Palvelumuotoja ovat neu-
ropsykologiset tutkimukset sekä neuropsykologin antama 
ohjaus ja neuvonta. 

Turun kriisiryhmät ovat psykologiyksikön käytännön 
tasolla organisoimaa sosiaali- ja terveystoimen sekä Turun 
seurakuntien yhteistoimintaa. Katso tarkemmin kohdasta 
kriisipalvelut.

Hoitoon 
hakeutuminen:

Alle kouluikäiset tarvitsevat lääkärin tai terveydenhuollon 
ammattihenkilön lähetteellä.
Muiden ikäryhmien asiakkaat tarvitsevat lääkärin lähetteen.
Turun kriisiryhmien palveluun ohjaudutaan viranomaisen 
kautta.

Yhteystiedot: Psykologiyksikkö, Toimisto 
Kurjenmäenkatu 4-6 
Talo 33 B 
20700 Turku
Puh. 02 2661 062

Aukioloajat: ma–pe klo 8.15–16.00

Hinta: Maksuton
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PeRHeKeSKUS ToRin KULMA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Turun ja Kaarinan 

Palvelu on tarkoitettu: Pikkulapsiperheelle, jotka ovat syystä tai toisesta haastavas-
sa elämäntilanteessa ja tarvitsevat tukea.

Palvelun kuvaus: Torin Kulma tukee intensiivisesti ja laaja-alaisesti pikkulapsi-
perhettä tai odottavaa äitiä/perhettä moniammatillisesti. 

Perhekeskuksessa työskentelee ma, ke ja pe sosiaalikas-
vattaja ja kaksi lastenohjaajaa. Kerran kuukaudessa paikalla 
on perheneuvoja ja tarvittaessa kutsumme lisäksi esimerkiksi

 

diakoniasihteerin, terveydenhoitajan, ravitsemusterapeutin
tai talousalan ammattilaisen. 

Perheen asiakkuus määräytyy perheen tarpeiden mukaan 
1–4 krt/viikossa (enintään 6 kk). 

 

Palveluun 
hakeutuminen:

Torin Kulmaan voi päästä kahdella eri tavalla:
• neuvolan kautta terveydenhoitajan ohjaamana
• seurakunnan kautta paikallisseurakunnan perhetyöntekijän 
ohjaamana

Yhteystiedot: Perhekeskus Torin Kulma 
Taide- ja Toimintatalo Wimma 
Aurakatu 16 
20100 Turku
Puh. 040 480 2247 (Puhelinaika: ma–pe klo 8.00–16.00)

Aukioloajat: Perhekeskus avoinna ma, ti, ke ja pe klo 10.00–14.00
Puhelinaika: ma–pe klo 8.00–16.00

Hinta: Maksuton

  seurakuntayhtymä

- 23 -

http://turku.fi/Public/default.aspx?contentId=211073
http://www.vimma.info/


- 25 -

PeRUSoPeTUKSen KoULUKURAATToRiT 

Palvelun tarjoaja:              Turun kaupungin sivistystoimiala/Perusopetus/Erityispalveluyksikkö

Palvelu on tarkoitettu: Ala- ja yläkoulujen oppilaille, heidän huoltajilleen sekä kou-
lujen henkilökunnalle.

Palvelun kuvaus: Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilai-
nen, joka on oppilaan tukena erilaisissa ongelmatilanteissa. 
Oppilas tai huoltaja voi tulla juttelemaan lähes mistä tahansa 
mieltä askarruttavasta asiasta koulukuraattorille. Yleensä 
kuraattori työskentelee sellaisten oppilaiden kanssa, joilla on 
paljon poissaoloja, käytösongelmia tai vaikeuksia toverisuh-
teissa.

Kuraattori toimii koulussa antamalla neuvontaa ja kriisipal-
veluja sekä järjestämällä erilaisia tukitoimia. Pääasiallisin 
työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja 
sopimusten tekeminen. Lisäksi kuraattori konsultoi opettajia 
ja työskentelee ryhmien tai luokkien kanssa, sekä osallistuu 
koulun moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään asiantun-
tijana.

Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan muiden palvelujen 
(kasvatus- ja perheneuvola, psykiatriset poliklinikat) piiriin.

Palveluun  
hakeutuminen:

Oppilas tai huoltaja voi varata itse ajan koulukuraattorilta, 
lähetettä ei tarvita. Vastaanotolle voi hakeutua myös opetta-
jan ohjaamana tai jonkin yhteistyötahon kanssa tapahtuvan 
yhteistyön kautta.

Yhteystiedot: Tarkat yhteystiedot löytyvät koulujen kotisivulta ja Turun 
kaupungin verkkosivuilta: www.turku.fi > kasvatus ja opetus 
> perusopetus > terveys ja hyvinvointi > oppilashuolto > 
koulukuraattorit

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00

Hinta Maksuton

Perusopetus/Erityispalveluyksikkö
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PeRUSoPeTUKSen KoULUPSYKoLogiT 

Palvelun tarjoaja:          Turun kaupungin sivistystoimiala/Perusopetus/Erityispalveluyksikkö

Palvelu on  
tarkoitettu:

Ala- ja yläkoulujen oppilaille ja heidän huoltajille sekä koulujen 
henkilökunnalle. Oppilas itse, vanhemmat tai koulu voivat ottaa 
yhteyttä psykologiin, kun lapsen kehitykseen, kasvatukseen, 
oppimiseen tai tunne-elämään liittyvä asia huolestuttaa. 

Palvelun kuvaus: Koulupsykologin palveluihin kuuluvat oppimiseen liittyvät 
psykologiset tutkimukset. Koulupsykologi tekee psykologisia 
tutkimuksia esimerkiksi oppimisvaikeuksien, käytösongelmien 
ja keskittymisvaikeuksien selvittämiseksi.

Koulupsykologi arvioi oppilaan kokonaistilannetta yhteistyössä 
huoltajien ja koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Arvion 
perusteella tapahtuvat monimuotoiset tutkimus-, ohjaus-, kon-
sultaatio- ja tukikeskustelut.

Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan muiden palvelujen 
(kasvatus- ja perheneuvola, sekä koululääkärin lähetteellä mm. 
lastenneurologinen yksikkö, psykiatriset poliklinikat) piiriin.

Koulupsykologi vastaa myös kriisityöstä koulussa, konsultoi 
opettajia, työskentelee ryhmien tai luokkien kanssa, sekä 
osallistuu koulun moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään 
asiantuntijana.

Palveluun  
hakeutuminen:

Oppilas tai huoltaja voi varata itse ajan koulupsykologilta, 
lähetettä ei tarvita. Vastaanotolle voi hakeutua myös opetta-
jan ohjaamana tai jonkin yhteistyötahon kanssa tapahtuvan 
yhteistyön kautta. 

Yhteystiedot: Tarkat yhteystiedot löytyvät koulujen kotisivulta ja Turun 
kaupungin verkkosivuilta: www.turku.fi > kasvatus ja opetus > 
perusopetus > terveys ja hyvinvointi > oppilashuolto > koulu-
psykologit

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00

Hinta: Maksuton

Turun kaupungin sivistystoimiala/Perusopetus/Erityispalveluyksikkö
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LUKioPSYKoLogiT

Palvelun tarjoaja:               Turun kaupungin sivistystoimiala/Lukio-opetus

Palvelu on tarkoitettu: Turun suomenkielisten päivälukioiden opiskelijoille, sekä 
turkulaisille että ulkopaikkakuntalaisille. Lukiopsykologiin voit 
ottaa yhteyttä henkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyk-
sissä.

Palvelun kuvaus: Lukiopsykologin työn tavoitteena on tukea lukio-opiskelijoi-
den henkistä hyvinvointia. Palveluihin kuuluvat opiskelijan 
ohjaus ja neuvonta sekä opiskelukykyä ja elämänhallintaa 
tukevat lyhytkestoiset tukikeskustelut. Tavallisimpia käyntien 
syitä ovat lievä masennus, ahdistuneisuus ja elämäntilantei-
den kriisit. Tarvittaessa opiskelija ohjataan muihin palvelui-
hin.

Psykologit toimivat yhteistyössä lukioiden opiskelijahuolto-
ryhmien, kouluterveydenhuollon ja muun moniammatillisen 
yhteistyöverkoston kanssa. 

Lisäksi psykologin tehtäviin kuuluva opiskelijoiden, vanhem-
pien ja lukioiden henkilökunnan konsultaatio, psykoeduka-
tiivisten ryhmien (mm. mielialataidot- ja stressinkäsittely-
taidot-kurssit) ohjaaminen lukiolaisille sekä asiantuntijana 
toimiminen työryhmissä.

Palveluun  
hakeutuminen:

Ei tarvita lähetettä. Ajan voi varata itse tai esim. terveyden-
hoitajan tai opinto-ohjaajan kautta. Ryhmiin osallistutaan 
haastattelun kautta.

Yhteystiedot: Turun kaupungin sivistystoimiala 
Käsityöläiskatu 10 
20100 Turku
Puh. 044 907 2356 ja 040 127 3138
Puhelinajat ma–to klo 12.00–13.00
www.turku.fi/lukiopsykologi

Aukioloajat: ma–pe pääosin klo 8.00–16.00

Hinta: Maksuton
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TURUn AMMATTi-inSTiTUUTin PSYKoLogiT 

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin sivistystoimiala/Ammatti-instituutti 

Palvelu on tarkoitettu: Ammatti-instituutin nuorisoasteen opiskelijoille ja heidän 
huoltajilleen (sekä turkulaisille että ulkopaikkakuntalaisille). 
Oppilaitoksen henkilökunnalle. 

Palvelun kuvaus: Turun ammatti-instituutissa toimivien psykologien tehtävänä 
on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenter-
veyttä. Psykologin palveluun kuuluvat opiskelijan ohjaus ja 
neuvonta: opiskelukykyä ja elämänhallintaa auttavat tukikes-
kustelut, erityisesti mielenterveyteen ja oppimiseen liittyvissä 
asioissa. Tarvittaessa psykologi ohjaa oppilaan hoitoon ja 
muihin palveluihin.

Psykologit tekevät oppilaan opiskeluvalmiuksien ja toimin-
takyvyn arviointia ja selvittelyä. Psykologit toimivat yhteis-
työssä opettajien, opiskelijahuoltoryhmien, opiskelutervey-
denhuollon ja opiskelijahuollon moniammatillisen tukitiimin 
kanssa.

Lisäksi palveluun kuuluu kriisityö oppilaitoksessa, ennal-
taehkäisevä opiskelijahuollollinen mielenterveystyö, psyko-
edukatiivisten ryhmien (mm. mielialataidot-kurssi, jännittä-
jien ryhmä) suunnittelu, organisointi ja ohjaaminen oppilai-
toksessa, oppilaitoksen henkilökunnan konsultaatio sekä
asiantuntijana toimiminen työryhmissä ja projekteissa.

Palveluun  
hakeutuminen:

Ei tarvita lähetettä. Ajan voi varata itse tai esim. tervey-
denhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan kautta. Ryhmiin 
osallistutaan haastattelun kautta.

Yhteystiedot: Tarkat yhteystiedot löytyvät Turun ammatti-instituutin verk-
kosivuilta:  
www.turkuai.fi/psykologi
Puh. (vaihde): 02 2633 3000

Aukioloajat: ma–pe pääosin klo 8.00–16.00

Hinta: Maksuton
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YTHS:n MieLenTeRVeYSPALVeLUT

Palvelun tarjoaja: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Palvelu on tarkoitettu: YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suun-
terveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. 
YTHS:n mielenterveyspalveluita voivat käyttää kaikki Suo-
men yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat, joilla 
on mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Palvelun kuvaus: YTHS:n Mielenterveydessä tilanteen kartoittaminen aloi-
tetaan yleensä psykologisella neuvontajaksolla. Psykolo-
gisen neuvonnan tavoitteena on auttaa opiskelijaa oman 
elämäntilanteen jäsentämisessä, tehdä itseä ymmärretyksi 
itselle, tukea muutoksissa ja kriisitilanteissa sekä kehittää 
ongelmanratkaisutaitoja. Neuvontajakso on maksuton en-
simmäistä kertaa palvelua käyttävälle ja sisältää 1-5 käyntiä 
psykologin tai psykiatrisen sosiaalityöntekijän vastaanotolla. 
Yksikin neuvontakäynti saattaa olla riittävä. Tarvittaessa 
opiskelija ohjataan eteenpäin YTHS:n tai muun tahon järjes-
tämiin palveluihin.

Kiireellisissä tapauksissa lääkärin tai psykiatrin vastaanotol-
la selvitetään, minkälaisesta hoidosta asiakas todennäköi-
sesti hyötyisi, miten hoitoa on saatavilla ja missä vaiheessa 
hoitojakso on todennäköisesti järjestettävissä. Hoito saattaa 
sisältää lääkehoitoa ja hoidollisia yksilö- tai ryhmäkeskus-
teluja.

Psykoterapeuttisina hoitojaksoina YTHS järjestää pääosin 
kriisiterapiaa ja muita lyhytpsykoterapioita. 

Jos tarvitaan tiivistä ja pidempiaikaista, vähintään vuoden 
kestävää kuntouttavaa psykoterapiaa ja opiskelu- ja työkyky 
ovat uhattuina, opiskelija ohjataan useimmiten hakemaan 
psykoterapiaa Kelan kuntoutuksena. 

Hoitoon 
hakeutuminen:

Asiakas voi itse varata ajan puhelimitse. 

Yhteystiedot: YTHS 
Kirkkotie 13 
20540 Turku

Hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus:  
ma–pe klo 9–11 Puh. 046 710 1045. 

Muuna aikana ajanvaraus  
Puh. 046 710 1045 

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00 

Hinta:                                  Maksuton
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KASVATUS- JA PeRHeneUVoLA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Kuntoutumispalvelut/
Psykososiaalinen kuntoutus

Palvelu on tarkoitettu:       Turkulaisille lapsiperheille.

Palvelun kuvaus: Kasvatus- ja perheneuvolasta saa apua ja tukea lapsen 
ja nuoren kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen 
liittyvissä kysymyksissä. Yhteyttä voi ottaa myös perheen 
vuorovaikutusongelmissa sekä silloin, kun lasta tai perhettä 
on kohdannut äkillinen traumaattinen tapahtuma (esim. 
perheenjäsenen kuolema, onnettomuus, vakava sairaus).

Kasvatus- ja perheneuvola hoitaa osaltaan myös lakisää-
teistä perheasioiden sovittelua. Sovittelu on vapaaehtoinen 
keskustelumahdollisuus vanhemmille eroa mietittäessä, 
erojärjestelyjä tehtäessä taikka pohdittaessa eron jälkeisen 
yhteistyövanhemmuuden toimivuutta. Sovittelussa kiinnite-
tään erityistä huomiota lapsen aseman turvaamiseen. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Vanhemmat voivat varata ajan Kasvatus- ja perheneuvolan 
neuvonta- ja ajanvarauspuhelimista maanantaista perjantai-
hin klo 12.00 –13.00 
02 262 6853 ja  
02 262 6820. 
Asiakkaaksi voi tulla myös lähetteellä.

Yhteystiedot: Kasvatus- ja perheneuvola 
Kurjenmäenkatu 6, rakennus 31
20700 TURKU
Puh. 02 262 6862

Aukioloajat: ma–pe klo 8.15–16.00

Hinta: Maksuton
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LASTen JA nUoRTen PoLiKLiniKAn SYöMiSHäiRiöPoLiKLiniKKA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Palvelu on tarkoitettu: Syömishäiriöpoliklinikka on turkulaisille syömishäiriöistä 
kärsiville alle 20 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Hoidettavia 
sairauksia ovat anorexia nervosa (laihuushäiriö), bulimia 
nervosa (ahmimishäiriö) ja epätyypilliset syömishäiriöt.

Palvelun kuvaus: Poliklinikalla tehdään yhteistyötä psykiatrian lasten ja 
nuorten poliklinikan, ravitsemusterapeutin, gynekologin, 
fysioterapeutin ja erikoishammaslääkärin kanssa. 

Hoitoon hakeutuminen: Lääkärin lähetteellä

Yhteystiedot: Lasten ja nuorten poliklinikka 
Syömishäiriöpoliklinikka 
Itäinen Pitkäkatu 30 
20700 Turku
Puh. toimisto 02 266 1155 ja ajanvaraus 02 266 1157

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–14.00

Hinta: Poliklinikkakäyntimaksu 27,40 € (ei peritä sarjahoitotilanteissa)
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TURUn PSYKiATRiAn nUoRTen PSYKiATRiAn PoLiKLiniKKA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikoissairaanhoito 

Palvelu on tarkoitettu: Nuorten psykiatrian poliklinikka on tarkoitettu 13–18-vuotiail-
le nuorille, jotka kärsivät masennuksesta, ahdistuneisuudes-
ta, jännittyneisyydestä, unihäiriöistä tai heillä on psyykkinen 
kriisitilanne tai muita vakavia psykiatrisia oireita. 

Palvelun kuvaus: Tavallisia hoitomuotoja ovat yksilö-, perhe- ja verkostotapaa-
miset ja psykoterapiat.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete ja varattu aika ilmoite-
taan kirjeitse kotiin.

Nuorten mielenterveysongelmissa otetaan yhteyttä kouluter-
veydenhoitajaan tai oman alueen terveysasemalle. Jos nuo-
ren arvioidaan tarvitsevan psykiatrista erikoissairaanhoitoa, 
lääkäri tekee lähetteen nuorten psykiatrian poliklinikalle.

Yhteystiedot: Nuorten psykiatrian poliklinikka 
Linnankatu 23, 6.krs 
20100 Turku
Puh. 02 266 0280

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–15.30, pe klo 8.00–15.00

Hinta: Maksuton

Lasten ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito 
TURUn PSYKiATRiAn LASTenPSYKiATRiAn PoLiKLiniKKA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: Lastenpsykiatrian poliklinikalla hoidetaan alle 13-vuotiaita 
lapsia, joilla on vakavia mielenterveyden ongelmia kuten 
masennusta, itsetuhoisuutta tai tarkkaavaisuushäiriöitä. 

Palvelun kuvaus: Tavallisia hoitomuotoja ovat yksilö-, perhe- ja verkostotapaa-
miset ja psykoterapiat.

Hoitoon  
hakeutuminen

Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete ja varattu aika ilmoite-
taan kirjeitse kotiin.

Lasten mielenterveysongelmissa otetaan yhteyttä neuvolaan, 
kouluterveydenhoitajaan tai oman alueen terveysasemalle. 
Jos lapsen arvioidaan tarvitsevan psykiatrista erikoissairaan-
hoitoa, lääkäri tekee lähetteen lasten psykiatrian poliklinikalle.

Yhteystiedot: Lasten psykiatrian poliklinikka 
Linnankatu 23, 6 krs. 
20100 Turku
Puh. 02 266 0270

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–15.30, pe klo 8.00–15.00

Hinta: Maksuton

/Psykiatrinen erikoissairaanhoito

/Psykiatrinen erikoissairaanhoito 
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VSSHP:n LASTenPSYKiATRiAn YKSiKKö/TYKSin LASTenPSYKiATRiAn  
PoLiKLiniKKA 421 JA VUoDeoSASTo 410

Palvelun tarjoaja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)/Turun yliopistolli-
nen keskussairaala (Tyks) 

Palvelu on tarkoitettu: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian yksikkö 
hoitaa 0-12 -vuotiaita lastenpsykiatrian erityistyöryhmien 
(neuropsykiatria, pienten lasten psykiatria) tutkimusta, hoitoa 
tai konsultaatiota tarvitsevia lapsia. Lisäksi hoidetaan akuuttia 
lastenpsykiatrista hoitoa tai osastohoitoa tarvitsevat lapsipo-
tilaat.

Turkulaisten lasten ensisijainen hoitopaikka on Turun kaupun-
gin lastenpsykiatrian poliklinikka. VSSHP:ssä hoidetaan akuut-
tia lastenpsykiatrista hoitoa tarvitsevat lapset (psykoottisuus, 
vakava itsetuhoisuus), lasten päivystyspsykiatria, osastohoito 
lisäksi lastenpsykiatrian yksikköön kuuluu Lasten ja nuorten  
oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö, jossa tutkitaan seksuaali  

Hoidon kuvaus: Tietoa VSSHP:n lastenpsykiatrian tulosyksikön palveluista: 
http://psykiatria.vsshp.fi/fi/

Hoitoon hakeutuminen: Lääkärin lähete tarvitaan. Terveyskeskuslääkäri tekee 
psykiatrisen arvion kun tarvitaan kiireellisen hoidon tarpeen 
selvitystä.

Yhteystiedot: VSSHP:n Lastenpsykiatrian poliklinikka 
Kiinamyllynkatu 4-8, rakennus 10 
PL 52, 20521 Turku
Puh. 02 313 1421
http://psykiatria.vsshp.fi/fi/

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–15.30 ja lastenpsykiatri-
nen päivystys ma–pe klo 15.30-22.00 ja la-su klo 12.00-22.00

Hinta: Poliklinikkakäynnit ilmaiset.
Vuodeosastohoito maksaa lapselta 7 pv/kalenterivuosi.

VSSHP:n nUoRiSoPSYKiATRiAn YKSiKKö/TYKSin nUoRiSoPSYKiATRiAn  
PoLiKLiniKKA 722 JA VUoDeoSASToT 716 JA 7

Palvelun tarjoaja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)/Turun yliopis-
tollinen keskussairaala (Tyks)

Palvelu on tarkoitettu: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian yk-
sikkö tekee 13-19-vuotiaiden nuorten psykiatrista tutkimusta, 
hoitoa ja konsultaatiota.

Turkulaisten nuorten ensisijainen psykiatrinen hoitopaik-
ka on Turun kaupungin nuorisopsykiatrian poliklinikka. 
Tyksissä hoidetaan nuorten psykoottiset häiriöt, kiireellistä 
psykiatrista hoitoa vaativat nuoret sekä nuorisopsykiatrinen 
sairaalahoito. Kiireellisen hoidon syy voi olla esimerkiksi vä-
litön itsetuhoisuus, akuutti psykoosiepäily, vaikeasti tuhoava 
käytöshäiriö tai vaikea kriisitilanne. 

en
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Hoidon kuvaus: Nuorisopsykiatrisen yksikön toimintaan kuuluvat nuorisop-
sykiatrinen tutkimus, hoidon tarpeen arviointi ja jatkohoidon 
järjestäminen nuorten keskeisissä mielenterveyshäiriöissä 
(psykoosit, vakava masennus ja itsetuhoisuus, ahdistunei-
suushäiriöt, syömishäiriöt, käytöshäiriöt, päihteiden käyttö 
yhdistyneenä mielenterveyshäiriöön). 

nuorisopsykiatrian poliklinikka 722 ottaa vastaan uusina 
potilaina 13–19-vuotiaita nuoria joko lääkärin lähetteen 
tai konsultaatiopyynnön perusteella. Polikliininen tutkimus 
koostuu yksilöarvioista, perhekäynneistä, psykologisista 
tutkimuksista, tarvittaessa somaattisista tutkimuksista ja 
verkostokäynneistä. 

Hoitomuotoja ovat selventävät keskustelut ja tukikäynnit, yk-
silöterapiat, lääkehoito ja perheterapeuttinen sekä verkosto-
työskentely. Uutena hoitomuotona epävakaille ja itsetuhoisille 
nuorille on käytössä nuorten dialektinen käyttäytymisterapia 
(DKT)

osasto 716 on 8-paikkainen, jatkuvatoimintainen 
13–17-vuotiaitten nuorten tutkimus- ja hoito-osasto, jonne 
nuori ohjataan lääkärin lähetteen tai konsultaation perusteel-
la. Tutkimusjakson (noin 4 viikkoa) jälkeen voidaan toteuttaa 
myös pitempi hoitojakso, jolle voidaan siirtyä myös osastolta 
717. Osastohoitoon voi sisältyä omahoitajakeskustelut, mah-
dolliset psykoterapiat, ryhmät, lääkehoito, perhe- ja verkos-
tokäynnit sekä peruskouluikäisillä kouluopetus. Osastohoito 
on mahdollista toteuttaa rajoitetusti myös päiväsairaalatoi-
mintana

osasto 717 on 8-paikkainen, jatkuvatoimintainen, 
13–17-vuotiaille nuorille tarkoitettu osasto, jossa tutkitaan 
kaikki tahdosta riippumattomaan hoitoon lähetetyt potilaat 
sekä hoidetaan potilaat, joilla on akuutti ja/tai erityistä 
valvontaa vaativa mielenterveyshäiriö, esim. sekavuustila tai 
vakava itsemurhauhka. Osasto toimii kriisihoidon periaat-
tein, keskeisenä työmuotona on verkostotyö. Osastohoitoon 
voi sisältyä omahoitajakeskustelut, lääkehoito ja perheta-
paamiset.

Lisätietoa http://psykiatria.vsshp.fi/fi/

Hoitoon  
hakeutuminen: 

Lääkärin lähete tarvitaan. Terveyskeskuslääkäri tekee 
psykiatrisen arvion, kun tarvitaan kiireellisen hoidon tarpeen 
selvitystä.

Yhteystiedot: Nuorisopsykiatria/Turun yliopistollinen keskussairaala 
Kaivokatu 18  
20520 Turku

Nuorisopsykiatrian poliklinikka 722: Puh. 02 313 1722
Nuorisopsykiatrian osasto 716: Puh. 02 313 1716
Nuorisopsykiatrian osasto 717: Puh. 02 313 1717
http://psykiatria.vsshp.fi/fi/

Aukioloajat: Poliklinikka 722: ma–to klo 08.00–16.00, pe klo 08.00–14.30

Hinta: Maksuton
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Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveysongelmista kärsiville 

Palvelun kuvaus: Omalla terveysasemalla seulotaan ja arvioidaan mielenter-
veysongelmia. Terveysasemalla hoidettavia tavallisimpia 
mielenterveysongelmia ovat masennus, paniikkihäiriö ja
elämänkriiseistä johtuvat ongelmat. Terveyskeskuslääkäri ar-
vioi potilaan tilanteen ja tekee tarvittaessa lähetteen terveys-
asemilla työskentelevien erikoissairaanhoitajien vastaanotolle,
psykologiyksikköön tai psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. 

Hoitoon  
hakeutuminen:

Lähetettä ei tarvita. Ota yhteyttä oman terveysaseman 
ajanvaraukseen

Yhteystiedot: Terveysasemat on jaettu asiakkaan asuinpaikan postinume-
ron mukaan.

Terveysasemat määräytyvät postipiirien mukaisesti. Uusi 
terveydenhuoltolaki astui voimaan 2011. Se antaa  kuntalai-  
selle oikeuden valita oman terveysasemansa. Terveysase-
maa saa vaihtaa kerran vuodessa. Kuntalainen voi halutes- 
saan jatkaa asiointia postipiirin mukaisella terveysasemalla:

20100 (osa), 20200, 20250, 20900 (osa) ja 20960 
Keskusta 1 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 1130 ma–pe klo 8.00–15.30

20100 (osa), 20300 (osa), 20320 (osa), 20400 ja 20460 ja 
osalle Yli-Maarian asukkaita 
Keskusta 2 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 1266 ma–pe klo 8.00–15.30

20210, 20320 (osa), 21330, 21340, 21400 (osa), 20900 (osa)  
ja 20960 
Keskusta 3 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 0130 ma–pe klo 8.00–15.30

20240 ja 21210 (osa)
Pansion lähipalvelupiste
Ajanvaraus numerosta 02 266 1031 ma–ti ja to klo 8.00–
15.30, ke ja pe klo 8.00–14.30 

20300 (itäpuoli Satakunnantiestä ja Satakunnantien paritto-
mat numerot), 20360 (ei Runosmäki) ja 20380 
Mullintien lähipalvelupiste
Ajanvaraus numerosta 02 266 0159 ma–ti ja to klo 8.00–
15.30, ke ja pe klo 8.00–14.30  

20360 ja 20400 (Tampereen valtatien parilliset numerot) 
Runosmäen terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 0159 ma–pe klo 8.00–15.30

Aikuisten mielenterveyspalvelut
oMA TeRVeYSASeMA: MieLenTeRVeYSPALVeLUT
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Yhteystiedot: 20460 ja 20400 (osa) ja Moision alueella asuville
Maarian lähipalvelupiste
Ajanvaraus numerosta 02 266 0022 ma–ti ja to klo 8.00–
15.30, ke ja pe klo 8.00–14.30 

20500, 20520 (radan länsipuoli), 20700, 20720 ja  
20740 (osa) 
Mäntymäki 1 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 2662700 ma–pe klo 8.00–15.30

20540 ja 20520 (radan itäpuoli) 
Kirkkotien terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 1341 ma–pe klo 8.00–15.30

20610 ja 20750 (Vaalan asukkaat)
Varissuon terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 1100 ma–pe klo 8.00–15.30 

20740 (osa) ja 20750 (ei Vaala) 
Mäntymäki 3 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 0100 ma–pe klo 8.00–15.30 

20800, 20810, 20880 ja 20750 (ei Vaala) 
Mäntymäki 2 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 2615 ma–pe klo 8.00–15.30

Ruotsinkieliset asiakkaat
Mäntymäki 2 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 2738
 

Aukioloajat: Terveysaseman aukioloaikana

Hinta: 13,80 euron suuruinen käyntimaksu peritään kalenteri-
vuoden aikana kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuksen 
lääkärin vastaanottokäynniltä.
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PSYKoLogiYKSiKKö

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Kuntoutumispalvelut/
Psykososiaalinen kuntoutus

Palvelu on tarkoitettu: Alle kouluikäisille ja yli 16-vuotialle turkulaisille. 

Palvelun kuvaus: Psykologipalvelut ovat osin keskitettyjä ja osin hajautettuja. 
Hajautettuja palveluja annetaan kiinteässä yhteistyössä 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. 

Alle kouluikäisten palvelut sisältävät lyhytaikaista ohjausta 
ja neuvontaa, asioiden selvittelyä ja lasten psykologisia 
tutkimuksia.

nuorten ja aikuisten psykologipalvelut perusterveyden-
huollossa. Tavallisimmat käyntien syyt ovat elämäntilantei-
den kriiseihin liittyvät ahdistuneisuus ja lievät mielialaoireet. 
Palvelumuotoja ovat arviointi, ohjaus, neuvonta ja selvittely. 

Psykologipalvelut lasten ja nuorten psykiatriassa. 
Psykologit ovat osa moniammatillista työryhmää. Keskeisiä 
työmuotoja ovat psykologiset tutkimukset, perhearvioinnit ja 
erilaiset psykoterapiat. 

Psykologipalvelut aikuispsykiatriassa. Psykologit työs-
kentelevät moniammatillisissa työryhmissä avohoidossa, 
avokuntoutuksessa ja sairaalaosastoilla. Keskeisiä palvelu-
muotoja ovat psykologiset tutkimukset ja erilaiset psykote-
rapiat. 

Aikuisväestölle suunnatut neuropsykologiset palvelut 
sisältävät polikliinista toimintaa. Palvelumuotoja ovat neu-
ropsykologiset tutkimukset sekä neuropsykologin antama 
ohjaus ja neuvonta. 

Turun kriisiryhmät ovat psykologiyksikön käytännön 
tasolla organisoimaa kaupungin hyvinvointitoimialan sekä  
Turun seurakuntien yhteistoimintaa. Katso tarkemmin  
kohdasta kriisipalvelut.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Alle kouluikäiset tarvitsevat lääkärin tai terveydenhuollon 
ammattihenkilön lähetteen.

Muiden ikäryhmien asiakkaat tarvitsevat lääkärin lähetteen.

Turun kriisiryhmien palveluun ohjaudutaan viranomaisen 
kautta.

Yhteystiedot: Psykologiyksikkö, toimisto 
Kurjenmäenkatu 4–6 
Talo 33 B 
20700 Turku
Puh. 02 266 1062

Aukioloajat: ma–pe klo 18.15–16.00

Hinta: Maksuton
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Aikuisten psykiatrinen erikoissairaanhoito
TURUn PSYKiATRiAn PoLiKLiniKAT (PoHJoinen, LänTinen, eTeLäinen, 
iTäinen)

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: Psykiatrian poliklinikoiden avohoito on tarkoitettu 
18–64-vuotiaille turkulaisille, joiden on lähetteen perusteella 
arvioitu tarvitsevan psykiatrista erikoissairaanhoitoa. 

Palvelun kuvaus: Poliklinikoilla toteutetaan tutkimusjakson jälkeen tehtävän 
hoitosuunnitelman perusteella tukea antava hoitosuhde 
sekä tarvittavat lääkehoidot ja erilaiset psykoterapiat.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Poliklinikoille tarvitaan lähete, vastaanottoajasta saa tiedon 
kirjeitse kotiin. 

Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi, jossa lääkäri arvioi 
psykiatrisen hoidon tarpeen ja tekee tarvittaessa lähetteen 
psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. 

Yhteystiedot: Osoite: Kunnallissairaalantie 20 rakennus 10 

Pohjoinen psykiatrian poliklinikka, 2. krs, Puh. 02 266 1400

Läntinen psykiatrian poliklinikka 7. krs, Puh. 02 266 1450

Eteläinen psykiatrian poliklinikka 5. krs, Puh. 02 266 1960 

Itäinen psykiatrian poliklinikka, 4. krs,  Puh. 02 266 1970

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–15.30, pe klo 8.00–15.00

Hinta: Maksuton

- 37 -

http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=13646


- 39 -

inTenSiiVinen AVoHoiTo/AKUUTTiPoLiKLiniKKA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: 18–64 -vuotiaille turkulaisille, joiden lääkäri on arvioinut 
tarvitsevan nopeaa ja tiivistä tutkimusta tai hoitoa kriisin tai 
mielenterveyden häiriön vuoksi.

Palvelun kuvaus: Avohoito tarjoaa tiiviitä psykiatrisia tutkimusjaksoja ja niihin 
perustuvaa hoitoonohjausta, kriisihoitoa ja lyhyt- tai pitkä-
kestoista psykoterapiaa.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Akuuttipoliklinikalle tarvitaan lähete. Ota yhteyttä omalle 
terveysasemallesi, jossa lääkäri arvioi psykiatrisen hoidon 
tarpeen ja tekee tarvittaessa lähetteen psykiatriseen eri-
koissairaanhoitoon.

Yhteystiedot: Akuuttipoliklinikka 
Kunnallissairaalantie 20, talo 9 
20700 Turku
Puh. 02 266 2540 

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–15.30, pe klo 8.00–15.00

Hinta: Maksuton

inTenSiiVinen AVoHoiTo/AVo-oSASTo A2

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: 18–64-vuotiaille turkulaisille akuuttia psykiatrista osastohoi-
toa tarvitseville.

Palvelun kuvaus: Osasto A2 on akuutti psykiatrinen avovastaanotto-osasto, 
jossa hoidetaan eriasteisia psykiatrisia akuutin vaiheen 
ongelmia.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Osastolle tullaan lähetteellä.

Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi, jossa lääkäri arvioi 
psykiatrisen hoidon tarpeen ja tekee tarvittaessa lähetteen 
psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.

Yhteystiedot: Osasto A2 
Kunnallissairaalantie 20, rak.4 
20700 Turku
Puh. 02 266 2522

Aukioloajat: 24 h/vrk

Hinta: 15,10 €/vrk
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inTenSiiVinen AVoHoiTo/A5 PäiVäYKSiKKö

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: Päiväyksikkö on tarkoitettu 18–64-vuotiaille turkulaisille 

Palvelun kuvaus: Hoitojakson tavoitteena on potilaan avohoidon tehostaminen,
diagnoosin tarkistaminen ja  tarvittavan tutkimustiedon hankkiminen.  

Hoitoon  
hakeutuminen:

Päiväyksikkö on osa psykiatrista avohoitoa. Hoitoon tullaan avohoito-
psykiatrian lähettämänä, ulkopuoliset lähetteet lähetekäsittelyn kau

tta. 

Yhteystiedot: Päiväyksikkö A5 
Kunnallissairaalantie 20 rak. 5 
20700 Turku
Puh. 02 266 2376

Aukioloajat: ma–to klo 8.30-15
.
30, pe klo 8.30-14.00

Hinta:
                                    

5 €/hoitopäivä

PSYKooSiTYöRYHMä

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: Ensisijaisesti niille 18 vuotta täyttäneille nuorille aikuisille, 
joilla on todettu uusi skitsofreenistyyppinen psykoosi tai 
joilla on selviä psykoosin esioireita.

Palvelun kuvaus: Hoitomuotoja ovat potilaan ja perheen tapaamiset hoito-
ryhmässä, johon kuuluu lääkäri ja hoitajia. Potilaalla voi olla 
myös yksilöhoitosuhde. Hoitoon kuuluvat myös verkosto-
tapaamiset ja varhaiskuntoutus.

Psykoosityöryhmä on avohoidon poliklinikka.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Lääkärin lähetteellä. Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi, 
jossa lääkäri arvioi psykiatrisen hoidon tarpeen ja tekee 
tarvittaessa lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.

Yhteystiedot: Psykoosityöryhmä 
Kunnallissairaalantie 20, talo 10, 8.krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 2552

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–16.00 (toimisto klo 8.00–15.30)
pe klo 8.00–14.00

Hinta: Maksuton

tullaan 
avohoito-

, ulkopuoliset lähetteet 
lähetekäsittelyn kautta

hankkiminen
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MieLiALAHäiRiöTYöRYHMä

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: 18–64-vuotiaille vaikeahoitoista kaksisuuntaista mielialahäi-
riötä sairastaville, joiden hoitoa on muussa psykiatrisessa 
avohoidossa vaikea toteuttaa.

Palvelun  
kuvaus:

Potilaan ja perheen tapaamiset hoitoryhmässä, johon 
kuuluu lääkäri ja hoitaja. Potilaalla voi olla myös yksilöhoi-
tosuhde.

Psykoedukatiivinen oireenhallintaryhmä järjestetään 1–2 krt 
vuodessa.

Mielialahäiriötyöryhmä on avohoidon poliklinikka.

Hoitoon hakeutuminen: Lääkärin lähetteellä. Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi, 
jossa lääkäri arvioi psykiatrisen hoidon tarpeen ja tekee 
tarvittaessa lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.

Yhteystiedot: Mielialahäiriötyöryhmä 
Kunnallissairaalantie 20, talo 10, 8. krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 1988

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–16.00 (toimisto klo 8.00–15.30)
pe klo 8.00–14.00

Hinta: Maksuton

KUnToUTUSPoLiKLiniKKA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: Kuntoutuspoliklinikka tarjoaa psykiatrisen erikoissairaanhoi-
don avokuntoutuspalveluja 18–64 -vuotiaille psykoosisai-
raudesta kuntoutuville turkulaisille.

Palvelun kuvaus: Kuntoutuspoliklinikan toiminnan tavoitteena on tukea kun-
toutujan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä arkielä-
mässä. Samalla pyritään ennalta ehkäisemään psykoosien 
uusiutuminen ja lisäämään ja säilyttämään psyykkistä, 
fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Hoitoa ja kuntoutusta toteuttaa moniammatillinen henkilö-
kunta. Työmuotoina ovat yksilökeskustelut sekä erilaiset 
ryhmät, esim. toiminnalliset ja oireiden hallinta ryhmät.

Hoitoon hakeutuminen: Lääkärin lähetteellä. Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi, 
jossa lääkäri arvioi psykiatrisen hoidon tarpeen ja tekee 
tarvittaessa lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.
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PäiHDePSYKiATRiAn PoLiKLiniKKA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: 18–65-vuotiaille huumeongelmista kärsiville potilaille.

Palvelun kuvaus: Päihdepsykiatrian poliklinikalla tehdään huumeongelmista 
kärsiville potilaille hoidon tarpeen arviointia, suunnittelua ja 
toteutusta sekä verkostotyötä alueen muiden päihdetyön 
toimijoiden ja lastensuojelun kanssa. Päihdepsykiatrian po-
liklinikka tarjoaa lisäksi konsultaatiota muille Turun psykiatri-
an yksiköille sekä muille päihdetyön toimijoille.

Huumeidenkäyttäjien tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 
koostuu ensikäynnistä sekä tarvittaessa 2-4 seurantakäyn-
nistä, joiden aikana selvitetään potilaan päihteiden käyt-
töä sekä psyykkistä, somaattista ja sosiaalista tilannetta. 
Arvion perusteella potilaalle tehdään hoitosuunnitelma ja 
hoito jatkuu joko päihdepsykiatrian poliklinikalla tai muussa 
hoitopaikassa.

Huumevieroitushoidot toteutetaan pääsääntöisesti polikliini-
sesti. Tarvittaessa käytetään tukena osastohoitoa päihde-
osasto A3:lla. 

Hoitoon  
hakeutuminen:

Asiakas voi itse varata ajan arviota varten suoraan päihde-
psykiatrian poliklinikalta. Muun hoitoyhteisön tai peruster-
veydenhuollon kautta tulevista potilaista tulee tehdä lähete 
psykiatrian keskitettyyn lähetekäsittelyyn.

Ajanvaraus ja neuvonta tapahtuu virka-aikana  
Puh. 02 269 2444. 

Yhteystiedot: Päihdepsykiatrian poliklinikka 
Kunnallissairaalantie 20 
Rakennus 4, kellarikrs.  
20700 Turku
Puh. 02 269 2444

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–14.00

Hinta: Maksuton

Yhteystiedot: Kuntoutuspoliklinikka 
Kurjenmäenkatu 4 B, talo 38, 3.krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 1471 (toimisto)

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–15.30
pe klo 8.00–15.00

Hinta: Maksuton
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KoRVAUSHoiToPoLiKLiniKKA 

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: Opioidiriippuvaisille potilaille, jotka tarvitsevat korvaushoitoa.

Palvelun kuvaus:

  

 

Hoitoon  
hakeutuminen:

Terveysasema tai muu hoitopaikka tekee alustavan arvion 
korvaushoidon tarpeellisuudesta. Tarkempi arvio korva-
ushoitotarpeesta tehdään Tyksin addiktiopoliklinikalla, 
jonne tarvitaan lääkärin lähete. Korvaushoidon aloittaminen 
edellyttää vähintään kahden vuoden asiakirjavahvistettua 
opioidiriippuvuutta sekä opioidivieroitusta, joka on kestoltaan 
vähintään 4 viikkoa.

Yhteystiedot: Korvaushoitopoliklinikka 
Kunnallissairaalantie 20, talo 10, 1. krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 0520

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–15.30
pe klo 8.00–14.00

Hinta: Maksuton

AKUUTTi PSYKooSioSASTo A1

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: 18–64 -vuotiaille akuuteista vakavista mielenterveyshäiriöis-
tä kärsiville potilaille, jotka tarvitsevat psykiatrista sairaala-
hoitoa.

Palvelun kuvaus: Osasto A1 on 20-paikkainen suljettu psykiatrinen vastaan-
otto-osasto. 

Potilaan hoito suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä potilaan 
ja hänen omaisten kanssa hoitoryhmässä, johon kuuluu 
lääkäri ja hoitajia. Hoito sisältää hoitokokoukset, omahoi-
tajakeskustelut, perheen tapaamisen, kotikäynnit, lääke-
hoidon, toimintakyvyn ja voinnin jatkuvan kartoituksen ja 
arvioinnin, sosiaalisen verkoston kartoituksen ja jatkohoidon 
järjestämisen.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Hoitoon tulo edellyttää lääkärin lähetteen, joko tarkkailu 
(M1) -lähete tai vapaaehtoisen hoidon (B1) -lähete.
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PäiHDePSYKiATRiAn oSASTo A3 

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: 18–64-vuotiaille vakavista mielenterveys- ja päihderiippu-
vuusongelmista (kaksoisdiagnoosi) kärsiville potilaille, jotka 
tarvitsevat psykiatrista sairaalahoitoa.

Palvelun kuvaus: Päihdepsykiatrian osasto A3 on 12-paikkainen suljettu päih-
depsykiatrian vastaanotto-osasto.

Osastolla toteutetaan vieroitushoidon ja korvaushoidon aloi-
tusjaksoja. Päihdepsykoosit hoidetaan osastolla välittömästi. 

Potilaan hoito suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä potilaan 
kanssa hoitoryhmässä, johon kuuluu lääkäri ja hoitajia. 
Hoitoon voi kuulua esimerkiksi hoitokokoukset, omahoitaja-
keskustelut, perheen tapaaminen ja kotikäynnit sekä lääke-
hoidon, toimintakyvyn ja voinnin jatkuva kartoitus ja arviointi, 
sosiaalisen verkoston kartoitus ja jatkohoidon järjestäminen.

Osastohoidon jälkeen potilas ohjataan jatkohoitoon esim. 
päihdepsykiatrian poliklinikalle, A-klinikalle, tai psykiatrian 
poliklinikalle.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä, joka  on joko tarkkailu 
(M1)-lähete tai vapaaehtoisen hoidon (B1)-lähete. Vapaa-
ehtoisen hoidon tarve arvioidaan aina päihdepsykiatrian 
poliklinikalla, jonne asiakas voi itse ottaa yhteyttä.

Yhteystiedot: Päihdepsykiatrian osasto A3 
Kunnallissairaalantie 20, talo 4,  
20700 Turku 
Puh. 02 266 2460

Aukioloajat: 24 h/vrk

Hinta: Hoitopäivämaksu 15 €/vrk

Yhteystiedot: Akuutti psykoosiosasto A1 
Kunnallissairaalantie 20, talo 4, 1. krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 2521

Aukioloajat: 24 h/vrk

Hinta: Hoitopäivämaksu 15 € vuorokausi
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SULJeTTU KUnToUTUSoSASTo A6

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erkois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: 18–64-vuotiaille vakavista ja pitkäaikaisista mielenterve-
yshäiriöistä kärsiville potilaille, jotka tarvitsevat psykiatrista 
sairaalahoitoa. 

Palvelun kuvaus: Osasto A6 on 20-paikkainen suljettu psykiatrinen vastaanot-
to-osasto. 

Osastolle hoitoon tulevat potilaat ovat usein sairastaneet 
pitkään ja heillä on jo hoitokontakti avohoidossa. Potilaan 
hoito perustuu yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja toiminnal-
lisuuteen.

Osasto tekee tiivistä yhteistyötä avohoidon kanssa, jotta 
potilaan kokonaishoidon jatkuvuus säilyy. 

Osastolla on myös päiväsairaala- ja jälkipoliklinikkapotilaita, 
joilla on yksilölliset hoitosopimukset.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Hoitoon tulo edellyttää lääkärin lähetteen, joko tarkkailu 
(M1)-lähetettä tai vapaaehtoisen hoidon (B1)-lähetettä.

Yhteystiedot: Suljettu kuntoutusosasto A6 
Kunnallissairaalantie 20, talo 4 
20700 Turku 
Puh. 02 266 2466

Aukioloajat: 24 h/vrk

Hinta: Hoitopäivämaksu 15 €/vrk
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AVoKUnToUTUSoSASTo A8

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on  
tarkoitettu:

18–64-vuotiaille, pääasiassa vaikeista psykoosisairauksista 
kärsiville potilaille, joilla on kognitiivisissa taidoissa puutteita, 
erityisesti toimintakyvyn ongelmia. 

Palvelun kuvaus: Osasto A8 on 20-paikkainen toiminnallinen psykiatrinen avo-
kuntoutusosasto. Osastolla toteutetaan strukturoitua ns. 
vastuutaso-hoito-ohjelmaa.

Kuntoutusta toteutetaan sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä 
tasolla. Jokaisella potilaalla on oma kuntoutusohjelma. Yhtei-
sössä toimitaan vastuujaon periaatteen mukaisesti. 

Osastolla on myös päiväsairaala- ja jälkipoliklinikkapotilaita, 
joilla on yksilölliset hoitosopimukset.

Osastohoidon jälkeen potilaan hoito jatkuu avohoidossa, 
esim. kuntoutuspoliklinikka tai psykiatrian poliklinikka. Kun-
toutussuunnitelman mukaisesti päädytään joskus asumispal-
veluun.

Hoito/kuntoutus avo-osastolla perustuu yleensä vapaaehtoi-
suuteen.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Potilas tarvitsee lähetteen osastolle. Os. A8:n henkilökunta 
sopii potilaan ja lähettävän tahon kanssa potilaan kuntoutus-
tarpeen arvioinnista, joka tapahtuu yhteisissä hoitoneuvotte-
luissa. Potilas käy myös tutustumassa osastoon. 

Kuntoutuspoliklinikan hoidossa olevien potilaiden osastohoi-
don tarpeen arvioi hoitava lääkäri yhdessä potilaan kanssa.

Yhteystiedot: Avokuntoutusosasto A8 
Kunnallissairaalantie 20, Talo 4 
20700 Turku
Puh. 02 266 2468

Aukioloajat: 24h/vrk, kesäsulku heinäkuussa

Hinta: Hoitopäivämaksu 15 €/vrk

- 45 -



- 47 -

VSSHP:n AiKUiSPSYKiATRiAn YKSiKKö/TYKSin KRiiSiPoLiKLiniKKA 721 JA  
KRiiSioSASTo 715

Palvelun tarjoaja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)/Turun yliopis-
tollinen keskussairaala 

Palvelu on tarkoitettu: Turkulaisten ensisijainen psykiatrinen hoitopaikka on Turun 
kaupungin psykiatrinen erikoissairaanhoito: Turun psykiatri-
an eri poliklinikat ja osastot. 

Turkulaisia potilaita hoidetaan Tyksin aikuistpsykiatrian 
poliklinikalla ja kriisiosastolla vain tietyissä erityistapauksis-
sa. Näitä ovat mm:  
- vaikea raskauden- ja lapsivuoteenaikainen masennus 
- raskaana olevien huumehoidot 
- elämää uhkaavat syömishäiriöt  
- akuutit aivovammoihin liittyvät psyykkiset oireyhtymät 
- ruumiillisiin sairauksiin liittyvät psyykkiset oireet silloin, kun 
muukin hoito  on Tyksissä.

Vaikeiden mielialahäiriöiden ja akuuttien kriisien vaatima 
hoitopaikka on ensisijaisesti Turun psykiatria, ellei esim. 
potilaan somaattinen edellytä hoitoa Tyksissä.

Hoidon kuvaus: Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka 721 toteuttaa edellä 
mainittujen kohderyhmien lyhytaikaista psykiatrista tutkimus-
ta ja moniammatillista hoitoa.  Painopiste on kohderyhmien 
päivystyksellisessä ja kiireellisessä hoidossa Tyksin sisäis-
ten lähetteiden perusteella.  

Kriisiosasto 715: Osastohoitojakso sisältää tarkan psykiat-
risen diagnostiikan, sosiaalisen kartoituksen, työtilanteen 
kartoituksen, hoidontarpeen arvioinnin, akuuttihoidon, 
jatkohoidon suunnittelun sekä jatkohoidon järjestämisen. 
Osastohoito suunnitellaan yksilöllisesti hoitoryhmässä poti-
laan kanssa. Keskeisiä elementtejä ovat omahoitajasuhde, 
lyhytpsykoterapiamenetelmien soveltaminen, psykodynaa-
misen näkökulman huomioiminen sekä lääkehoito. 

Tutkimus- ja hoitojakson pituus on tavallisesti 1-3 viikkoa, 
mutta tiettyjä potilasryhmiä, esim. syömishäiriöpotilaat, voi-
daan kuitenkin hoitaa huomattavasti pidempäänkin.

Tyksissä ei voida hoitaa tahdosta riippumattomasti, vaan 
tahdosta riippumattomat sairaalahoidot toteutetaan aina 
Turun psykiatrialla.

Hoitoon  
hakeutuminen: 

Lääkärin lähete tarvitaan. Ensisijainen hoitopaikka on aina 
Turun psykiatria. Tyksin yleissairaalapsykiatrian poliklinikal-
la ja kriisiosastolla ei ole ensiavussa psykiatrian etupäivys-
tystä, vaan psyykkisen kriisin kohdatessa potilas hakeutuu 
Turun alueen yhteispäivystykseen (Tyks T-sairaala).   
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VSSHP:n AiKUiSPSYKiATRiAn YKSiKKö/TYKSin neURoPSYKiATRiAn  
PoLiKLiniKKA 724

Palvelun tarjoaja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)/Turun yliopis-
tollinen keskussairaala

Palvelu on tarkoitettu: Turkulaisten ensisijainen psykiatrinen hoitopaikka on Turun 
kaupungin psykiatrinen erikoissairaanhoito. Turkulaisia hoi-
detaan Tyksin neuropsykiatrian poliklinikalla vain tietyissä 
erityistapauksissa. Näitä ovat mm.:

- kehitykselliset neuropsykiatriset sairaudet, kuten ADHD, 
Asperger, Tourette (valtaosa erityisesti ADHD-potilaista kui-
tenkin hoidetaan tavanomaisessa erikoissairaanhoidossa)

- aivovammojen jälkitilat (valtaosa näistäkin hoidetaan 
tavanomaisessa erikoissairaanhoidossa)

- kiireellisiä potilaita otetaan vain Tyksistä (esim. aivovas-
kuliittiepäilyt, neurokirurgiset potilaat)

Palvelun kuvaus: neuropsykiatrian poliklinikka 724 toteuttaa ei-kiireellisiä 
polikliinisia tutkimusjaksoja ja hoidon aloituksia sekä tarjoaa 
konsultaatioapua ym. häiriöiden diagnosoimiseksi ja hoita-
miseksi. Poliklinikka ei voi vastata tutkimusjaksolla olevien 
potilaiden psykiatrisesta hoidosta kokonaisuudessaan, minkä 
vuoksi potilaalla perusterveydenhuollossa tai psykiatrisessa 
erikoissairaanhoidossa olevaa hoitokontaktia ei ole syytä 
katkaista, vaikka potilas on lähetetty neuropsykiatrisiin tutki-
muksiin. 

Hoitoon  
hakeutuminen:

Lääkärin lähete tarvitaan.

Yhteystiedot: Neuropsykiatrian poliklinikka PT724 
Tyks 
Kiinamyllynkatu 4-8 (Sisäänkäynti 11B), PL 52 
20521 Turku
Puh. 02 313 2721

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–15.30, pe klo 8.00–15.00

Hinta:                                  Maksuton

Yhteystiedot: Aikuispsykiatria/A Turku Kriisipoliklinikka 721 ja Kriisiosasto 
715 
Psykiatrian tulosalue  
Kiinamyllynkatu 4-8 (Sisäänkäynti 11 B), PL 52 
20521 Turku

Kriisipoliklinikka 721: Puh. 02 313 1721
Kriisiosasto 715: Puh. 02 313 1715

Aukioloajat: Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka 721:
ma–to klo 8.00–15.30, pe klo 8.00–15.00.

Hinta: Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia, osastohoidosta peri- 
tään vuorokausihinta.
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Ikääntyneiden psykiatrinen erikoissairaanhoito
VAnHUSPSYKiATRiAn AVOHOITO

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: Vanhuspsykiatrian avohoidon palvelut on tarkoitettu 65 vuot- 
ta täyttäneille, joiden on lähetteen perusteella arvioitu tar-
vitsevan psykiatrista erikoissairaanhoitoa. 

Palvelun kuvaus:

Hoitoon  
hakeutuminen:

Lääkärin lähetteellä. Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi, 
jossa lääkäri arvioi psykiatrisen hoidon tarpeen ja tekee 
tarvittaessa lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.

Yhteystiedot: Vanhuspsykiatrian avohoito/Päiväsairaala
Luolavuorentie 2, talo 6 B, 1. krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 2447

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–15.00

Hinta: Maksuton lukuun ottamatta lääkärinlausuntoja ja –todistuk-
sia.
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VAnHUSPSYKiATRiAn PäiVäSAiRAALA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on  
tarkoitettu:

65 vuotta täyttäneille turkulaisille, joiden on arvioitu tarvitse-
van psykiatrista päiväsairaalahoitoa.

Palvelun kuvaus: Päiväsairaalassa tarjotaan akuuttihoitoa hiljattain sairastu-
neille sekäkuntouttavaa hoitoa osastohoidosta kotiutuneille. 
Tarvittaessa tutkimusjaksoja.

Toiminta käsittää yksilökeskusteluja, kotikäyntejä sekä toimin-
nallisia ryhmiä tarpeen mukaan.

Tarvittaessa järjestetään jälkipoliklinikkakäyntejä päiväsairaa-
lasta uloskirjoitetuille potilaille.

Hoitoon  
hakeutuminen: 

Vanhuspsykiatrian poliklinikan kautta lääkärin lähetteellä.

Toimii ensisijaisesti vanhuspsykiatrian osastojen jatkohoito-
paikkana.

Yhteystiedot: Vanhuspsykiatrian avohoito/Päiväsairaala 
Luolavuorentie 2, talo 6 B, 1. krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 2451

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–15.00, pe klo 8.00-12.30

Hinta: Päiväsairaalahoidon vuorokausimaksu 5 €.
Lääkärinlausunnot ja -todistukset ovat maksullisia.
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VAnHUSPSYKiATRinen oSASToHoiTo

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on  
tarkoitettu:

Jos vanhuspsykiatrian avohoito todetaan riittämättömäksi, 
ohjataan 65 vuotta täyttänyt potilas vanhuspsykiatrian osasto-
hoitoon.

Palvelun kuvaus: osasto g1 on 15-paikkainen suljettu vuodeosasto. Osastolla 
hoidetaan 65 vuotta täyttäneitä äkillistä psykiatrista tutkimus-
ta ja sairaalahoitoa tarvitsevia, joiden kyky selviytyä sairaalan 
ulkopuolella on tilapäisesti heikentynyt, eivätkä muut hoito-
muodot ole riittäviä.

Hoitohenkilökunta arvioi hoidettavan senhetkistä elämän-
tilannetta ja toteuttaa hoitoa perhe- ja verkostokeskeisesti. 
Hoitoon otetaan mukaan omaisia, läheisiä ja esim. kotihoidosta 
edustajat tarpeen mukaan. Kahdenkeskiset hoitosuhteet sekä 
lääkehoito ovat oleellinen osa hoitoa. Toiminnassa näkyy 
kuntouttava työote. Tarvittaessa jatkohoito tapahtuu osaston 
jälkipoliklinikalla. 

osasto g2 on 16-paikkainen osasto, jossa hoidetaan dep-
ressio- ja psykoosipotilaita. Osastolla hoidetaan 65 vuotta 
täyttäneitä psykiatrista tutkimusta ja sairaalahoitoa tarvitsevia 
henkilöitä, joiden kyky selviytyä sairaalan ulkopuolella on ti-
lapäisesti heikentynyt, eivätkä muut hoitomuodot ole riittäviä. 
Tarvittaessa jatkohoito tapahtuu Vanhuspsykiatrian avohoi-
dossa tai osastolla jälkipolikliinisesti.
osasto g3:n hoito on tarkoitettu levottomassa vaihees-
sa oleville dementiapotilaille silloin, kun sairaus aiheuttaa 
vaikea-asteisia ja vaikeahoitoisia oireita, harhaisuutta, seka-
vuutta ja aggressiivisuutta siinä määrin, että muiden tahojen 
mahdollisuudet hoitaa potilasta ovat riittämättömiä .

Hoitoon  
hakeutuminen: Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Yhteystiedot: Psykiatrinen vastaanotto-osasto (Osasto G1)
Luolavuorentie 2, talo 16 
20700 Turku
Puh. 02 266 2465

Psykiatrinen osasto depressio- ja psykoosipotilaille 
(Osasto G2) 
Kunnallissairaalantie 20, talo 4, 3. krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 2471

Dementian levottoman vaiheen psykiatrinen osasto 
(Osasto G3) 
Kunnallissairaalantie 20, talo 4, 3. krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 2438

Aukioloajat: 24 h/vrk

Hinta: Hoitopäivämaksu 15 €/vrk
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Terapiapalvelut
ToiMinTATeRAPiA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/ Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on  
tarkoitettu:

Toimintaterapia tarjoaa palveluja psykiatrisen erikoissairaan-
hoidon potilaille. Toimintaterapian palvelut ovat osa potilaan 
kuntoutusta, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä 
potilaan ja potilaan hoidosta vastaavan työryhmän kanssa.

Palvelun kuvaus: Toimintaterapian avulla tuetaan potilaan itsenäistä arkielä-
mässä selviytymistä. Tavoitteina voivat olla esim. päivittäisten 
rutiinien, mielekkään päivä- ja viikkorytmin ylläpitäminen ja 
kehittäminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen, itseilmaisun, 
harrastusten sekä kiinnostuksen kohteiden harjoittaminen.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Toimintaterapiayksikön toimintoihin hakeudutaan sisäisellä 
lähetteellä tai hoitavan henkilön suoralla yhteydenotolla. 

Yhteystiedot: Toimintaterapia  
Kunnallissairaalantie 20, talo 5, 4.krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 1429 

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–14.00

Hinta: Maksuton
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PSYKoTeRAPiA

Palvelun tarjoaja: Turun psykiatria, eri yksityiset palveluntarjoajat ostopalveluosoi-
tuksella tai Kela psykoterapiakuntoutuksena.

Palvelu on  
tarkoitettu:

Kriiseistä tai mielenterveyden häiriöistä kärsiville. Psykoterapian 
tarvetta ja soveltuvuutta arvioivat Turun psykiatrian poliklinikat 
ja psykoterapian arviointityöryhmä. Tarvearvioita tehdään Turun 
psykiatrialla osana tutkimusta ja hoitoa, ja potilas lähetetään 
normaalikäytännön mukaisesti keskitettyyn lähetekäsittelyyn.

Palvelun kuvaus: Psykoterapiaa toteutetaan tarvearvion perusteella kriisiterapiana 
ja lyhyt- tai pitkäkestoisena psykoterapiana. Terapia perustuu po-
tilaan ja psykoterapeutin väliseen sopimukseen. Kelan kuntoutus-
psykoterapia on ensisijainen vaihtoehto niille, jotka täyttävät sen 
edellytykset. Turun psykiatria voi ostaa psykoterapiapalveluita 
sellaisille potilaille, jotka eivät kuulu Kelan kuntoutuspsykotera-
pian piiriin. Psykoterapiaa toteutetaan myös rajoitetusti omana 
toimintana erityisesti silloin, kun potilaan arvioidaan tarvitsevan 
myös muita psykiatrisia hoitomuotoja.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Lähete tarvitaan. Psykoterapian arvio toteutetaan tarvittaessa 
osana muuta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa toteutettavaa 
hoidon arviota. Potilas lähetetään psykoterapiaharkintaa varten 
normaalikäytännön mukaisesti keskitetyn lähetekäsittelyn kautta.

Hinta: Kelan kuntoutuspsykoterapiassa potilas maksaa omavastuu-
osuuden, joka on terapeutin koulutuksesta ja taksasta riippuen 
0–35 € käynniltä. Turun psykiatrian ostopalveluna tai omana 
toimintana järjestämä psykoterapia on potilaalle maksutonta. 
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Palvelun tarjoaja: Aspa Palvelut oy: Turun toimintayksikkö (tuettu asuminen, 
Raisiossa)

Kotisairaala Luotsi: (tuettu asuminen)

Yrjö ja Hanna oy: Palvelutalo Pihlajakoti (tuettu, palvelu- ja 
tehostettu palveluasuminen)

Hoitokoti Peltola oy (palveluasuminen)

Kristillinen Suojakoti-Säätiö: Paattisten suojakoti (palveluasu-
minen)

esperi Care oy: 

Medone Hoivapalvelut oy (palveluasuminen)

Mikeva oy: Mikeva Turku (palvelu- ja tehostettu palveluasuminen)

Hoitokoti Matinkartano oy (tehostettu palveluasuminen)

Hoitokoti Setälänpiha oy (tehostettu palveluasuminen)

Hoivakymppi oy: Raision toimintayksikkö (tehostettu palvelu-
asuminen)

Lappikoti neliapila oy: Jokilinna (tehostettu palveluasuminen)

Paimio-Koti oy (tehostettu palveluasuminen)

Raaseporin Hoivakoti oy: Villa Katarina (tehostettu palveluasu-
minen)

Tornelan asumispalvelut Oy (tehostettu palveluasuminen)

Palvelu on  
tarkoitettu:

Palvelu on tarkoitettu ohjauksellista tukea asumisessaan tarvitse-
ville mielenterveyskuntoutujille.

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala hankkii mielenterveyskuntou- 
tujien asumispalveluja ostopalveluina eri palveluntuottajilta.  
Vuoden 2011 alussa asumispalveluja ostettiin seuraavilta palvelun-
tuottajilta: 

Mainio Vire oy: 

Miele             Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
MieLenT                      MIELENTERVeYSKUnToUTUJien ASUMiSPALVeLUT
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Palvelun kuvaus: Tarjolla on erilaisia asumispalveluita tuetuista vuokra-asunnoista 
palveluasumiseen. Asumispalvelut ovat välimuoto laitoshoidon ja 
itsenäisen asumisen välillä. Palvelumuotoina ovat tuettu asumi-
nen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Palveluun  
hakeutuminen:

Asumispalvelun tarpeen voi ottaa puheeksi omassa psykiatrian 
hoitoyksikössä tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Voit myös 
ottaa yhteyttä suoraan asumis- ja päihdepalveluiden hallintoon, 
niin autamme sinua löytämään sopivimman asumismuodon.

Yhteystiedot: Asumis- ja päihdepalvelut mielenterveyskuntoutujille
Puh. 02 262 6111 (vaihde) 

Aukioloajat: Ajanvaraus ma–pe klo 8.30–15.00, Puh. 02 262 5001

Hinta: Asumispalvelut toteutetaan yleensä ostopalveluna, jota varten 
kunnalta tarvitaan maksusitoumus. Omavastuuosuus määräytyy 
yksilöllisesti, ja asiakas saa siitä aina tiedon. 
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Matalan kynnyksen palvelut
HAPPY HoUSe

Palvelun tarjoaja: Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry

Palvelu on tarkoitettu: TVJ ry:n ylläpitämä Happy House-monitoimikeskus on 
kaikille avoin esteetön, matalankynnyksen kohtaamispaikka 
ja nettikahvila.

Happy Houseen ei voi tulla päihtyneenä tai päihteiden vaiku-
tuksen alaisena.

Palvelun kuvaus: Happy Housessa on päivittäin ohjattua toimintaa, johon 
osallistuminen on vapaaehtoista. Happy Houseen voi tulla 
lukemaan päivän lehden, tutustumaan kuukausittain vaihtu-
viin taidenäyttelyihin, käyttämään tietokonetta tai juomaan 
kupposen kahvia. Lisäksi Happy Housessa järjestetään mm. 
ATK- ja kokkikursseja. Happy Housessa ei ole avustajia, jo-
ten jokainen avustajaa tarvitseva hankkii itselleen tarvittavat 
avustajat ja apuvälineet.

Palveluun  
hakeutuminen:

Happy Houseen saa tulla kuka tahansa toiminnasta tai 
paikasta kiinnostunut. Jäsenyyttä tai lähetettä ei tarvita, eikä 
tulijalla tarvitse olla vammaa tai sairautta tms. 

Yhteystiedot: Happy House- Monitoimikeskus 
Ursininkatu 11 
20100 Turku
Puh. 02 251 8421
Sähköposti: info@happyhouse.fi
www.tvj.fi

Aukioloajat: ma klo 12–16, ti ja to klo 10 –16, ke klo 12–19, pe klo 10–14.

Tarkat ja ajankohtaiset aukioloajat näkyvät www.tvj.fi sivuilta. 
Joulunaikaan ja kesällä aikataulut muuttuvat. Happy House 
ei ole avoinna viikonloppuisin eikä pyhäpäivinä.

Hinta: Happy Housessa oleminen ja päivätoimintaan osallistumi-
nen on pääasiallisesti maksutonta. Askartelusta perimme 
materiaalimaksua 50 snt ja jokaisella kurssilla on oma 
hinta. Kahvion tuotteet ovat myynnissä edulliseen hintaan 
(esim. kahvi on 50 snt kuppi), kopiot ja tulosteet maksavat 
erikseen. 
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iTU RY RUoKALA JA KoHTAAMiSPAiKKA

Palvelun tarjoaja: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveyskuntoutujille

Palvelun kuvaus: ITUn kohtaamispaikka on mielenterveyskuntoutujille tar-
koitettu tila, ystävien ja tuttujen kohtaamiseen sekä heidän 
saamiseen. Kohtaamispaikka on päihteetön ja syrjinnästä 
vapaa alue.

Kohtaamispaikassa on aukioloaikoina tarjolla kahvia, virvok-
keita ja leivonnaisia joka päivä. Lounasta tarjotaan maanan-
taista perjantaihin kello 12–13. Kohtaamispaikassa on lehtiä 
luettavaksi ja pelejä pelattavaksi.

Palveluun  
hakeutuminen:

Kuka tahansa voi tulla tutustumaan ITUn kohtaamispaik-
kaan, mutta säännöllinen käynti kohtaamispaikassa edellyt-
tää liittymistä yhdistyksen jäseneksi.

Yhteystiedot: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry 
Hämeenkatu 28, 20700 Turku
Puh. 02 277 8778
Sähköposti: toimisto@itu.fi
www.itu.fi

Aukioloajat: ma, ke, to klo 12–19; ti, pe klo 12–16; la–su klo 11–15

Hinta: Jäsenmaksu 14 €

nMKY:n nUoRTen KoHTAAMiSPAiKKA ToiVo 

Palvelun tarjoaja: NMKY-Sosiaalipalvelut

Palvelu on tarkoitettu: 17–28 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla ei syystä tai toisesta ole 
mielekästä päivätoimintapaikkaa.

Palvelun kuvaus: Nuorten kohtaamispaikka – Toivo tarjoaa aktivoivaan, toi-
minnalliseen kuntoutukseen ja palveluohjaukseen perustuva 
matalankynnyksen päivätoimintaa. Toiminnan sisältönä 
on nuorten aikuisten toimintakyvyn ylläpito, toiminta- ja 
keskusteluryhmät, vapaatoiminta, sosiaalinen osallisuus ja 
yksilöllinen kohtaaminen.

Palveluun  
hakeutuminen:

Kohtaamispaikkaan voi vain tulla paikalle.

Yhteystiedot: Turun NMKY 
Nuorten kohtaamispaikka Toivo 
Sirkkalankatu 27, 20700 TURKU
(NMKY:n talo)
Puh. 050 501 1599 (vastaava sosiaaliohjaaja)
Sähköposti: nuorten.kohtaamispaikka@tunmky.fi
www.tunmky.fi/sosiaalitoiminta

Aukioloajat: ma–to klo 10.00–16.00

Hinta: Maksuton
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MieLenTeRVeYDen KeSKUSLiiTon TieToPALVeLU PRoPeLLi

Palvelun tarjoaja: Mielenterveyden keskusliitto

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveyskuntoutujille, omaisille, läheisille, ammattilai-
sille

Palvelun kuvaus: Propellista saa ohjausta ja neuvontaa mielenterveyskun-
toutumiseen liittyvissä asioissa. Tietoa on saatavana sekä 
käyntipisteessä että puhelimitse. Tietoa mielenterveys-
kuntoutumisesta, kursseista, koulutuksista, etuuksista. 
Vertaistukipuhelin-palvelu. Käyntipisteessä mahdollisuus 
vaihtaa kokemuksia mielenterveyskuntoutumiseen liittyen 
vertaisten kanssa. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Käyntipiste on matalankynnyksen paikka, johon voi tulla 
ilman ajanvarausta. 

Yhteystiedot: Mielenterveyden keskusliitto, Tietopalvelu Propelli 
Läntinen Pitkäkatu 35, 2. krs 
20100 Turku

Valtakunnallinen neuvontapuhelin 020 391 920

Turun Propelli Puh. 02 231 5037

Aukioloajat: Käyntipiste avoinna ti, ke ja to klo 12.00–16.00

Hinta: Maksuton
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TSeMPPi-TALo

Palvelun tarjoaja: Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry

Palvelu on tarkoitettu: Turkulaisille työikäisille aikuisille mielenterveyskuntoutujille

Palvelun kuvaus: Tsemppi-Talo on mielenterveyskuntoutujien tavoitteellinen ja 
voimavaralähtöinen työpainotteinen toimintakeskus.

Talo tarjoaa toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa 
toimintaa, työtoimintaa sekä mahdollisuudet sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja kodin ulkopuoliseen toimintaan. Talos-
sa kuntoutujan on mahdollisuus kehittää arjen hallintaa ja 
saada tukea itsenäisyydelle ja omanarvontunnolle. Talossa 
tehdään henkilökohtainen suunnitelma ammattihenkilö-
kunnan ohjauksella ja arvioinnilla ja sitä tarkistetaan ja 
muutetaan tarvittaessa säännöllisin väliajoin. Talon toiminta 
on porrasteista sekä joustavaa ja se huomioi asiakkaan 
voimavarat, toimintakyvyn rajoitteet ja yksilöllisen tilanteen. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Tsemppi-Taloon voi tulla käymään aukioloaikoina ja sopia 
tarkemmin eri vaihtoehdoista osallistua toimintaan. Tsemppi-
Talossa voi myös käydä kohtaamispaikassa ilman suunnitel-
maa. Maanantaisin klo 14.00 on aina esittely Talosta, johon 
voi tulla ilmoittautumalla etukäteen Tsemppi-Talon toimistoon.

Yhteystiedot: Tsemppi-Talo 
Mikonkatu 2 
20100 Turku
Puh. 0400 - 842902 
Sähköposti: toimisto@tsemppitalo.net.
www.tsemppitalo.net

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–15.30
pe klo 12.00–15.30
Muutoksista aukioloissa ilmoitetaan aina Tsemppi-Talon 
nettisivuilla: www.tsemppitalo.net/ajankohtaista.html

Hinta: Maksuton
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Kriisipalvelut
TURUn KRiiSiRYHMäT

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala sekä Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymä.

Palvelu on tarkoitettu: Turkulaisille, jotka ovat juuri kohdanneet äkillisen traumaat-
tisen tilanteen (esim. äkillisen kuolemaan, tai loukkaantumi-
seen johtanut onnettomuus tai väkivaltatilanne, itsemurha) 
ja heidän omaisilleen, läheisilleen, auttajille, eloonjääneille 
tai muuten tilanteessa olleille. 

Palvelun kuvaus: Turun kriisiryhmät järjestävät 24–72 tunnin sisällä purkuis-
tunnon, jonka tarkoitus on edistää normaalia kriisistä selviy-
tymistä. Palvelu ei ole tarkoitettu pitkittyneisiin kriiseihin eikä 
yksittäisille henkilöille.

Palvelu on osa suuronnettomuuksien henkistä huoltoa.

Palveluun  
hakeutuminen:

Viranomainen (terveydenhuollon ammattihenkilö, poliisi, 
pelastusviranomainen) antaa päivystävän kriisiryhmän 
puhelinnumeron.

Yhteystiedot: Katso: www.turku.fi » turku.fi » Terveys » Mielenterveys » 
Psykologiyksikkö

Aukioloajat: Päivystys toimii ympäri vuorokauden vuoden jokaisena 
päivänä.

Hinta: Maksuton
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PeRHeKRiiSi- JA TeRAPiAKeSKUS PiLARi 

Palvelun tarjoaja: Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksen perhekriisi ja terapia-
keskus Pilari

Palvelu on tarkoitettu: Pilari palvelee perheitä, perheenjäseniä, avoliitossa ja seu-
rustelusuhteessa olevia pareja sekä eronneita. Tarjoamme 
lyhytaikaista tukea erimuotoisen väkivallan aiheuttamassa 
perhekriisissä. 

Palvelun kuvaus: Pilarin työn tavoitteena on lisätä perheiden hyvinvointia ja 
ehkäistä erimuotoista lähisuhdeväkivaltaa. Palvelu keskittyy 
väkivallan ehkäisyyn, sen seurausten hoitamiseen ja väki-
vallasta irti pääsyyn. 

Teemme turvasuunnitelmia yhdessä tekijän ja kokijan kans-
sa, jotta turvallisuus perheessä lisääntyisi. Työmme tavoit-
teena on myös lujittaa parisuhdetta ja vanhemmuutta, sekä 
löytää asiakkaiden kanssa rakentavia vuorovaikutusmalleja. 
Tuemme vanhemmuutta myös puolisoiden erotilanteessa, 
jotta lapselle koituisi mahdollisimman vähän kärsimystä. 
Väkivallan kohteena olleille tai väkivaltaisille suhteesta 
eronneille traumatisoituneille naisille ja miehille on varattu 
mahdollisuus yksilötyöskentelyyn. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Asiakas soittaa itse ja varaa aikaa, jonka yhteydessä asia-
kasta haastatellaan ja arvioidaan avun tarve ja kiireellisyys. 
Ajanvaraus arkisin klo 11.00–12.00 Puh. 02 277 6900

Yhteystiedot: Perhekriisi ja terapiakeskus Pilari 
Perhetalo Heideken  
Sepänkatu 3 
20700 Turku. 
Puh. 02 277 6900 (Ajanvaraus arkisin klo 11.00–12.00)
Sähköposti: vastaanotto@pilari.fi
www.pilari.fi 

Aukioloajat: ma–pe 7 tuntia vaihtelevasti klo 8.00–18.00 välillä

Hinta: Yksilökäynti 40 €
Parikäynti 70 €
Perhekäynti 70 €

- 60 -

mailto:vastaanotto@pilari.fi
http://www.pilari.fi


- 60 -

TURUn KRiiSiKeSKUS

Palvelun tarjoaja: Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry 

Palvelu on tarkoitettu: Turkulaisille ja Turun seudun asukkaille, jotka ovat joutuneet 
vaikeaan elämäntilanteeseen.

Palvelun kuvaus: Turun kriisikeskus tarjoaa ammatillista yksilö- tai ryhmämuo-
toista keskusteluapua ja psykososiaalista tukea esimer-
kiksi perhe- ja parisuhdesuhdekriiseissä, traumaattisissa 
psyykkisissä kriiseissä (esim. onnettomuuksien, väkivallan 
ja rikosten uhrit, läheisensä menettäneet) ja muissa elämän 
kriisitilanteissa siten, että suhteellisen lyhytkestoisen var-
haisen tuen avulla pyritään ennaltaehkäisemään ongelmati-
lanteiden komplisoitumista. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan 
paremmin soveltuviin palveluihin.

Vapaaehtoisvoimin kriisikeskus tarjoaa yksilötukisuhteiden 
kautta toteutuvaa ennaltaehkäisevää tukitoimintaa esimer-
kiksi lapsille, nuorille, lapsiperheille ja maahanmuuttajille. 
Vapaaehtoistyönä tuotetaan myös vertaistukea lapsensa 
menettäneille sekä kriisipuhelinpalveluja.

Turun kriisikeskuksessa tarjotaan myös kuntouttavaa ja 
ennaltaehkäisevää ryhmämuotoista tukea, jota voidaan 
tuottaa joko ammatillisin resurssein, vapaaehtoisvoimin tai 
näiden yhdistelmänä. Ryhmien aiheet vaihtelevat tilanteen 
ja tarpeen mukaan.

Turun kriisikeskus tarjoaa apua myös verkkokriisikeskus 
Tukinetin välityksellä (www.tukinet.net).

Palveluun  
hakeutuminen:

Palvelun piiriin pääsee ns. matalan kynnyksen periaatteella, 
eli oma yhteydenotto kriisikeskuksen ajanvaraukseen riittää 
– diagnoosia, lähetettä tms. ei tarvita. Tarvittaessa palvelui-
hin voi hakeutua nimettömänäkin. 

Yhteystiedot: Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry/Turun kriisikeskus 
Yliopistonkatu 12 a B 6. krs 
20100 Turku
Puh. 02 233 3442
Sähköposti: toimisto@turunkriisikeskus.fi
www.turunkriisikeskus.fi
www.tukinet.net

Aukioloajat: Kriisikeskus on pääsääntöisesti avoinna arkisin klo 9.00- 
16.00 välisenä aikana, ellei toisin ole ilmoitettu. Osa 
asiakastyöstä (esim. ryhmätoiminta) voi tarpeen mukaan 
toteutua myös ns. virka-ajan ulkopuolella.

Hinta: Kriisiapu, kriisipuhelinpalvelut, verkkokriisikeskuksen 
palvelut ja vapaaehtoistyönä tuotetut palvelut ja suurin osa 
ryhmätoiminnasta ovat asiakkaille maksuttomia.

Turun kriisikeskus tuottaa myös joitakin maksullisia palve-
luja, joita ovat esimerkiksi työnohjaus- ja koulutuspalvelut, 
jotkin ryhmämuotoiset palvelut sekä maahanmuuttajien 
psykososiaalista hyvinvointia tukevat kriisityötä pitkäkestoi-
semmat palvelut.
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Auttavat puhelimet mielenterveysongelmissa
Mielenterveyden keskusliiton Tietopalvelu Propellin valtakunnallinen  
neuvonta puhelin
Ohjausta ja neuvontaa mielenterveyskuntoutumiseen liittyvissä asioissa. 
020 39 1920
Kuntoutusneuvojat ma, ti ja to klo 9.00–14.00, ke klo 9.00–16.00 
Vertaisneuvojat pe klo 10.00–15.00 

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja netti
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja nuorten puhelimeen voi soittaa maksutta 
koko maassa. Vastaajana on koulutettu vapaaehtoinen päivystäjä. Voit kysyä tai keskustella 
luottamuksellisesti mistä tahansa sinua mietityttävästä asiasta. Nuortennetin kirjepalveluun 
voit lähettää kysymyksesi kirjallisena.
116 111
ma–pe klo 14.00–20.00 ja la–su klo 17.00–20.00
http://www.mll.fi/nuortennetti/

MLL:n Vanhempainpuhelin ja netti
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Vanhempainpuhelimeen voi soittaa kun vanhempa-
na olo ahdistaa tai väsyttää, tai olet huolissasi jaksamisestasi. Tukea saat myös kun lapsesi 
käyttäytyminen tai kehitys mietityttää. Vastaajana on toinen vanhempi, vapaaehtoinen tehtä-
vään koulutettu päivystäjä. Voit soittaa tai kirjoittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti.
0600 12277
ti klo 10.00–13.00 ja 17.00-20.00, ke klo 10.00–13.00 ja to klo 14.00-20.00
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/

omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistyksen ohjaus ja  
neuvontapuhelin 
Keskusteluapua henkilöille, joiden elämää kuormittavat läheisen mielenterveyden ongel-
mat. Keskustelujen tarkoituksena on antaa tukea omaisen jaksamiseen ja tietoa läheisen 
sairauteen liittyen.
02 251 8858
ma–pe klo 10.00–14.00

Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin 
Välitöntä keskusteluapua kriiseissä oleville ja heidän läheisilleen. Puhelimessa vastaavat 
kriisityöntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset tukihenkilöt. Soittaa voi nimettömänä. Puhelin-
auttamisen tavoitteena on helpottaa asiakkaan henkistä hätää tarjoamalla hänelle mah-
dollisuus puhua yllättävästä tapahtumasta tai vaikeasta elämäntilanteesta sallivassa ja 
tukevassa ilmapiirissä.
010 19 5202
ma–pe klo 9.00–6.00, la klo 15.00–6.00 ja su klo 15.00–22.00 

Syömishäiriöliiton neuvontapuhelin 
Tukea syömishäiriötä sairastaville ja heidän läheisilleen.
02 251 9207
ma ja to klo 9.00–15.00
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Muut palvelut mielenterveyskuntoutujille
iTU RY. PäiVäToiMinTA/HARRASTUSToiMinTA

Palvelun tarjoaja: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveyskuntoutujille

Palvelun kuvaus: ITUlla on useita erilaisia päivätoimintamuotoisia harraste-
ryhmiä: liikuntaa (esim. salibandy, yleisurheilu, pyöräily), 
ilmaisutaidon ryhmiä (musiikki, kuvataide ja askartelu, 
kirjallisuus) ja muita ryhmiä (karaoke, tietovisa, levyraati, 
hengellinen piiri).

Ryhmiä vetävät pääasiassa vertaishenkilöt, joten kaikki 
ovat ryhmissä samassa asemassa ja tasa-arvoisia. ITUun 
perustetaan ryhmiä jäsenten toiveiden mukaan.

Palveluun  
hakeutuminen:

Harrasteryhmiin on vapaa pääsy. Voit kysyä ryhmän seu-
raavasta kokoontumisajasta ITUn toimistosta tai katsoa sen 
nettisivuilta. Halutessasi voit varata toimistosta tutustumis-
ajan ITUun.

Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan yhdistyksen toimintaan, 
mutta pitempiaikainen osallistuminen edellyttää liittymistä 
yhdistyksen jäseneksi.

Yhteystiedot: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry 
Hämeenkatu 28 
20700 Turku
Puh. 02 277 8778
Sähköposti: toimisto@itu.fi
www.itu.fi

Aukioloajat: Toimisto avoinna ma–pe klo 10.00–14.00

Kohtaamispaikka avoinna ma, ke, to klo 12.00–19.00; 
ti, pe klo 12.00–16.00; la–su klo 11.00–15.00

Ryhmätoimintaa enimmäkseen arkisin klo 12.00–18.00

Hinta: Jäsenmaksu 14 €
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iTU RY. KUnToUTUMiSTA TUKeVA VAPAAeHToinen TYöToiMinTA

Palvelun tarjoaja: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveyskuntoutujille, jotka ovat yhdistyksen jäseniä

Palvelun kuvaus: ITUssa on mahdollista osallistua järjestölähtöiseen, kun-
toutumista tukevaan ja vapaaehtoispohjalta tapahtuvaan 
työtoimintaan. Työtoiminnan tarkoitus on tukea osallistujan 
psyykkistä hyvinvointia ja arjen taitoja ja edistää sosiaalista 
kuntoutumista.

Työtoiminnan muotoja ovat tällä hetkellä esimerkiksi ruo-
anlaitto, siivous, kahvilanpito ja toimistopäivystys. Henkilön 
taitojen mukaan voidaan räätälöidä uusia työtoiminnan 
muotoja.

Työtoimintaa tehdään päivässä tyypillisesti 4 tuntia, miltä 
ajalta maksetaan 12 euron työtoimintakorvaus.

Palveluun 
hakeutuminen:

ITUn työtoiminta on järjestölähteistä, joten se edellyttää jon-
kinasteista sitoutumista yhdistyksen toimintaan. Työtoimin-
nan voi aloittaa tutustuttuaan yhdistyksen toimintaan parin 
viikon ajan ja liityttyään jäseneksi. Työtoimintavuoroista 
sovitaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Kahden viikon aikana 
on mahdollista saada korkeintaan 6 työtoimintavuoroa.

Yhteystiedot: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry 
Hämeenkatu 28 
20700 Turku
Puh. 02 277 8778
Sähköposti: toimisto@itu.fi
www.itu.fi

Aukioloajat: Toimisto avoinna ma–pe klo 10.00–14.00

Kohtaamispaikka avoinna ma, ke, to klo 12.00–19.00;  
ti, pe klo 12.00–16.00; la–su klo 11.00–15.00

Ryhmätoimintaa enimmäkseen arkisin klo 12.00–18.00

Hinta: Jäsenmaksu 14 €
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iTU RY. VeRTAiSTUKiRYHMäT

Palvelun tarjoaja: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveyskuntoutujille

Palvelun kuvaus: Vertaistukiryhmä koostuu samassa elämäntilanteessa tai 
saman sairauden kanssa elävistä henkilöistä. Vertaistukiryh-
mässä voit keskustella omasta elämäntilanteestasi sel-
laisten ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät, miltä ongelmat 
tuntuvat.

ITUssa on vertaistukiryhmiä eri sairauksille (masennus, 
paniikkihäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö, skitsofrenia)  
ja muille ryhmille (miehet, naiset, nuoret, painonhallinta).

Ryhmillä on yksi tai kaksi vetäjää, jotka ovat saaneet 
koulutusta tehtäväänsä. Kaikki keskustelut ryhmässä ovat 
luottamuksellisia.

Palveluun  
hakeutuminen:

Vertaistukiryhmiin on vapaa pääsy. Voit kysyä ryhmän seu-
raavasta kokoontumisajasta ITUn toimistosta tai katsoa sen 
nettisivuilta. Halutessasi voit varata toimistosta tutustumis-
ajan ITUun.

Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan yhdistyksen toimintaan, 
mutta pitempiaikainen osallistuminen edellyttää liittymistä 
yhdistyksen jäseneksi.

Yhteystiedot: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry 
Hämeenkatu 28 
20700 Turku
Puh. 02 277 8778
Sähköposti: toimisto@itu.fi
www.itu.fi

Aukioloajat: Toimisto avoinna ma–pe klo 10.00–14.00

Kohtaamispaikka avoinna ma, ke, to klo 12.00–19.00; 
ti, pe klo 12.00–16.00; la–su klo 11.00–15.00

Ryhmätoimintaa enimmäkseen arkisin klo 12.00–18.00

Hinta: Jäsenmaksu 14 €
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MoniPALVeLUKeSKUS TSeMPPi

Palvelun tarjoaja: Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveyskuntoutujille ja pitkään työttöminä olleille 
henkilöille.

Palvelun kuvaus: Monipalvelukeskus Tsemppi tuottaa kuntoutumista tukevia 
toimintoja. Tsemppi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, 
antaa työnhakuvalmennusta, antaa yksilöohjausta työhake-
miseen ja etsii työpaikkoja yrityksistä. 

Tsemppi pyrkii ehkäisemään nuorten vankilakierteen synty-
mistä sekä koordinoi vapaaehtoistoimintaa eri muodoissa.

Palveluun  
hakeutuminen:

Asiakkaaksi voi tulla ottamalla yhteyttä itse tai TE toimisto-
jen tai Turun työvoiman palvelukeskuksen kautta.

Yhteystiedot: Monipalvelukeskus Tsemppi 
Vanha Hämeentie 29 
20540 Turku
Puh. 0400 954 543         www.tsemppi.net

Aukioloajat: ma–pe klo 08.30–15.30

Hinta: Maksuton

nMKY-TASKU, HenKiLöKoHTAinen PALVeLUoHJAUS 

Palvelun tarjoaja: NMKY-Sosiaalipalvelut

Palvelu on tarkoitettu: 18–28-vuotiaat tukea tarvitsevat.

Palvelun kuvaus: Henkilökohtainen palveluohjaus (HKPO) on suunnattu 
henkilöille, joilla on hankaluuksia arjesta selviytymisessä 
ja asumisessa mm. päihde-, mielenterveys- ja/tai mui-
den sosiaalisten ongelmien takia. Työ perustuu tukeen ja 
ohjaukseen, jossa asiakasta ohjataan suunnitelmallisesti 
kohti tasapainoisempaa arjesta selviytymistä. Sopimukses-
sa määritellään viikoittainen tapaamismäärä ja toiminnan 
perustaksi ohjaaja ja asiakas laativat henkilökohtaisen 
palveluohjaussuunnitelman. Ei sisällä asuntoa tai asumista 
NMKY-TASKUn yhteydessä.

Palveluun  
hakeutuminen:

Oman sosiaalityöntekijän kautta.

Yhteystiedot: Turun NMKY 
Sirkkalankatu 27 
20700 TURKU
Puh. 050 344 7790 (toiminnanjohtaja)
Sähköposti: tommi.kantonen@tunmky.fi
www.arkihaltuun.fi

Aukioloajat: Tuki ja ohjaus perustuvat viikoittaiseen, sovittuun tapaamis-
määrään. Ajankohdan ohjaaja ja asiakas sopivat keskenään.

Hinta: Kuukausimaksu. Palvelu on asiakkaalle maksuton, mutta 
asiak kaalla on oltava sosiaalitoimen päätös maksusitoumuk-
sesta.
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nMKY:n MAAHAnMUUTTAJAPALVeLUT

Palvelun tarjoaja: NMKY-Sosiaalipalvelut

Palvelu on tarkoitettu: Useamman vuoden maassa olleille maahanmuuttajille, jotka 
tarvitsevat tukea ja ohjausta elämän muutos- ja/tai ongelma-
kohdissa yksilö- tai perhelähtöisesti.

Palvelun kuvaus: NMKY:n maahanmuuttajapalveluissa toimii 2 erityisasiantun-
tijaa, jotka auttavat maahanmuuttajia erilaisissa elämäntilan-
teissa ja asioissa. Erityisasiantuntijoiden toiminta mahdollis-
taa syvällisemmän palveluohjauksen, jossa on mahdollista 
käsitellä vaikeampiakin kysymyksiä luottamuksellisesti.

Huom. Lomake- ja neuvonta asiakkaat, Turun Kaupungin 
INFOTORI.

Palveluun  
hakeutuminen:

Ottamalla yhteyttä puhelimitse tai tulemalla paikanpäälle.

Yhteystiedot: NMKY:n Maahanmuuttajapalvelut 
Sirkkalankatu 27 B 38 
20700 TURKU
(NMKY:n talo)
Puh. 050 311 4128 tai 050 311 4129 
Sähköposti: paula.nurminen@tunmky.fi tai olavi.katto@
tunmky.fi
www.arkihaltuun.fi

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00.

Hinta: Maksuton 

SoSiAALiPALVeLUSääTiö RAinA: ToiMinTAKYKYä TUKeVA JA  
YLLäPiTäVä TYöToiMinTA

Palvelun tarjoaja: Sosiaalipalvelusäätiö Raina 

Palvelu on tarkoitettu: Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllistä
toimintaa, vertaistukea, tukea oman tulevaisuuden suunnitte-
luun sekä omien tulevaisuudensuunnitelmien toteuttamiselle.
 

Palvelun kuvaus:               Kuntouttavan työtoiminnan palvelu rakennetaan asiakkaalle 
sopivaksi kokonaisuudeksi yhdessä asiakkaan ja lähettävän 
tahon kanssa. Kuntouttava työtoiminta koostuu yksilöohjauk- 
sesta, tee-mallisesta ryhmätoiminnasta, työnhakuryhmästä 
sekä työvalmennuksesta työtoiminnassa. Työtoiminnassa asi-
akkailla on mahdollisuus harjoitella monipuolisesti eri työtehtävissä.

Palveluun  
hakeutuminen:

Palveluihin on mahdollista päästä kotikunnan sosiaalitoimen
,  

TE-toimiston tai työvoiman palvelukeskuksen lähettämänä. 
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SYLi RY:n PALVeLUT SYöMiSHäiRiöiSiLLe

Palvelun tarjoaja: Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry

Palvelu on tarkoitettu: Syömishäiriötä sairastavat, syömishäiriöistä toipuneet, syö-
mishäiriötä sairastavan läheiset, ammattilaiset

Palvelun kuvaus: Lounais-Suomen syömishäiriöperheet (Syli ry) tarjoaa tukea 
ja toimintaa syömishäiriötä sairastaville ja heidän läheisil-
leen. Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä sekä syömishäiri-
ötä sairastaville että syömishäiriötä sairastavien läheisille, 
palveluohjausta, toiminnallisia kursseja ja teemailtoja, 
erilaisia teema- ja yleisöluentoja sekä virkistystoimintaa. 
Lisäksi Syli tarjoaa koulutusta ammattilaisille esim. syömis-
häiriöiden tunnistamisesta ja syömishäiriötä sairastavan 
kohtaamisesta. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Vertaistukiryhmät ovat kaikille apua tarvitseville avoimia ja 
maksuttomia. Ryhmiin voi tulla tutustumaan vaikka yhdek-
sikin kertaa, toiminta ei sido mihinkään. Osallistuminen 
ryhmiin ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. 

Palveluohjausta voi saada puhelimitse, sähköpostilla tai 
henkilökohtaisella tukikäynnillä. 

Kurssit ja teemaillat vaativat ilmoittautumisen, samoin virkis-
tystoiminta. Koulutusta ja luentoja järjestetään tilauksesta ja 
tarpeen mukaan.

Kaikki palvelut ja toiminta löytyvät reaaliaikaisina yhdistyk-
sen kotisivuilta www.syliin.fi. 

Yhteystiedot: Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry 
Kerttulinkatu 1
20500 Turku
Puh. 02 2519 716
Sähköposti: yhdistysls@syomishairioliitto.fi 
www.syliin.fi 

Aukioloajat: Yhdistyksen toimisto on auki sopimuksen mukaan. Soita 
tai lähetä sähköpostia ennen kuin tulet, ja varmista, että 
olemme paikalla. 

Hinta: Vertaistukiryhmät ja palveluohjaus ovat maksuttomia. Kurs-
seista ja virkistystoiminnasta peritään erilaisia maksuja. 

Yhteystiedot: 

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00

Hinta: Asiakkaille maksuton (maksusitoumus tarvitaan)
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TURUn JA KAARinAn SeURAKUnTAYHTYMän MieLenTeRVeYSKUnToUTUJATYö

Palvelun tarjoaja: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä/diakoniakeskus

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveyskuntoutujille

Palvelun kuvaus: Seurakuntayhtymän mielenterveyskuntoutujatyö tarjoaa 
vastaanottotyötä, kotikäyntejä, leirejä, retkiä sekä juhlia.

Palveluun  
hakeutuminen:

Ottamalla yhteyttä työntekijään.

Aukioloajat: Työntekijän tavoittaa puhelimitse tai sähköpostitse.

Yhteystiedot: Puh. 040 341 7244
Sähköposti: helvi.lahteenmaki@evl.fi

Hinta: Työntekijän palvelut ovat maksuttomia, leirit ja retket oma-
kustanteisia.

TSeMPinKULMA

Palvelun tarjoaja: Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveyskuntoutujille ja pitkäaikaistyöttömille

Palvelun kuvaus: TsempinKulmalla toimivat Recykkeli-kierrätyspyöräverstas ja
Laiskan Kirppis. Kierrätyspyöräverstas ja kirpputori toimivat
Turun seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry:n työtoimta-
paikkana, joka työllistää ihmisiä ja antaa mahdollisuuden 
myös työkokeiluun. Laiskan kirppis tarjoaa asiakkailleen 
mahdollisuuden myydä vanhoja tavaroita. Recykkelistä voi 
ostaa tuunattuja kierrätyspyöriä ja huollattaa oman pyöräsi.

Palveluun  
hakeutuminen:

Työmahdollisuuksista voi tiedustella suoraan Turun seudun 
Mielenterveyspalveluyhdistys ry:ltä tai tulla esimerkiksi 
ohjattuna TE-toimiston kautta.

Yhteystiedot: 

Aukioloajat: Arkisin klo 10.00–18.00 ja lauantaisin klo 10.00–15.00

Hinta: Myyntipaikkavuokra 10 €/7 myyntipäivää (kahden viikon ajan), 
                                            jonka jälkeen 15 €/7 myyntipäivää. 
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Mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille  
tarkoitetut palvelut
MieLenTeRVeYDen KeSKUSLiiTon TieToPALVeLU PRoPeLLi

Palvelun tarjoaja: Mielenterveyden keskusliitto

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveyskuntoutujille, omaisille, läheisille, ammattilai-
sille

Palvelun kuvaus: Propellista saa ohjausta ja neuvontaa mielenterveyskun-
toutumiseen liittyvissä asioissa. Tietoa on saatavana sekä 
käyntipisteessä että puhelimitse. Tietoa mielenterveys-
kuntoutumisesta, kursseista, koulutuksista, etuuksista. 
Vertaistukipuhelin-palvelu. Käyntipisteessä mahdollisuus 
vaihtaa kokemuksia mielenterveyskuntoutumiseen liittyen 
vertaisten kanssa. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Käyntipiste on matalankynnyksen paikka, johon voi tulla 
ilman ajanvarausta. 

Yhteystiedot: Mielenterveyden keskusliitto Tietopalvelu Propelli 
Läntinen Pitkäkatu 35, 2. krs 
20100 Turku

Valtakunnallinen neuvontapuhelin 020 391 920

Turun Propelli Puh. 02 231 5037

Aukioloajat: Käyntipiste avoinna ti, ke ja to klo 12.00–16.00

Hinta: Maksuton

Palvelun tarjoaja: Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen 
yhdistys ry 

Palvelu on tarkoitettu: Mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien omaisille ja  
läheisille.
Yhdistyksen koulutustoiminta on tarkoitettu lisäksi sosiaali- 
ja terveysalan työntekijöille.

Palvelun kuvaus: Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdis-
tys ry järjestää omaisille ja läheisille ohjausta ja neuvonta, 
keskusteluapua kursseja, vertaistukea, tukihenkilötoimintaa 
sekä virkistystoimintaa.

Keskusteluapu on suunnattu niille, joiden elämää kuor-
mittaa läheisen mielenterveyden ongelmat. Keskustelujen 
tarkoituksena on antaa tukea omaisen jaksamiseen ja 
tietoa läheisen sairauteen liittyen. Sitä antavat yhdistyksen 
työntekijät, joilla on moniammatillinen näkökulma mielen-
terveys- ja omaistyöhön. Keskustelukäyntejä voi olla 1–5. 
Keskusteluapu ei ole terapiaa. Käynnit ovat maksuttomia 
ja luottamuksellisia. Neuvontaa saa myös puhelimitse ja 
sähköpostitse.

MieLenTeRVeYSKUnToUTUJien oMAiSTen JA LäHeiSTen TUKiToiMinTA
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Palvelun kuvaus: Keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät tarjoavat omaisille 
vertaistukea luottamuksellisesti ja voimavara-ajatteluun 
perustuen. Ryhmien tarkoituksena on auttaa omaisia 
ymmärtämään läheisen sairauden vaikutuksia omaan elä-
mään, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on tarjota 
oivalluksia, joilla edistää jaksamista arkea kuormittavassa 
elämäntilanteessa sekä ennaltaehkäistä uupumista ja 
mahdollista masentumista.

Virkistystoiminta eli retket, liikuntaryhmät, matkat, juhlat ja 
erilaiset mahdollisuudet omaisten keskinäiseen toimintaan 
ovat myös hyvää vertaistukea. Yhdistyksen virkistystoimin-
nan tarkoituksena on omaisten hyvinvoinnin ja keskinäisen 
vuorovaikutuksen lisääminen ja edistäminen. Lisäksi toi-
minnalla mahdollistetaan fyysisestä hyvinvoinnista huolehti-
minen sekä irtiotto arjesta. Virkistystoiminnan järjestelyissä 
huomioidaan omaisten sosiaalinen ja taloudellinen tilanne 
ja näin pyritään aktivoimaan heitä yhdistyksen muuhun 
toimintaan.

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, ennaltaeh-
käisevää ja tavoitteellista toimintaa, jota ohjaa yhdistyksen 
tukihenkilötoiminnan pelisäännöt sekä lasten ja nuorten pa-
rissa toimittaessa Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestö-
jen yhteiset eettiset periaatteet. Tukitoiminta aikuisen kans-
sa keskittyy keskusteluun ja uusien tuettavan hyvinvointia 
edistävien asioiden kokeiluun. Lapsen ja nuoren kohdalla 
painotetaan yhdessä tekemisen, turvallisen aikuisen mallin 
antamisen lisäksi heitä askarruttavien tulevaisuuteen ja 
nykyisyyteen liittyvien arkisten kysymysten käsittelyyn. 

Tukihenkilöpyynnön voi esittää tuettava itse, omainen 
tai läheinen, julkisen, kolmannen tai yksityisen sektorin 
edustaja. Omaisyöntekijä tapaa ensin tuettavan henkilökoh-
taisesti. Kun sopiva tukihenkilö löytyy, pidetään tukisuhteen 
solmimispalaveri, jossa laaditaan tukisuhteelle tavoitteet, 
jotka ovat konkreettisia esim. uusien harrastusten löytämi-
nen. Yhdessä seurataan tavoitteiden toteutumista tarkistus-
palavereilla: lasten ja nuorten kohdalla kolmen kuukauden 
välein ja aikuisten kohdalla puolen vuoden välein. Yhden 
tukisuhteen kesto on maksimissaan kaksi vuotta. Tukisuh-
de päätetään aina yhteiseen päätöspalaveriin.

Yhdistys järjestää myös kursseja ja leirejä. Kurssien ja 
leirien tarkoituksena on välittää tietoa psyykkisistä sairauk-
sista, niiden hoidosta ja sairausajan sosiaaliturvasta sekä 
uusia näkökulmia henkilökohtaisesta hyvinvoinnista huoleh-
timiseen. Ne tarjoavat omaisille irtiottoa arkirutiineista. 
Luennot, ryhmäkeskustelut, pienimuotoinen liikunta sekä 
vapaa yhdessäolo ovat kurssien ja leirien toimintatapoja. 
Yhdessä alan asiantuntijoiden, vapaaehtoisten ja vertais-
ohjaajien kanssa toteuttaen saadaan monipuolinen sisältö 
kursseille ja leireille.
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Koulutustoiminnassa yhdistyksen kokemuskouluttajina 
toimivat omaiset luennoivat elämästään mielenterveyspoti-
laan omaisena ja sen vaikutuksesta hyvinvointiin. 

Yhdistysesittelyiden tarkoituksena on kertoa yhdistyksen 
sidosryhmille ja muille asiasta kiinnostuneille yhdistyksen 
toiminnasta: mielenterveyspotilaiden ja –kuntoutujien 
omaisten parissa tehtävästä omaistyöstä, sen käytännöistä 
ja siitä miten omaiset voi ohjata yhdistyksen toiminnan 
pariin.

Palveluun  
hakeutuminen:

Yhdistyksen toimintaan ja ryhmiin pääsee mukaan ottamal-
la yhdistykseen yhteyttä.

Yhteystiedot: Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen  
yhdistys ry 
Itäinen Pitkäkatu 11 a 
20520 Turku
Puh. 02 251 8484

Ohjaus ja neuvontapuhelin arkisin klo 10.00–14.00  
(02 251 8858) 

Sähköposti: omtls@omtls.net
www.omtls.net

Aukioloajat: Arkisin klo 9.00–15.00

Ohjaus ja neuvontapuhelin arkisin klo 10.00–14.00  
(02 251 8858) 

Hinta: Toiminta on pääsääntöisesti maksutonta.

Kursseista ja leireistä osallistujilta peritään 30 euron oma-
vastuuosuus. Kursseilla ja leireillä täyshoito.

Virkistystoiminnasta osallistujilta peritään omakustannus-
osuus.

Työyhteisölle tarkoitetuista kokemusluennoista sovitaan 
erikseen. Yhdistysesittelyt ovat ilmaisia.
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SYLi RY:n PALVeLUT SYöMiSHäiRiöiSTen LäHeiSiLLe

Palvelun tarjoaja: Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry

Palvelu on tarkoitettu: Syömishäiriötä sairastavan läheiset

Palvelun kuvaus: Lounais-Suomen syömishäiriöperheet (Syli ry.) tarjoaa tukea 
ja toimintaa syömishäiriötä sairastaville ja heidän läheisil-
leen. Omaisille ja läheisille yhdistys järjestää vertaistukiryh-
miä.

Palveluun  
hakeutuminen:

Vertaistukiryhmät ovat kaikille apua tarvitseville avoimia ja 
maksuttomia. Ryhmiin voi tulla tutustumaan vaikka yhdek-
sikin kertaa, toiminta ei sido mihinkään. Osallistuminen ryh-
miin ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Ryhmien tarkemmat 
tiedot löytyvät osoitteesta www.syliin.fi. 

Yhteystiedot: Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry 
Kerttulinkatu 1  
20500 Turku
Puh. 040 595 8542 ja 02 2519 716 (Syli ry:n keskustoimisto)
Sähköposti: yhdistysls@syomishairioliitto.fi 
www.syliin.fi

Aukioloajat: Yhdistyksen toimisto on auki sopimuksen mukaan. Soita 
tai lähetä sähköpostia ennen kuin tulet, ja varmista, että 
olemme paikalla. 

Hinta: Maksuton 

- 73 -

http://www.syliin.fi
mailto:yhdistysls@syomishairioliitto.fi
http://www.syliin.fi


- 75 -

6. Päihdepalvelut Turussa
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Lasten ja nuorten päihdepalvelut
LASTen JA nUoRTen PoLiKLiniKAn nUoRiSoPoLiKLiniKKA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Palvelu on tarkoitettu: Turkulaisille alle 18-vuotiaille nuorille, joilla on varhaisen 
vaiheen päihteiden kokeilua tai käyttöä.

Palvelun kuvaus: Lasten ja nuorten poliklinikan nuorisopoliklinikan tavoitteena 
on varhainen puuttuminen nuorten tupakointiin, alkoholin 
tai huumausaineiden käyttöön. Tavoitteena on ehkäistä 
päihteiden käytöstä aiheutuvien terveydellisten ja sosiaalis-
ten haittojen ilmaantumista, päihderiippuvuuden syntymistä 
sekä nuorten syrjäytymistä. Poliklinikka tarjoaa myös asian-
tuntija- ja konsultaatioapua niin lapsen huoltajille, läheisille, 
kouluterveydenhoitajille kuin muille viranomaisille. 

Poliklinikalle voi ottaa yhteyttä aina kun lapsen tai nuoren 
päihteiden käyttö huolestuttaa. Vanhemmat voivat keskus-
tella poliklinikan hoitajien kanssa tilanteesta ja varata ajan 
arviokäyntiä varten. Arviokäynnille osallistuvat sekä nuori 
että tämän huoltajat. Arviokäynnin perustella suunnitellaan 
nuoren jatkohoito ja seuraavat tapaamiset.

Poliklinikalla on käytössä hoito-ohjelma, johon kuuluu noin 
4-9 tapaamista nuoren ja/tai tämän huoltajien 
kanssa. Käynneillä keskustellaan luottamuksellisesti mm. 
päihteiden käytöstä, kaveripiiristä kieltäytymis- ja selviyty-
mistaidoista. Mikäli kyse on vakavammasta riippuvuudesta, 
nuori ohjataan Turun A-klinikan nuorisoasemalle.

Poliklinikalla on arkisin klo 12.00–13.00 huumeseulatunti. 
Puhelinyhteydenotto aina ennen seulaan tuloa.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Poliklinikalle voi ottaa yhteyttä joko nuori itse, vanhemmat 
tai viranomaistaho. Hoitoon voi hakeutua ilman lähetettä, 
pelkkä puhelinsoitto riittää. 

Yhteystiedot: Lasten ja nuorten poliklinikan 
nuorisopoliklinikka 
Itäinen Pitkäkatu 30 
20700 Turku
Puh. 02 266 1155

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–16.00
pe klo 8.00–14.00

PUHELINAIKA 
ma–pe klo 11.30–12.00

Hinta: Maksuton
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TURUn nUoRiSoASeMA

Palvelun  
tarjoaja:

A-klinikkasäätiö

Palvelu on 
tarkoitettu:

16–24-vuotiaille päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville nuorille ja 
heidän perheilleen.

Yhteyttä voi ottaa aina, kun nuoren päihteidenkäyttö, rahapelaami-
nen tai internetinkäyttö huolestuttaa joko häntä itseään ja/tai hänen 
läheisiään. 

Mikäli nuori ei itse ole halukas hakeutumaan hoitoon, pyrimme autta-
maan ja tukemaan hänen perhettään.

Palvelun  
kuvaus:

Turun nuorisoasema on A-klinikkasäätiön ylläpitämä avohoitopoliklinik-
ka, joka tarjoaa terapiapalveluja päihde- ja muista riippuvuusongelmista 
kärsiville nuorille. Nuorisoasemalla työskentelee sosiaali- ja perhetera-
peutteja, sairaanhoitaja, päihdelääkäri sekä ohjaaja. 

Tukea tarjotaan mm. päihderiippuvuuden arvioinnissa, päihteiden 
käytön vähentämisessä, päihdekierteen katkaisussa, laitoshoitoon ja 
-kuntoutukseen hakeutumisessa, päihteettömän elämäntavan  opet-
telussa ja ylläpitämisessä sekä peli- tai nettiriippuvuuden hallintaan 
saamisessa. 

Hoitomuotoina ovat asiakkaan tilanteesta ja valinnoista riippuen: 
kahdenkeskiset keskustelut terapeutin kanssa, perhe- ja paritapaami-
set, verkostotapaamiset (omaisten, viranomaisten, ystävien tai muiden 
läheisten kanssa), nuorten terapiaryhmät ja toiminnalliset ryhmät, 
omaisten ryhmät sekä avovieroitus ja lääkinnällinen hoito ja lähetteet 
laboratoriotutkimuksiin ja huumeseuloihin tarvittaessa.

Tarvittaessa asiakas ohjataan laitosvieroitukseen ja kuntoutushoitolai-
tokseen. Sieltä asiakas voi palata jatkohoitoon nuorisoasemalle.

Hoitoon  
hakeutumi-
nen:

Ajan voi varata puhelimitse Puh. 02 232 1641 tai tulla paikan päällä 
käymään. Asiointi on mahdollista ilman ajanvarausta avointen ovien 
“Sohviksessa” tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13.00–15.00

Yhteyttä voi ottaa joko nuori itse tai hänen läheisensä, kuten vanhem-
mat, sisarukset, puoliso, ystävä tai viranomaistaho, esim. sosiaalityön-
tekijä, terveydenhoitaja, koulukuraattori, opettaja jne. 

Lähetettä ei tarvita.

Yhteystiedot: Turun Nuorisoasema 

20100 TURKU (Hansakortteli)
Puh. ajanvaraus 040 688 3333, Fax 02 232 1651
www.turunaklinikka.fi

Aukioloajat: ma–ti klo 10.00–17.45 
ke–pe klo 8.00–15.45

Kesäaika: 1.6.–31.8. 
ma klo 10.00–17.45 
ti–pe klo 8.00–15.45

Hinta: Maksuton turkulaisille ja muille ostopalvelusopimuksen tehneiden 
kuntien asukkaille (ks. www.turunaklinikka.fi).

Kristiinankatu 9, 3.krs. 
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nUoRTen SeLViäMiSASeMA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala (yhteistyössä Varsinais-
Suomen poliisilaitos)

Palvelu on tarkoitettu: Päihtyneille tai häiriökäyttäytyville alle 18-vuotiaille 

Palvelun kuvaus: Nuorten selviämisasema päivystää perjantai- ja lauantai-
iltaisin poliisilaitoksen putkatiloissa.

Palvelun tarkoituksena on auttaa nuorta tilanteessa, jossa 
hän on päihteiden vaikutuksesta menettänyt käyttäytymi-
sensä kontrollin ja vaarassa vahingoittaa itseään tai toista 
osapuolta. Päihtyneiden nuorten lisäksi nuorten selviämis-
asemalla hoidetaan mm ilkivallantekijöitä, näpistelijöitä ja 
karkulaisia.

Nuoren saapuessa selviämisasemalle hänen terveydentilas-
taan huolehditaan ja vanhempiin tai huoltajiin otetaan yhteys 
ja pyydetään noutamaan nuori kotiin. Kaikki turkulaiset nuo-
ret saavat lähetteen Lasten ja nuorten poliklinikalle. Kaikista 
asiakkaista tehdään lastensuojeluilmoitus.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Lähetettä ei tarvita, promillerajoja ei ole, vaan selviämisase-
malle voi tulla aina kun nuoren tilanne huolestuttaa. Poliisi 
tuo suurimman osan asiakkaista

Yhteystiedot: Nuorten selviämisasema 
Varsinais-Suomen kihlakunnan poliisilaitos 
Eerikinkatu 40-42 
20100 Turku
Puh. 02 266 1222

Postiosoite:  
Turun sosiaali- ja terveystoimi 
Terveyden edistämisen yksikkö 
PL 670 
20101 Turku

Aukioloajat: pe ja la klo 20.30–2.00 (kouluvuoden aikana)

Hinta: Maksuton turkulaisille (ulkokuntalaiset laskutetaan kustan-
nusten mukaan)
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nUoRiSoASeMAn AVoiMien oVien ToiMinTA - SoHViS

Palvelun tarjoaja: A-klinikkasäätiö/Turun nuorisoasema

Palvelu on tarkoitettu: Sohviksen toiminta on suunnattu alle 25-vuotiaille päih-
teidenkäyttäjille.

Palvelun kuvaus: Sohvis tarjoaa mahdollisuuden Turun nuorisoasemaan 
tutustumiseen ja asioiden hoitoon ilman ajanvarausta. 

Paikalla on aina nuorisoaseman työntekijä. Mukana on 
myös Turun kaupungin tai Raina-säätiön etsivän nuorisotyön 
työntekijä. Tilassa on tarjolla teetä ja kahvia, kevyt keitto-
lounas sekä mahdollisuus lukea päivän lehti, pelailla pelejä 
sekä hoitaa asioitaan netin kautta ja puhelimella. Tavoittee-
na on järjestää myös hyvinvointiin ja omaan hoitoon liittyviä 
teematapaamisia. Toiminnan sisältöjä kehitetään yhdessä 
nuorten kanssa. 

Sohviksen toiminnan yhteydessä on myös mahdollisuus 
korva-akupunktioon ilman ajanvarausta. Akupunktiosta on 
todettu olevan hyötyä mm. unettomuuteen, rentoutumiseen 
ja vieroitusoireisiin. Akupunktioajat ti ja ke klo 13.00-14.00

Tarkista Sohviksen aukiolo, ajankohtainen ohjelma ja aku-
punktioajat Turun nuorisoaseman nettisivulta.

Palveluun  
hakeutuminen:

Sohvikseen voi tulla keskiviikkoisin tai tiistaisin klo 13-15 
ilman ajanvarausta. Voit tulla yksi tai myös jonkin toisen 
toimipisteen työntekijän kanssa. 

Mikäli haluat henkilökohtaista toiminnan esittelyä, on tulosta 
hyvä ilmoittaa etukäteen. 

Yhteystiedot: Turun Nuorisoasema 

20100 TURKU (Hansakortteli)
Puh. ajanvaraus 040 688 3333, Fax 02 232 1651
www.turunaklinikka.fi

Aukioloajat: ti ja ke klo 13.00–15.00

Hinta: Maksuton

Kristiinankatu 9, 3. krs. 
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TUKiRAiDe (nUoRTen TUKi- JA neUVonTAPiSTe) 

Palvelun tarjoaja: Raide ry

Palvelu on tarkoitettu: Tukiraide on suunnattu n. 12–18 -vuotiaille nuorille, jotka 
tahtovat keskusteluapua elämäntilanteeseen, kriiseihin tai 
riippuvuuksiin liittyvissä asioissa.

Palvelun kuvaus: Tukiraide tarjoaa matalan kynnyksen terapeuttista keskus-
teluapua mm. seuraavanlaisissa asioissa: 
• kriisit
• perheongelmat
• ihmissuhteet ja seksuaalisuus
• päihteet ja riippuvuudet
• masennus, ahdistus, paniikki, jännittäminen
• syömisongelmat
• kiusaaminen

Tukiraiteeseen voi tulla juttelemaan myös silloin, kun tahtoo 
”ulkopuolista kuuntelijaa”. Asiat voivat liittyä esim. sydänsu-
ruihin, pelkoihin yms.

Palveluun  
hakeutuminen

Tukiraiteeseen voi ottaa yhteyttä nuori itse tai hänen 
läheisensä.

Yhteydenottaja voi olla myös joku muu nuoren kanssa toi-
miva taho, esim. koulu, nuorisotoimi, harrastusryhmä yms.

Yhteystiedot: Raide ry 
Yliopistonkatu 24 B 22 
20100 Turku
Puh. 0400 19 3483
www.raide.info

Aukioloajat: Pääasiassa ajanvarauksella arkisin klo 9.00–18.00 tai 
sopimuksen mukaan.

Hinta: Maksuton
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TURUn KATULäHeTYKSen nUoRTen KAHViLA

Palvelun tarjoaja: Turun katulähetys ry

Palvelu on tarkoitettu: Turkulaisille 12–20-vuotiaille  

Palvelun kuvaus: Nuorten kahvila lauantai iltaisin klo 19.00–22.00. Kahvilassa 
on kahvi- ja mehutarjoilu, sekä ohjausta ja tukea terveeseen 
ja raittiiseen elämäntapaan, keskustelua nuoria askarrutta-
vista elämän peruskysymyksistä ja yhteislaulua. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Avoimen oven periaate; päihteiden tuominen ja nauttiminen 
tiloissa on kielletty. Ei promillerajaa, mutta häiritsevät päihty-
neet poistetaan tiloista.

Yhteystiedot: Turun katulähetys 
Läntinen Pitkäkatu 8 
20100 Turku
Puh. 02 250 3858
tai 02 251 2265
Sähköposti: jukka.silvola@turunkatulahetys.fi
www.turunkatulahetys.fi

Aukioloajat:                        la klo 19.00–22.00 (kesällä tauko)

Hinta: Maksuton
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Aikuisten päihdepalvelut
oMA TeRVeYSASeMA: PäiHDePALVeLUT

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Palvelu on tarkoitettu: Alkoholin riskikuluttajille ja päihdeongelmaisille

Palvelun kuvaus: Omalla terveysasemalla hoitaja tai lääkäri arvioi päihteiden-
käytön laajuuden, tekee tarvittavat seulat ja ohjaa tarpeen 
mukaan laboratoriotutkimuksiin tilanteen vakavuuden sel-
vittämiseksi. Potilas ohjataan tarvittaessa eteenpäin esim. 
A-klinikalle tai katkaisuhoitoasemalle. Terveysasemalla on 
myös mahdollista aloittaa esim. alkoholiriippuvuuden lääke-
hoito käypähoito-suositusten mukaisesti. 

Alkoholin riskikäyttäjällä on mahdollisuus ns. alkoholinkäy-
tön mini-interventioon, joka sisältää alkoholinkäytön arvioin-
nin, laboratoriotutkimukset tarvittaessa, terveysneuvonnan 
ja seurantakäynnit. 

Terveysasemalla tehdään myös opiaattiriippuvaisten alusta-
va hoitotarpeen arvio ja ohjataan jatkohoitoon. 

Hoitoon  
hakeutuminen:

Lähetettä ei tarvita. Ota yhteyttä oman terveysaseman 
ajanvaraukseen.

Yhteystiedot: Terveysasemat on jaettu asiakkaan asuinpaikan postinume-
ron mukaan.

Terveysasemat määräytyvät postipiirien mukaisesti. Uusi  
terveydenhuoltolaki astui voimaan 2011. Se antaa kuntalai- 
selle oikeuden valita oman terveysasemansa. Terveysase- 
maa saa vaihtaa kerran vuodessa. Kuntalainen voi halutes-
saan jatkaa asiointia postipiirin mukaisella terveysasemalla:

20100 (osa), 20200, 20250, 20900 (osa) ja 20960  
Keskusta 1 terveysasema 
Ajanvaraus numerosta 02 266 1130 ma–pe klo 8.00–15.30

20100 (osa), 20300 (osa), 20320 (osa), 20400 ja 20460 ja 
osalle Yli-Maarian asukkaita 
Keskusta 2 terveysasema 
Ajanvaraus numerosta 02 266 1266 ma–pe klo 8.00–15.30

20210, 20320 (osa), 21330, 21340, 21400 (osa), 20900 (osa)  
ja 20960  
Keskusta 3 terveysasema 
Ajanvaraus numerosta 02 266 0130 ma–pe klo 8.00–15.30

20240 ja 21210 (osa) 
Pansion lähipalvelupiste 
Ajanvaraus numerosta 02 266 1031 ma–ti ja to klo 8.00–
15.30, ke ja pe klo 8.00–14.30. 

- 82 -



- 82 -

Yhteystiedot: 20300 (itäpuoli Satakunnantiestä ja Satakunnantien paritto-
mat numerot), 20360 (ei Runosmäki) ja 20380  
Mullintien lähipalvelupiste 
Ajanvaraus numerosta 02 266 0159 ma–ti ja to klo 8.00–
15.30, ke ja pe klo 8.00–14.30.   

20360 ja 20400 (Tampereen valtatien parilliset nume-
rot) Runosmäen terveysasema 
Ajanvaraus numerosta 02 266 0159 ma–pe klo 8.00–15.30

20460 ja 20400 (osa) ja Moision alueella asuville 
Maarian lähipalvelupiste 
Ajanvaraus numerosta 02 266 0022 ma–ti, to klo 8.00–15.30,
ke ja pe klo 8.00–14.30 

20500, 20520 (radan länsipuoli), 20700, 20720 ja  
20740 (osa)  
Mäntymäki 1 terveysasema 
Ajanvaraus numerosta 02 266 2700 ma–pe klo 8.00–15.30

20540 ja 20520 (radan itäpuoli) 
Kirkkotien terveysasema 
Ajanvaraus numerosta 02 266 1341 ma–pe klo 8.00–15.30

20610 ja 20750 (Vaalan asukkaat)
Varissuon terveysasema 
Ajanvaraus numerosta 02 266 1100 ma–pe klo 8.00–15.30 

20740 (osa) ja 20750 (ei Vaala) 
Mäntymäki 3 terveysasema 
Ajanvaraus numerosta 02 266 0100 ma–pe klo 8.00–15.30 

20800, 20810, 20880 ja 20750 (ei Vaala) 
Mäntymäki 2 terveysasema 
Ajanvaraus numerosta 02 266 2615 ma–pe klo 8.00–15.30

Ruotsinkieliset asiakkaat 
Mäntymäki 2 terveysasema 
Ajanvaraus numerosta 02 266 2738  

Aukioloajat: Terveysaseman aukioloaikana

Hinta: 13,80 euron suuruinen käyntimaksu peritään kalenteri-
vuoden aikana kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuksen 
lääkärin vastaanottokäynniltä
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TURUn A-KLiniKKA

Palvelun tarjoaja: A-klinikkasäätiö

Palvelu on tarkoitettu: Yli 25-vuotiaille päihde- ja riippuvuusongelmaisille (kuten 
peli- ja nettiriippuvuus) sekä heidän läheisilleen

Palvelun kuvaus: Turun A-klinikka on A-klinikkasäätiön ylläpitämä avohoitopo-
liklinikka, jossa on mahdollista saada lääkärin ja sairaanhoi-
tajien tarjoamia ter-veyspalveluja sekä sosiaaliterapeuttien 
tarjoamaa psykososiaalista ja psykoterapeuttista tukea.
Hoidon alkuvaiheessa A-klinikan työntekijä arvioi yhdessä 
asiakkaan kanssa sekä hoidon tarpeen että päihteidenkäy-
tön nykytilanteen ja elämän kokonaistilannetta. Psykososi-
aalisen ja psykoterapeuttisen tuen muotoja ovat yksilö-, pari 
ja perheterapia. Lisäksi tarjolla on erilaisia ryhmätoiminta-
muotoja. 

Hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja asiakasta tuetaan saa-
maan juuri hänen tarpeittensa mukaista hoitoa. 
Hoitovaihtoehtoja voivat olla:
• päihdekierteen katkaisu
• vieroitusoireitten hoito
• lääkehoito kokonaishoidon tukena
• lääkehoito päihteidenkäytön hallinnan tukena
• hoidon seuranta
• psykososiaalinen tuki ja avokuntoutus
• pari- ja perhetyö
• psykoterapia yksilöllisesti arvioiden

Hoitoon  
hakeutuminen:

Asiakas voi ottaa puhelimitse yhteyttä A-klinikkasäätiön 
Länsi-Suomen palvelualueen keskukseen 040 688 3333 
Sairaanhoitajien palvelunumero 040 136 8100  

Yhteystiedot: Turun A-klinikka 

20100 Turku (Hansakortteli)
Puh. ajanvaraus 040 688 3333, Fax 02 250 6260
http://www.a-klinikka.fi 
http://www.turunaklinikka.fi

Aukioloajat: ma, ke ja pe klo 8.30–15.15 (suljettu klo 12.00-13.00)
ti klo 10.00–17.15 (suljettu klo 12.00-13.00)
kesäaikana 1.6.–31.8. myös ti klo 8.00–15.15 (suljettu klo 12.00-13.00)

Hinta: Hoito on maksutonta turkulaisille ja muille ostopalvelu-
sopimuskuntalaisille (ks. http://www.a-klinikka.fi).

Kristiinankatu 9, 3. krs 
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ADDiKTioPoLiKLiniKKA/VSSHP oSASTo PT723 

Palvelun tarjoaja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)/Turun yliopis-
tollinen keskussairaala

Palvelu on tarkoitettu: 1. Opiaattiriippuvaisten potilaiden vieroitus- ja korvaushoi-
toarviot
2. Opiaattiriippuvaisten raskaudenaikainen korvaushoito ja 
seuranta ad. 3 vuotta synnytyksestä
3. Hiv-positiivisten ja Tyksin somaattisten klinikoiden aktiivi-
sessa hoidossa olevien muiden erityisryhmien korvaushoito
4. Päihdepsykiatriset arviot VSSHP:n alueen korvaushoito-
potilaille
5. ADHD-arviot potilailla, joilla on vaikea päihdeongelma
6. Alkoholiperäisistä syistä Tyksin somaattisilla osastoilla 
olevat potilaat 

Palvelun kuvaus: Addiktiopoliklinikalla tehdään opiaattiriippuvaisten potilaiden 
hoidon tarpeen arvioita Varsinais-Suomen sairaanhoitopii-
rin alueella. Käyntejä on viisi ja niiden aikana selvitetään 
potilaan:
• päihteiden käyttöhistoria ja nykytila
• psykososiaalinen tilanne
• aikaisemmat hoitoyritykset
• muu psykiatrisen hoidon tarve

Haastatteluissa saatujen tietojen perusteella arvioidaan 
potilaan hoidon tarve ja annetaan hoitosuositus soveltuvim-
masta hoidosta. Turkulaisten potilaiden jatkohoito tapahtuu 
Turun psykiatrian korvaushoitopoliklinikalla. 

Addiktiopoliklinikalla hoidetaan kaikki Turun ja lähikuntien 
raskaana olevat opiaattiriippuvaiset potilaat. Opiaattiriippu-
vaisilla raskaana olevilla naisilla on mahdollisuus päästä 
määräaikaiseen korvaushoitoon, joka tarvittaessa voi jatkua 
myös synnytyksen jälkeen.

Addiktiopoliklinikalla tehdään lisäksi konsultaatioita ja hoidon 
tarpeen arvioita VSSHPn muilla osastoilla ja poliklinikoilla 
hoidettavista huumeriippuvaisista potilaista.

Addiktiopoliklinikka tarjoaa myös 4 -5 käynnin interventiojak-
soa somaattisessa hoidossa alkoholiperäisistä syistä oleville 
potilaille. Sairaanhoitaja tekee konsultaatioita somaattisille 
osastoille ja jatkokäynnit toteutetaan addiktiopoliklinikalla. 
Jatkokäyntien yhteydessä tarjotaan myös mahdollisuutta 
tavata lääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä.

Turkulaisille potilaille tehdään omalla terveysasemalla 
alustava hoidon tarpeen arvio, jonka perusteella lähete 
kirjoitetaan. 

VSSHP:n somaattisilta osastoilla päihdesairaanhoitaja tekee 
konsultaatiopyynnöt ja niihin vastataan viimeistään seuraa-
vana päivänä.
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Yhteystiedot: Tyks Kantasairaala  
Kiinamyllynkatu 4-8,  
Rakennus 11, B-siipi, 1. kerros  
PL 52, 20521 Turku
Puh. 02 313 2741 
Fax 02 313 3796

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–15.00, la–su klo 9.00–
14.00

Hinta: Maksuton

AVoPALVeLUYKSiKKö oLiViA

Palvelun tarjoaja: Turun ensi– ja turvakoti ry

Palvelu on tarkoitettu: Päihdeongelmaisille raskaana oleville ja alle 3-vuotiaiden 
lasten perheille

Palvelun kuvaus: Avopalveluyksikkö Olivia tarjoaa perheille vauvalähtöistä 
päihdekuntoutusta.

Vauvalähtöinen päihdekuntoutus sisältää tiiviit viikkotapaa-
miset yksilö-, perhe- ja yhteisöryhmäkäynteinä. Tapaamisten 
määrä on 2–3 kertaa viikossa. Kuntoutuksessa tuetaan 
samanaikaisesti päihteettömyyttä, vanhemmuutta ja vuoro-
vaikutussuhdetta vauvan ja vanhemman välillä. Kuntoutus 
alkaa kuukauden mittaisella arviointijaksolla, jonka jälkeen 
asiakas aloittaa varsinaisen kuntoutuksen. Kuntoutusjaksol-
la asetetaan sekä vanhemmalle että lapsella omat tavoitteet. 
Kuntoutukseen kuuluu 1–2 kertaa viikossa otetut valvotut 
huumeseulat. Jokainen asiakas saa oman lähityöntekijän. 
Kuntoutuksessa on mahdollisuus saada ja antaa vertaistu-
kea yhteisöryhmässä. 

Kuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, johon tar-
vitaan kunnalta maksusitoumus. Olivia on jatkohoitopaikka 
ensisijaisesti ensikoti Pinjasta kotiutuville perheille.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Asiakas itse tai kuka tahansa asiakkaan lähi-, viranomais- 
tai hoitoverkostosta voi ottaa yhteyttä Oliviaan ja sopia 
tutustumiskäynnistä. Hoitoon hakeutuminen tapahtuu lasten-
suojelun sosiaalityöntekijän kautta.

Yhteystiedot: Avopalveluyksikkö Olivia 
Sairashuoneenkatu 6 B 
20100 Turku

Aukioloajat: ma–pe klo 8–16

Hinta:                                  200 €/hlö/vko kunnalle. Kuntoutukseeen tarvitaan lähettävän  
kunnan maksusitoumus.
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HAL-PoLiKLiniKKA/TYKS äiTiYSPoLiKLiniKAn eRiTYiSVASTAAnoTTo 

Palvelun tarjoaja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/Turun yliopistollinen 
keskussairaala

Palvelu on tarkoitettu: Raskaana oleville päihteiden käyttäjille

Palvelun kuvaus: Tyksin äitiyspoliklinikan alaisuudessa toimii HAL-poliklinik-
ka (huumeet, alkoholi, lääkkeet -poliklinikka), jonne odottava 
äiti lähetetään päihteiden käytön arviointiin.

HAL-poliklinikalla tuetaan päihteiden väärinkäyttäjiä äitiydes-
sä ja tarvittaessa annetaan hoitoon ohjausta, sekä kannus-
tetaan odottavaa perhettä päihteettömyyteen.

HAL-poliklinikalla arvioidaan myös, missä päihteitä käyttä-
vän äidin raskauden aikainen seuranta tapahtuu ja missä  
äiti aikanaan tulee synnyttämään. 

Hoitoon  
hakeutuminen:

Poliklinikalle tullaan lähetteellä. Raskaana oleva asiakas 
ottaa yhteyttä omaan äitiysneuvolaansa, jossa kirjoitetaan 
lähete HAL-poliklinikalle. 

Yhteystiedot: Äitiyspoliklinikka 
Kiinamyllynkatu 4–8 
Tyks rakennus nro 3 (U-sairaala) 1.krs 
PL 52 
20521 Turku
Puh. 02 313 1320
Fax 02 313 1344

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–15.00

Hinta: Erikoislääkärin käynnistä peritään poliklinikkamaksu, muu-
ten ilmainen

KoRVAUSHoiToPoLiKLiniKKA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikois-
sairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: Opioidiriippuvaisille, jotka eivät ole vieroittautuneet opioi-
deista muulla hoidolla

Palvelun  kuvaus: Korvaushoitopoliklinikalla toteutetaan opioidiriippuvaisten 
korvaushoitoa.

. 
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PäiHDePSYKiATRiAn PoLiKLiniKKA 

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Palvelu on tarkoitettu: Turkulaisille 18–65 v. huumeongelmaisille.

Palvelun kuvaus: Päihdepsykiatrian poliklinikalla tehdään huumeongelmaisten 
hoidon tarpeen arviointia, suunnittelua ja toteutusta sekä 
verkostotyötä alueen muiden päihdetyön toimijoiden ja 
lastensuojelun kanssa. Päihdepsykiatrian poliklinikka tarjoaa 
lisäksi konsultaatiota muille Turun psykiatrian yksiköille sekä 
muille päihdetyön toimijoille.

Huumeidenkäyttäjien tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi 
koostuu ensikäynnistä sekä tarvittaessa 2 –4 seurantakäyn-
nistä, joiden aikana selvitetään potilaan päihteiden käyttöä 
sekä psyykkistä, somaattista ja sosiaalista tilannetta. Arvion 
perusteella potilaalle tehdään hoitosuunnitelma ja hoito jatkuu 
joko päihdepsykiatrian poliklinikalla tai muussa hoitopaikassa.

Huumevieroitushoidot toteutetaan pääsääntöisesti polikliini-
sesti. Tarvittaessa käytetään tukena osastohoitoa päihde-
osasto A3:lla. 

Hoitoon  
hakeutuminen:

Asiakas voi itse varata ajan arviota varten suoraan päih-
depsykiatrian poliklinikalta. Muun hoitoyhteisön tai peruster-
veydenhuollon kautta tulevista potilaista tulee tehdä lähete 
psykiatrian keskitettyyn lähetekäsittelyyn.
Ajanvaraus ja neuvonta tapahtuu virka-aikana  
Puh. 02 269 2444. 

Yhteystiedot: Päihdepsykiatrian poliklinikka 
Kunnallissairaalantie 20, rakennus 4, kellarikerros 
20700 Turku
Puh. 02 266 2444

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–14.00

Hinta: Maksuton

Hoitoon  
hakeutuminen:

Terveysasema tai muu hoitopaikka tekee alustavan arvion 
korvaushoidon tarpeellisuudesta. Tarkempi arvio korvaushoi-
totarpeesta tehdään Tyksin addiktiopoliklinikalla. Tyksin 
korvaushoidon tarpeen arviointiin tarvitaan lääkärin lähete. 
Korvaushoidon aloittaminen edellyttää vähintään kahden 
vuoden asiakirjavahvistettua opioidiriippuvuutta sekä opioidi-
vieroitusta, joka on kestoltaan vähintään 4 viikkoa.

Yhteystiedot: Korvaushoitopoliklinikka 
Kunnallissairaalantie 20, talo 10, 1. krs 
20700 Turku
Puh. 02 266 0520

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–15.30
pe klo 8.00–14.00

Hinta: Maksuton

/Psykiatrinen erikoissairaanhoito
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SoSiAALiToiMiSTo/PäiHDeHUoLLon SoSiAALiTYö

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palvelu on tarkoitettu: Päihdeongelmaisille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen 
Palvelun kuvaus: Sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan 

päihteidenkäyttöä ja tukee asiakasta päihteettömyyteen. 
Asiakkaalle laaditaan asiakassuunnitelma. 

Sosiaalityöntekijä ohjaa päihdeongelmaisen päihdehuollon pal-
velujen piiriin ja osallistuu mahdollisen hoitopaikan valintaan. 
Tarvittaessa asiakas ohjataan katkaisu- tai vieroitushoitoon. 

Sosiaalityöntekijä (tai Turun peruspalvelulautakunta) päättää 
myös kuntoutumishoitoon pääsystä. Ennen päätöstä asia kä-
sitellään pääsääntöisesti Turun moniammatillisessa päihde-
tiimissä. Päihdetiimiin kuuluu Turun kaupungin hyvinvointitoi-
mialan työntekijöitä ja se kokoontuu keskimäärin kolmen vii- 
kon välein. Asiakkaan oma sosiaalityöntekijä esittelee asiak- 
kaan hoitoon hakeutumisen päihdetiimille, joka arvioi asiak- 
kaalle soveltuvaa hoitomuotoa ja -paikkaa hänen kokonaisti-
lanteensa pohjalta ja antaa suosituksen hoidolle. Sosiaalityön-
tekijä tai peruspalvelulautakunta tekee päätöksen hoidosta.

Palveluun  
hakeutuminen:

Asiakas voi varata itse ajan asiakasneuvonnasta ja etuuskä-
sittelystä, Puh. 02 262 5001, klo 08.30–15.00

Yhteystiedot: Sosiaalitoimisto valitaan asiakkaan asuinpaikan postinu-
meron mukaan. Kaikkiin sosiaalitoimistoihin varataan aika 
samasta puhelinnumerosta: 02 2625 001.

Postipiiri 24  
Pernon sosiaalitoimisto 
Hyrköistentie 26–28, PL 364, 20101 Turku

Postipiiri 61 
Varissuon sosiaalitoimisto 
Kousankatu 1, PL 364, 20101 Turku

Postipiirit 10, 20, 21, 25, 90, 91 
Läntinen sosiaalitoimisto 
Linnankatu 23, PL 364, 20101 Turku

Postipiirit 30, 32, 36, 38, 40, 46, 21330, 21340 ja 
20540 Halinen 
Pohjoinen sosiaalitoimisto 
Linnankatu 23, PL 364, 20101 Turku

Postipiirit 50, 70, 72, 74, 76, 81, 84, 88 
Eteläinen sosiaalitoimisto 
Linnankatu 23, PL 364, 20101 Turku

Postipiirit 52, 54 (ei Halinen) ja 75 
Itäinen sosiaalitoimisto 
Linnankatu 23, PL 364, 20101 Turku

Asunnottomat asiakkaat 
Asumis- ja päihdepalvelut 
Linnankatu 23, PL 364, 20101 Turku

Puhelinvaihde: 02 262 6111
Aukioloajat: ma–pe klo 9.00–16.00
Hinta: Maksuton
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TeRVeYSneUVonTAPiSTe MiLLi

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Palvelu on tarkoitettu: Suonensisäisiä huumeita käyttäville sekä heidän läheisilleen
 
Palvelun kuvaus: Terveysneuvontapiste Milli on ns. matalan kynnyksen 

hoitopaikka, jossa voi asioida nimettömänä, ilman ajanva-
rausta ja ilman ikärajaa. Millissä tehtävä työ on luonteeltaan 
haittoja vähentävää; toiminnan tavoitteena on ehkäistä veri-
teitse tarttuvien tautien leviämistä ja parantaa huumeiden 
käyttäjien elämänlaatua.

Millistä saatavat palvelut:
• likaisten ruiskujen ja neulojen vaihtaminen puhtaisiin
• neuvonta ja tukikeskustelut
• rokotukset (B-hepatiitti, A-hepatiitti)
• verinäytteet (B- ja C-hepatiitti, hiv-vasta-aineet)
• raskauden ehkäisytoiminta (ehkäisykapselit)
• raskaustestit
• lääkäri paikalla ma klo 13.30–16.00 (gynekologiset asiat, 
  tukikeskustelut, haavainfektiot)

Toiminta on täysin luottamuksellista, henkilökuntaa sitoo 
vaitiolovelvollisuus. 

Hoitoon  
hakeutuminen:

Lähetettä tai ajanvarausta ei tarvita (lääkärille mielellään 
ajanvaraus), aukioloaikoina voi vain astua ovesta sisään. 
Milliin voi tulla myös päihtyneenä. 

Yhteystiedot: Terveysneuvontapiste Milli 
Aninkaistenkatu 10 B 
20100 Turku
Puh. 02 269 2470
milli@turku.fi

Aukioloajat: ma ja to klo 12.00–18.00 ja pe klo 12.00–16.00
ti ja ke suljettu

Hinta: Maksuton

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Palvelu on tarkoitettu: Kaikille yli 18-vuotiaille turkulaisille, jotka haluavat lopettaa 
tupakoinnin

Palvelun kuvaus: Terveysasemalla savuttomuushoitajan vastaanotolla toteu-
tettava yksilövieroitus tupakasta. Hoitoon kuuluu vastaanot-
tokäyntejä hoitajan luona ja seurantasoittoja. Menestyksek-
kään vieroituksen edellytyksenä on asiakkaan oma vahva 
motivaatio vierottua tupakasta. 

Hoitoon  
hakeutuminen:

Lähetettä ei tarvita. Ota yhteyttä oman terveysaseman 
ajanvaraukseen.

TUPAKASTAVieRoiTUS
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Yhteystiedot: Terveysasemat on jaettu asiakkaan asuinpaikan postinume-
ron mukaan.

Terveysasemat määräytyvät postipiirien mukaisesti. Uusi   
terveydenhuoltolaki astui voimaan 2011. Se antaa kuntalai-
selle oikeuden valita oman terveysasemansa. Terveysase-
maa saa vaihtaa kerran vuodessa. Kuntalainen voi halutes-
saan jatkaa asiointia postipiirin mukaisella terveysasemalla:

20100 (osa), 20200, 20250, 20900 (osa) ja 20960 
Keskusta 1 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 1130 ma–pe klo 8.00–15.30

20100 (osa), 20300 (osa), 20320 (osa), 20400 ja 20460  
ja osalle Yli-Maarian asukkaita
Keskusta 2 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 1266 ma–pe klo 8.00–15.30

20210, 20320 (osa), 21330, 21340, 21400 (osa), 20900 (osa)  

ja 20960 
Keskusta 3 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 2660130 ma–pe klo 8.00–15.30

20240 ja 21210 (osa)
Pansion lähipalvelupiste
Ajanvaraus numerosta 02 266 1031 ma–ti ja to klo 8.00– 
15.30, ke ja pe klo 8.00–14.30.  

20300 (itäpuoli Satakunnantiestä ja Satakunnantien paritto-
mat numerot), 20360 (ei Runosmäki) ja 20380 
Mullintien lähipalvelupiste
Ajanvaraus numerosta 02 266 0159 ma–ti ja to klo 8.00– 
15.30, ke ja pe klo 8.00–14.30.   

20360 ja 20400 (Tampereen valtatien parilliset numerot) 
Runosmäen terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 0159 ma–pe klo 8.00–15.30

20460 ja 20400 (osa) ja Moision alueella asuville
Maarian lähipalvelupiste
Ajanvaraus numerosta 02 266 0022 ma–ti ja to klo 8.00–
15.30, ke ja pe klo 8.00–14.30 

20500, 20520 (radan länsipuoli), 20700, 20720 ja 20740 
20740 (osa) 
Mäntymäki 1 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 2662700 ma–pe klo 8.00–15.30

20540 ja 20520 (radan itäpuoli) 
Kirkkotien terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 1341 ma–pe klo 8.00–15.30

20610 ja 20750 (Vaalan asukkaat) 
Varissuon terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 1100 ma–pe klo 8.00–15.30 

- 91 -



- 93 -

Katkaisuhoito ja selviämisasema
TURUn KATKAiSUHoiTo- JA SELVIÄMISASeMA

Palvelun tarjoaja: A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualue

Palvelu on tarkoitettu: Yli 18-vuotiaille, katkaisuhoito alkoholin, huumeiden ja lääk-
keiden väärinkäyttäjille ja selviämisasema päihtyneille

Palvelun kuvaus:

Hoitoon  
hakeutuminen:

Katkaisuhoitoon hakeudutaan varaamalla paikka edellisenä  
päivänä puhelimitse. Lähetettä ei tarvita. Ilta- ja viikonloppu- 
aikoina on mahdollista hakeutua rajoitetusti hoitoon terveys-
keskuksen päivystyksen kautta. Peruutuspaikalle voi myös 
päästä samana päivänä. 

Yhteystiedot: Turun katkaisuhoito- ja selviämisasema 
Vähäheikkiläntie 7
20700 Turku
Puh. 040 673 5571

Aukioloajat: Ympäri vuorokauden

Hinta: 32,50 €/vrk, omavastuuosuuteen on mahdollista saada sosi-
aalitoimesta maksusitoumus riippuen asiakkaan tuloista. 

Yhteystiedot: 20740 (osa) ja 20750 (ei Vaala) 
Mäntymäki 3 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 0100 ma–pe klo 8.00–15.30  

20800, 20810, 20880 ja 20750 (ei Vaala)  
Mäntymäki 2 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 2615 ma–pe klo 8.00–15.30 

Ruotsinkieliset asiakkaat
Mäntymäki 2 terveysasema
Ajanvaraus numerosta 02 266 2738  

Aukioloajat: Terveysaseman aukioloaikana

Hinta: Maksuton
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Päihdehuollon kuntoutumishoitopalvelut
PäiHDeHUoLLon KUnToUTUMiSHoiToPALVeLUT

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Eri kuntoutumishoitolaitokset

Palvelu on  
tarkoitettu:

Kuntoutumishoito on tarkoitettu avohoitoa tukevaksi hoitojaksoksi 
päihdeongelmaisille, joille avohuollon palvelut eivät ole riittäviä tai 
tarkoituksenmukaisia. 

Palvelun kuvaus: Turun kaupunki hankkii suurimman osan laitoskuntoutuksesta osto-
palveluna kaupungin ulkopuolisilta kuntoutumislaitoksilta.

Päihdehuollon laitoskuntoutushoito on osa asiakkaan kokonais-
kuntoutumista. Tarjolla on erilaisia kuntoutumishoitopalveluja, 
joista pyritään valitsemaan asiakkaalle parhaiten sopiva palvelu.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Ota yhteyttä omaan sosiaalitoimistoosi.

Asunnottomat turkulaiset ottavat yhteyttä erityissosiaalitoimistoon

Yhteystiedot: Sosiaalitoimisto valitaan asiakkaan asuinpaikan postinumeron 
mukaan. Kaikkiin sosiaalitoimistoihin varataan aika samasta puhe-
linnumerosta: 02 262 5001.

Hinta: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala maksaa kuntoutushoidosta ns. 
kuntaosuuden. Kuntaosuuden maksaminen edellyttää aina sosiaali-
työntekijän/peruspalvelulautakunnan päätöstä. Lisäksi hoitopäivä-
maksuun on mahdollisuus saada maksusitoumus, jonka käsittelys- 
sä noudatetaan vahvistettuja toimeentulotukinormeja.

enSiKoTi PinJA 

Palvelun tarjoaja: Turun ensi- ja turvakoti ry

Palvelu on  
tarkoitettu:

Ensikoti Pinja on tarkoitettu päihteitä  käyttäville raskaana oleville 
naisille ja vauvaperheille, joissa vanhemmilla on päihdeongelma. 
Ensikoti Pinjassa on viisi perhepaikkaa.

Palvelun kuvaus: Ensikoti Pinjassa tavoitteena on ehkäistä sikiövaurioita tukemalla 
äidin päihteettömyyttä jo raskausaikana sekä tukea vanhemman ja
vauvan varhaisen vuorovaikutussuhteen syntymistä ja vanhem-
muutta perheissä, joissa vanhemmilla on päihdeongelma. Kuntou-
tuksessa yhdistetään varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja
hoito sekä erityisesti vauvaperheiden tarpeisiin kehitetty päihdekun-
toutus. Kuntoutuksessa keskeisiä menetelmiä on yhteisön tietoinen
käyttö tavoitteiden saavuttamiseksi, viisiportainen kuntoutusmalli, 
omahoitajatyöskentely, toiminnalliset menetelmät sekä vertaistuki.
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PäiHDePSYKiATRiAn oSASTo A3 

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Palvelu on  
tarkoitettu:

18–64-vuotiaille vakavista mielenterveys- ja päihderiippuvuuson-
gelmista (kaksoisdiagnoosi) kärsiville potilaille, jotka tarvitsevat 
psykiatrista sairaalahoitoa.

Palvelun kuvaus: Päihdepsykiatrian osasto A3 on 12-paikkainen suljettu päihdepsy-
kiatrian vastaanotto-osasto.

Osastolla toteutetaan vieroitushoidon ja korvaushoidon aloitusjak-
soja. Päihdepsykoosit hoidetaan osastolla välittömästi. 

Potilaan hoito suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä potilaan 
kanssa hoitoryhmässä, johon kuuluu lääkäri ja hoitajia. Hoitoon 
voi kuulua esimerkiksi hoitokokoukset, omahoitajakeskustelut, 
perheen tapaaminen ja kotikäynnit sekä lääkehoidon, toimintaky-
vyn ja voinnin jatkuva kartoitus ja arviointi, sosiaalisen verkoston 
kartoitus ja jatkohoidon järjestäminen.

Osastohoidon jälkeen potilas ohjataan jatkohoitoon esim. päihdep-
sykiatrian poliklinikalle, A-klinikalle, tai psykiatrian poliklinikalle.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä, joka on joko tarkkailu (M1)-
lähete tai vapaaehtoisen hoidon (B1)-lähete. Vapaaehtoisen 
hoidon tarve arvioidaan aina päihdepsykiatrian poliklinikalla, jonne 
asiakas voi itse ottaa yhteyttä.

Yhteystiedot: Päihdepsykiatrian osasto A3 
Kunnallissairaalantie 20, talo 4
20700 Turku 
Puh. 02 266 2460

Aukioloajat: 24 h/vrk

Hinta: Hoitopäivämaksu 15 €/vrk

Hoitoon  
hakeutuminen:

Yhteydenotto voi tapahtua mm. neuvolasta, synnytyssairaalasta, 
psykiatriasta, sosiaalitoimistosta. Myös asiakas tai hänen omaisensa  
voivat ottaa yhteyttä. Koska kuntoutukseen tarvitaan lähettävän kun- 
nan maksusitoumus tapahtuu tuloneuvottelu yhteistyössä kunnan 
sosiaalitoimen kanssa. Palvelu on valtakunnallista, joten hoitoon voi 
tulla eri puolilta maata.

Yhteystiedot: Ensikoti Pinja 
Luolavuorentie 7 b 
20810 Turku
Puh. 02 278 1200 tai 050 538 3511(johtaja) tai   
041 513 6188 (sosiaalityöntekijä)
Sähköposti: anne.storbom@turunensi-jaturvakotiry.fi  
tai salla.snallstrom@turunensi-jaturvakotiry.fi 

Aukioloajat: 24 h/vrk

Hinta:                         400 €/vrk äiti-vauvaparilta, isät 200 €/vrk ja sisarukset 200 €/vrk .  
Kunta päättää, minkä osuuden perii asiakkaan tuloista. 

/Psykiatrinen erikoissairaanhoito
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Päihdehuollon asumispalvelut
SiLLAnKoRVAn enSiSUoJA

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Palvelu on tarkoitettu: Väliaikaista majoituspaikkaa tarvitseville päihdeongelmaisille 
turkulaisille

Palvelun kuvaus: Sillankorva on asuntoa vailla oleville turkulaisille päihdeon-
gelmaisille tarkoitettu väliaikainen majoituspaikka. Sillankor-
vassa on 20 paikkaa päihtyneille asiakkaille joista 4 paikkaa 
on varattu selviämisosaston asiakkaille ja 16 paikkaa selville 
asiakkaille. Paikkatiedustelut tehdään Sillankorvaan.

Sillankorvan tavoitteena on antaa päihdeongelmaiselle 
hänen tarvitsemaansa perushoitoa, auttaa selvittämään 
päihdehuollon asumispalveluiden tarvetta ns. arviointijaksol-
la sekä ohjaamaan muuhun hoitoon. Sillankorvassa on mah-
dollisuus ruokailuun, peseytymiseen ja vaatehuoltoon.

Päihteettömän asiakkaan arviointijaksolla (max. 2 viikkoa) 
selvitetään asiakkaan arjessa selviytymistä, tavoitteena saa-
da valmiudet selviytyä seuraavan asumispalvelun piirissä.

Asiakas voi siirtyä Sillankorvassa n. kolmen kuukauden asu-
misharjoitteluun, mikäli sopivaa sijoituspaikkaa ei heti löydy.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Lähetettä ei tarvita eikä promillerajaa ole. Asiakas voi vain 
tulla paikalle.

Yhteystiedot: Sillankorvan ensisuoja 
Konsankuja 12 
20100 Turku
Puh. 02 262 5528 (ohjaajat) ja 02 262 5529 (johtaja)
Fax 02 262 5605

 
Aukioloajat:                       Ympäri vuorokauden

Hinta:                                  Maksuton
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niUSKALAn HoiToKoTi

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Palvelu on tarkoitettu: Työikäisille asunnottomille päihdeongelmaisille

Palvelun  kuvaus: Niuskalan hoitokoti on turkulaisille aikuisille päihdeongel-
maisille tarkoitettu 34-paikkainen hoitokoti. Asiakkaalla on 
mahdollisuus majoittua 1–2 hengen huoneeseen. Tutustu-
miskäynnillä voidaan esisuunnitella mahdollista asumista ja 
kuntoutumista.

Asumiseen sisältyy:
• päivittäiset ruokailut, 
• vaatteiden pesu,
• pienimuotoiset terapiatyöt ja
• päivittäisten elämänhallinnan asioiden opettelu.

Työmuotona ovat omaohjaajajärjestelmä ja yhteisöllinen nä-
kökulma. Hoitokodista on mahdollisuus hakea päihdehuollon 
tukiasuntoon, itsenäiseen asumiseen tai kuntoutumisjaksolle 
hoitokodin ulkopuolelle.

Palveluun  
hakeutuminen:

Asumaan hakeudutaan Sillankorvan ensisuojan vastaanot-
to-osaston kautta, jossa tehdään palvelutarpeen arviointi. 

Yhteystiedot: Niuskalan hoitokoti 
Liekakatu 6
PL 364 
20101 Turku
Puh. 02 262 5526
Fax 02 262 6379

Aukioloajat: Hoitokoti tarjoaa ympärivuorokautisen asumisen. 

Hinta: 13 €/vrk
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PAATTiSTen HUoLToKoTi

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Palvelu on tarkoitettu: Iäkkäät, omatoimiset, turkulaiset päihdeongelmaiset

Palvelun kuvaus: Paattisten huoltokoti on lähinnä omatoimisille, iäkkäille, 
eläkkeellä oleville turkulaisille päihdeongelmaisille tarkoitettu 
asumisyksikkö. Asukaspaikkoja on 46, näistä kolme inter-
vallipaikkoja.  

Huoltokodin toiminta-ajatuksena on vaikuttaa myönteisesti 
päihteiden ongelmakäyttäjien elämisen laatuun tukemalla 
asukkaita heidän pyrkimyksissään saada päihteiden käyttö 
hallintaan, antamalla asukkaille pysyvä tai tilapäinen koti 
sekä hoitoa ja kuntoutusta ja parantamalla päihdeongel-
maisen valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Huoltokotiin ei 
sovellu jatkuvaa valvontaa tai ympärivuorokautista hoitoa 
vaativa asiakas.

Huoltokoti tarjoaa asukkailleen majoituksen yhden tai 
kahden hengen huoneessa, ravinnon, puhtauden, terve-
yden- ja sairaanhoidon, vaatteet sekä sosiaalityöntekijän 
palvelut. Asukkailla on mahdollisuus osallistua huoltokodissa 
työtoimintaan. Jokaisella asukkaalla on omaohjaaja, joka 
toimii asukkaan tukihenkilönä ja avustaa virallisten asioiden 
hoidossa. Uuden asukkaan kanssa laaditaan kirjallinen kun-
toutumissuunnitelma, jonka laatimiseen osallistuu asukkaan 
lisäksi omaohjaaja, vastaava ohjaaja ja tarvittaessa sairaan-
hoitaja. Näillä tukitoimilla pyritään ehkäisemään asukkaan 
päihteiden käyttöä sekä lisäämään asukkaan osallistumista 
ja viihtymistä huoltokodissa.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Huoltokotiin voi tiedustella paikkaa suoraan huoltokodin 
vastaavalta ohjaajalta tai oman alueen sosiaalityöntekijältä. 
Huoltokodin henkilökunta käy ennen huoltokotisijoitusta 
arvioimassa asiakkaan kunnon ja hoidon tarpeen. Apuväli-
neet voivat rajoittaa hoitoon pääsyä. Akuuttia päihdeongel-
maa ei voi olla, vaan asukas tulee tarvittaessa katkaisu- tai 
vieroitushoidon kautta. Lähetettä ei tarvita. Tutustumaan voi 
tulla myös itse. Hoitoon tulo on vapaaehtoista. 

Yhteystiedot: Paattisten huoltokoti 
Hutinkuja 80 
21340 Turku. 
Puh. 02 262 5430

Paikkatiedustelut virka-aikana vastaavan ohjaajan kautta, 
Puh. 262 5431  

Aukioloajat: Huoltokoti tarjoaa ympärivuorokautisen asumisen. 

Hinta: Laitoshoitomaksu on 85 % eläkkeestä. Asukkaalle käteen 
jäävä osuus on vähintään 99 €/kk. Intervalliasukkaan hoito-
maksu on 32,60 €/vrk. Jos maksukatto on täynnä, hoitomak-
su on 15,10 €/vrk.
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MUUT PäiHDeHUoLLon ASUMiSPALVeLUT

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala hankkii omien asumis-
veluyksiköidensä lisäksi päihdehuollon asumispalveluja asiak-
kaalle tehdyn palvelutarvearvion perusteella useilta yksityi-
siltä palveluntuottajilta. Vuoden 2011 alussa asumispalveluja 
ostettiin seuraavilta palveluntuottajilta: 

Kotisairaala Luotsi (Tuetun asumisen palvelut) 
Mainio Vire Oy 

(Tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, tuetun asumisen palvelut)
Suomen Pelastusarmeijan säätiö (Palveluasuminen ja tehos-
tettu palveluasuminen)
Hoitokoti Setälänpiha Oy (Tehostettu palveluasuminen)

Palvelu on  
tarkoitettu:

Palvelu on tarkoitettu asunnottomille päihdeongelmaisille.

Palvelun kuvaus: Turkulaisille asunnottomille päihdeongelmaisille on tarjolla 
päihdehuollon asumispalveluja sekä kaupungin omissa päih-
dehuollon yksiköissä että ostopalveluyksiköissä. Asumisen 
aikana asukasta autetaan arjen asioissa ja yhteydenpidossa 
viranomaisiin sekä tuetaan päihteettömyyttä. Ympärivuoro-
kautista tukea tarjoavista asumispalvelupaikoista asukkaat 
siirtyvät joko päihdehuollon tuettuun asumiseen tai itsenäi-
seen asumiseen. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään, ensisuojan työntekijään tai 
suoraan asumis- ja päihdepalvelujen hallintoon, niin autamme 
sinua löytämään sopivimman asumismuodon.

Yhteystiedot: Asumis- ja päihdepalvelut 
Puh. 02 262 6111 (vaihde) 

Aukioloajat: Ajanvaraus ma–pe klo 8.30–15.00, Puh. 02 262 5001 

Hinta: Asumispalvelut toteutetaan yleensä ostopalveluna, jota 
varten kunnalta tarvitaan maksusitoumus. Omavastuuosuus 
määräytyy yksilöllisesti, ja asiakas saa siitä aina tiedon. 

(Tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, tuetun asumisen palvelut)
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Matalan kynnykset paikat,  
päivä- ja palvelukeskukset 
eLoKoLo JA ELOETAPPI

Palvelun tarjoaja: Turun Alueen Elämäntapayhdistys

Palvelu on tarkoitettu: Kaikille kansalaisille. Pääosa Elokolon asiakkaista muodos-
tuu työttömistä, syrjäytyneistä, päihde- ja mielenterveyskun-
toutujista, opiskelijoista ja erilaisista eläkeläisistä.

Palvelun  kuvaus: Elokolo on kansalaisten kohtaamispaikka, johon kuka tahan-
sa on tervetullut. Tarjolla on edullista pikkupurtavaa, kahvia 
ja teetä. Asiakkaiden käytössä ovat myös päivän lehdet ja 
Internet-yhteys. Tiistaisin ja torstaisin voi ostaa edullisen koti- 
ruoan klo 13.30 asti.

Elokolon toiminnan tavoitteena on ehkäisevä päihdetyö. Asi-
akkailla on mahdollisuus saada matalan kynnyksen ohjausta, 
neuvontaa ja vertaistukea. Asiakkailla on myös mahdollisuus
soittaa eri virastoihin maksutta. Iltaisin on ryhmätoimintaa.

Palveluun  
hakeutuminen: Elokoloon voi tulla selvin päin aukioloaikoina. 

Yhteystiedot: Turun Elokolo 
Yliopistonkatu 10 
20100 Turku
Puh. 02 233 0729 tai 040 455 2874 (aluetyöntekijä)
Maaria-Jäkärlän Eloetappi Lampolankatu 6 A 1 20460 Turku

Aukioloajat: Elokolo on avoinna vuoden jokaisena päivänä klo 8.30–14.00.
Eloetappi on avoinna ma–to klo 9.00–14.00 ja pe klo 9.00–
14.00.

Hinta: Maksuton. Ainoastaan kahvilan tarjoamat palvelut (ruoka, 
                                            kahvi, tee, puuro, voileivät) ovat maksullisia.

Maaria-Jäkärlän Eloetappi Lampolankatu 6 A 1 20460 Turku
Maaria-Jäkärlän Eloetappi Lampolankatu 6 A 1 20460 Turku
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JoKiTUPA

Palvelun tarjoaja: Turun A-Kilta ry

Palvelu on tarkoitettu: Päihdeongelmista eroon pyrkiville ja heidän läheisilleen

Palvelun kuvaus: Jokitupa on päihteetön päivätoimintakeskus. Tarjolla on 
päivittäin (ma-pe) aterioimismahdollisuus, kahvia, päivän 
lehdet, netti, biljardi ja erilaisia harrastus- ja ryhmätoimintoja. 
Jokituvalta löytyy muun muassa: 

• henkinen viriketoiminta ja elämänhallintakoulutus  
  psykologin johdolla
• naisten toiminnallinen vertaistukiryhmä 
• liikunnallisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen  
  (esim. uinti, vesijumppa, petanque jne.)
• retket, matkat, juhlat, tapahtumat  jne.
• naistenillat, ruokaillat, karaoke
• koulutusta
• yhdyskuntapalvelu, työharjoittelu, työkokeilu, 
   tukityöllistyminen ja vapaaehtoistyö
• tiedotus ja valistustyö
• jäsenpalaverit
• palveleva puhelin 3 krt/vko apua tarvitseville, omaisille  
  ja läheisille
• leivän ja elintarvikkeiden jako jäsenille min. 3 krt./vk
• pieni kirpputori 

Palveluun  
hakeutuminen:

Jokituvalle voi tulla selvin päin aina aukioloaikoina ja osallis-
tua toimintaan. 

Yhteystiedot: 

Aukioloajat: ma-ti klo 8.00-18.00, ke-pe klo 8.00-16.00 ja la klo 9.00-13.00

Hinta: Jäsenmaksu 20 €/kalenterivuosi. Sosiaalitoimisto ja diakonit 
voivat antaa maksusitoumuksen jäsenmaksuun ja/tai aterioihin.

Jäsenille palvelut ovat edullisempia tai jopa ilmaisia, esim. 
ateria 1,50 €/jäsen, muille 3 €/ruokailija.

JYRKKäLän ToiMinTAKeSKUS

Palvelun tarjoaja: Turun A-Kilta ry

Palvelu on 
tarkoitettu:

Jyrkkälän, Härkämäen, ja muiden lähialueiden asukkaille ja 
kaikille muillekin toiminnasta kiinnostuneille, erityisesti päihde-
ongelmista eroon pyrkiville ja heidän läheisilleen.

Palvelun kuvaus: Jyrkkälän toimintakeskus on päihteetön päivätoimintakeskus. 
Tarjolla on päivittäinen ateriointimahdollisuus, kahvi, lehdet, 
bingo, seurakuntapapin vierailu, yhdessäolo jne. Jyrkkälän 
toiminnassa mukana olevat voivat osallistua kaikkiin Turun 
A-Killan tapahtumiin, juhliin, ryhmiin ja muuhun Turun A-Killan 
järjestämään toimintaan.
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SiRKKALAn PäiVäKeSKUS

Palvelun tarjoaja: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän diakoniakeskus

Palvelu on tarkoitettu: Turkulaisille päihdeongelmaisille. Sekä itsenäisesti asuville 
että asunnottomille. 

Palvelun kuvaus: Päiväkeskus on matalan kynnyksen toimipiste, jossa päih-
deongelmaisella on mahdollisuus viettää arkipäiväänsä ja 
saada tukea ja neuvoja arjen asioissa.

Asiakkailla on mahdollisuus edulliseen ruokailuun arkisin  
klo 11.00–12.00.

Päiväkeskuksessa voi käydä suihkussa ja pesettää kohtuul-
lisen määrän käyttövaatteita. Asiakkailla on mahdollisuus 
lehtien lukemiseen ja television katseluun. Käytettävissä 
pelejä, mm. biljardi.  Henkilökunta auttaa viranomaisasioiden 
hoitamisessa ja keskustelee asiakkaan niin halutessa mieltä 
askarruttavista asioista, kuten päihteiden käytöstä tai asumi-
seen liittyvistä asioista.

Asiointi ei edellytä päihteettömyyttä mutta asiallinen ja muita 
kunnioittava käyttäytyminen on välttämätöntä.

Palveluun  
hakeutuminen:

Lähetettä ei tarvita vaan palveluun hakeudutaan oma-
aloitteisesti. Asiakas voi vain tulla paikalle ja astua ovesta 
sisään. Pyritään siihen, että asiakas asioi päihteettömänä.

Yhteystiedot: Sirkkalan päiväkeskus 
Sirkkalankatu 18 C 
PL 364 
20101 Turku
Puh. 02 262 6814

Aukioloajat: ma–to klo 8.00–16.00 ja pe klo 8.00–12.00

Hinta: Maksuton

Palveluun 
hakeutuminen:

Jyrkkälän toimintakeskukseen voi tulla selvin päin aina auki-
oloaikoina ja osallistua toimintaan. 

Yhteystiedot: Jyrkkälän toimintakeskus 
Jyrkkälänkatu 4 
20210 Turku

Aukioloajat: ma–ti ja to–pe klo 10.00–14.00 ke klo 9.00-13.00, 
la–su suljettu

Hinta: Jäsenmaksu 15 €. Sosiaalitoimi ja diakonit voivat antaa mak-
susitoumuksen jäsenmaksuun ja /tai aterioihin.

Jäsenille palvelut ovat edullisempia tai jopa ilmaisia, esim. 
ateria 1,50 €/jäsen, muille 3 €/ruokailija.
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TURUn KATULäHeTYKSen PäiVäKeSKUSTYö ”YLäSALi”

Palvelun tarjoaja: Turun katulähetys

Palvelu on tarkoitettu: Asunnottomille, päihdeongelmaisille, syrjäytyneille vähäva-
raisille pitkäaikaistyöttömille, mielenterveysongelmaisille, 
eläkeläisille ja maahanmuuttajille.

Palvelun kuvaus: Turun katulähetyksen yläsalissa on tarjolla kristillistä diako-
nia-, ruoka- ja vaateapua/päiväkeskustyötä. Hartaushetket 
ja lounasruokailut pidetään keskiviikkoisin ja perjantaisin 
klo 13. Ruokailuun mahtuu n. 80 henkilöä. Ruokailun jäl- 
keen jaetaan lahjoituselintarvikkeita ja rajoitetusti vaatteita.

Maanantaisin lisäksi elintarvikejakelua vähävaraisille lapsi-
perheille ja eläkeläisille. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Suoraan kadulta jonotusperiaatteella. Ei promillerajaa, mutta 
häiritsevästi päihtyneet poistetaan tiloista.

Yhteystiedot: Turun katulähetys 
Läntinen Pitkäkatu 8 
20100 Turku
Puh. 02 250 3858
Sähköposti: jukka.silvola@turunkatulahetys.fi
www.turunkatulahetys.fi

Aukioloajat: Ruokailut alkavat klo 13.00 keskiviikkoisin ja perjantaisin. 
Ovi avataan n. klo 12.30. Maanantain elintarvikejakelu  
klo 13.00–14.00 jaettavan riittävyyden rajoissa.

Hinta: Maksuton
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Vertaistuki ja tukihenkilötoiminta
AA-RYHMäT

Palvelun tarjoaja: AA Anonyymit Alkoholistit 

Palvelu on  
tarkoitettu:

Henkilöille, joilla on alkoholiongelma ja halu lopettaa juomi-
nen. 

Palvelun kuvaus: AA on miesten ja naisten yhteisö, jossa he jakavat keskenään 
kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista 
yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään 
alkoholismista. AA:n jäsenet noudattavat 12. askeleen toipu-
misohjelmaa.

Kokoukset ovat pääsääntöisesti suljettuja AA-kokouksia: 
alkoholisteille. On myös avoimia AA-kokouksia: alkoholistien 
lisäksi osallistua voi jokainen, joka on kiinnostunut AA:sta.

Palveluun  
hakeutuminen:

AA-kokouksiin voi tulla yksin tai AA-laisen tukihenkilön kans-
sa. Tietoja tukihenkilöistä saa Auttavan puhelimen kautta.

Yhteystiedot: Kokouksia joka päivä. Kokousajat ja paikat selviävät Auttavan 
puhelimen kautta numerosta 02 250 1125 joka päivä 
klo 18.00–20.00 sekä tiistaina klo 16.00–20.00 ja kotisivuil-
tamme www.aa-tupa.fi.
Sähköposti: info@aa-tupa.fi tai tupa.turku@gmail.com

Hinta: AA on omavarainen omien vapaaehtoisten avustusten avulla. 
Kokouksiin osallistuvat alkoholistit laittavat rahaa lippaaseen, 
jos siihen pystyvät. Nämä rahat käytetään ryhmän kuluihin ja 
sanoman viemiseen vielä kärsivälle alkoholistille. AA ei ota 
vastaan ulkopuolisia avustuksia, eikä AA:ssa peritä jäsen- 
eikä pääsymaksuja.
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nA-RYHMäT 

Palvelun tarjoaja: NA Nimettömät narkomaanit

Palvelu on tarkoi-
tettu:

Huumausaineriippuvaisille, jotka haluavat huumeista eroon

Palvelun kuvaus: NA on hyötyä tavoittelematon miesten ja naisten toveriseura 
niille, joille huumeista on muodostunut ensisijainen ongel-
ma. Vertaisryhmiä kokoontuu säännöllisesti mm. Turussa ja 
Naantalissa.

Ohjelma koostuu yksinkertaisista periaatteista, joiden avulla 
jäsenet saavat tukea jokapäiväiseen elämäänsä.

Palveluun  
hakeutuminen

Ryhmään voi mennä ilman etukäteisilmoittautumista ryhmän 
kokoontumisajankohtana. Ainoa edellytys on halu lopettaa 
käyttäminen ja pidättäytyä täysin kaikista huumeista.

Ryhmien kokoontumistiedot löytyvät Internet-osoitteesta 
www.nasuomi.org

Yhteystiedot: www.nasuomi.org

Hinta: Maksuton

AL-Anon -PeRHeRYHMä

Palvelun tarjoaja: Al-Anon

Palvelu on  
tarkoitettu:

Ryhmä on tarkoitettu alkoholistien läheisille: puolisoille, 
kumppaneille, ystäville, sisaruksille, lapsille ja vanhemmille. 

Palvelun kuvaus: Al-Anon on vertaistukeen perustuva toipumisohjelma. Ohjel-
ma ja toisten jäsenten ainutlaatuinen, ymmärtävä tuki auttaa 
meitä parempaan elämään.

Toiminnan periaatteita ovat vapaaehtoisuus, nimettömyys 
ja luottamuksellisuus. Periaatteet pohjautuvat Al-Anonin 
ohjelmaan, joka muodostuu kahdestatoista henkilökohtaisen 
kasvun askeleesta ja kahdestatoista ryhmien toimintaa ohjaa-
vasta perinteestä sekä kahdestatoista palvelukäsitteestä.

Palveluun  
hakeutuminen

Ryhmään voi mennä ilman etukäteisilmoittautumista ryhmän 
kokoontumisajankohtana. Ryhmäjäsenyyden ainoa edellytys 
on, että kärsii läheisen ihmisen juomisesta.

Yhteystiedot: Lähimmän ryhmän kokoontumisajan ja osoitteen löydät netti-
sivultamme www.al-anon.fi tai Al-Anonin auttavasta puheli-
mesta 02 245 2255  ma, ti ja to klo 19.00–21.00.
Sähköposti: al-anon@al-anon.fi

Hinta: Yhteisömme on omavarainen ja sillä ei ole jäsenmaksuja. Pa-
lavereissa kiertää lipas, voi antaa vapaaehtoisen avustuksen. 
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TieTU RY:n TUKiHenKiLöToiMinTA

Palvelun tarjoaja: Tietu ry

Palvelu on tarkoitettu: Huumeongelmista kärsiville tai päihtedenkäytön lopetta-
neille täysi-ikäisille ihmisille. Asiakkaat voivat olla huume-, 
alkoholi- tai sekakäytöstä kärsiviä päihdeongelmaisia.

Palvelun  kuvaus: Yhdistys tarjoaa tukihenkilötoimintaa jonka tehtävänä 
on auttaa asiakasta sopeutumaan arkielämään ilman 
huumeita. Tukihenkilö keskustelee, ohjaa, ja harrastaa 
asiakkaan kanssa. tms. Tukihenkilö opastaa ja ohjaa anta-
malla viimeistä tietoa vieroittautumis-mahdollisuuksista ja 
mahdollisuudesta päästä irti huumeriippuvuudesta, miten 
pysyä erossa aineista ja säilyttää jo mahdollisesti hyvin 
alkanut raittius. Tukihenkilö ohjaa ja luo yhteydet viralliseen 
hoitotahoon, järjestää tarvittaessa lääkehoidon asianmu-
kaisen valvonnan, auttaa kokonaisuudessaan asiakkaan 
monimuotoisten ongelmien selvittelyssä (päihderiippuvuus, 
velat, oikeus, asuntoasiat ym.) auttaa arki asioiden hallin-
nan löytämisessä ja ohjaa asiakkaan muiden palvelujen 
piiriin mikäli siihen on tarvetta.Tavoitteena elämänlaadun 
parantaminen sekä elämänhallinnan löytyminen ja niiden 
säilyttäminen. 

Toiminnan tarkoituksena on ehkäistä asiakkaiden riskiä 
retkahtaa uudelleen käyttämään päihteitä. Toiminta sisältää 
erikseen sovittuna erilaista ryhmätoimintaa päihdeon-
gelmasta kärsiville asiakkaille. Ryhmä-, vertaistuki- ja 
yksilötoiminnoissa harjoitellaan myös arjentaitojen hallintaa. 
Ryhmien toiminnat riippuvat ryhmien itsensä asettamista 
tavoitteista. Asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen kuntou-
tussuunnitelma ja tukihenkilösopimus heidän tullessaan 
mukaan toimintaa. Näin asiakkaat ja tukihenkilöt sitoutuvat 
noudattamaan sovittuja ohjeita. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Asiakkaaksi hakeudutaan soittamalla yhdistykseen ja 
sopimalla haastatteluaika. Haastattelussa käydään läpi 
asiakkaan toiveet ja tavoitteet, joiden mukaan tehdään 
kuntoutussuunnitelma.

Yhteystiedot: Tietu ry 

20100 Turku
Puh. 02 2516 955 
GSM 040 725 8938 tai 040 824 6710
www.tietu.fi 

Aukioloajat: Sopimuksen mukaan

Hinta: Maksuton

Yliopistonkatu 12 A 
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TURUn KATULäHeTYKSen nARKoMAAnien TUKiHenKiLöTYö

Palvelun tarjoaja: Turun katulähetys ry

Palvelu on tarkoitettu: Täysi-ikäisille narkomaaneille

Palvelun kuvaus: Tukihenkilön antamaa tukea täysi-ikäisille narkomaaneille, 
jotka haluavat muutosta omaan elämäänsä.

Palveluun  
hakeutuminen:

Turun katulähetyksen päiväkeskustoiminnan (”Yläsali”) 
kautta

Yhteystiedot: Turun katulähetys 
Läntinen Pitkäkatu 8 
20100 Turku
Puh. 040 702 2772
www.turunkatulahetys.fi 

Hinta: Maksuton
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Auttavat puhelimet päihdeongelmissa

AA:n puhelinpäivystys                       AA:n Turun paikallistoimisto
Apua alkoholiongelmaan                      Apua alkoholiongelmaan
09 750 200                                           02 250 1125
Joka päivä klo 9.00–21.00                   Joka päivä klo 18.00-20.00, ti myös klo 16.00-18.00
www.suomenaa.fi                                 www.aa-tupa.fi

Al-anon puhelinpäivystys
Apua alkoholiongelmaisen läheiselle.
09 750 200
Joka päivä klo 9.00–21.00
al-anon@al-anon.fi    
www.al-anon.fi

ev.lut. seurakuntien palveleva puhelin 
Keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti
010 190 071
su–to klo 18.00–01.00, pe–la klo 18.00–03.00

irti huumeista ry:n päivystävä puhelin
Tietoja huumeista, hoitopaikoista, käyttöön liittyviä kysymyksiä. Soittaa voi nimettömänä 
mistä päin Suomea tahansa paikallispuhelun hinnalla. Puhelimeen vastaavat koulutetut 
vapaaehtoistyöntekijät tai työntekijät
010 804 550
ma–pe klo 9.00–15.00 ja 18.00–21.00

Kris päivystävä puhelin
KRIS:n tavoitteena on tukea vankeja ja vankilasta vapautuneita, syrjäytymisuhan alla olevia 
ja päihdeongelmaisia. Palveluun kuuluu ympärivuorokautinen puhelintuki.
046 664 3528 
24 h/vrk

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja netti
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja nuorten puhelimeen voi soittaa maksutta 
koko maassa. Vastaajana on koulutettu vapaaehtoinen päivystäjä. Voit kysyä tai keskustella 
luottamuksellisesti mistä tahansa sinua mietityttävästä asiasta. Nuortennetin kirjepalveluun 
voit lähettää kysymyksesi kirjallisena.
116 111
ma–pe klo 14.00–20.00 ja la–su klo 17.00–20.00
http://www.mll.fi/nuortennetti/

MLL:n Vanhempainpuhelin ja netti
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Vanhempainpuhelimeen voi soittaa kun vanhempa-
na olo ahdistaa tai väsyttää, tai olet huolissasi jaksamisestasi. Tukea saat myös kun lapsesi 
käyttäytyminen tai kehitys mietityttää. Vastaajana on toinen vanhempi, vapaaehtoinen tehtä-
vään koulutettu päivystäjä. Voit soittaa tai kirjoittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti.
0600 12277
ti klo 10.00–13.00 ja 17.00–20.00, ke klo 10.00–13.00, to klo 14.00–20.00
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/
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operaatio Toivon Kriisi- ja neuvontapuhelin
Kriisitilanteisiin kuunteluapua, neuvontaa ja ohjausta päihteitä käyttävien nuorten läheisille 
ja yksinhuoltajille. Ohjausta yhdistyksen omien palvelujen tai julkisten terveydenhuolto- tai 
sosiaalipalvelujen piiriin.
040 595 0789
ma–pe klo 9.00–16.00

Peluuri – auttava puhelin peliongelmissa  
Tietoa ja tukea kaikissa peliongelmaan liittyvässä. Soita maksutta ja nimettömänä. 
0800 100 101 
ma–pe klo 12.00–18.00

Turun A-Killan palveleva puhelin
Päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen, kun kukaan ei kuuntele
02 234 2097
Perjantai-, lauantai- ja maanantai-iltaisin klo 20.00–23.00

Turun eTRA:n palveleva puhelin
Puhelin on tarkoitettu elämän mitä erilaisimpiin ongelmatilanteisiin, jossa toivoo ulkopuoli-
sen ihmisen tukea ja keskusteluapua; niin hengellisiin tarpeisiin kuin ihmissuhde ja tietysti 
myös päihdeongelmiin
050 437 3504
Joka päivä klo 18.00–20.00
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Muut päihdepalvelut
KRiS

Palvelun tarjoaja: KRIS-Turku ry.

Palvelu on tarkoitettu: Vangeille ja vankilasta vapautuneille päihdeongelmaisille

Palvelun kuvaus: KRIS:n tavoitteena on tukea vankeja ja vankilasta vapautu-
neita, syrjäytymisuhan alla olevia ja päihdeongelmaisia päih-
teettömyyteen ja rikoksettomuuteen sekä edistää heidän 
integroitumistaan yhteiskuntaan.

Vankilatyössä jaetaan tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja 
tukimuodoista. Henkilökohtaisissa tapaamisissa tuetaan ja 
jaetaan vankien muutosprosessia vertaiskokemuksien kaut-
ta. Lisäksi annetaan informaatiota vapautumiseen liittyvissä 
asioissa.

Vankilatyön menetelmät: 

• henkilökohtaiset tukitapaamiset (vertaistukihenkilö/  
  palveluohjaus, tukityö ja neuvonta)
• intensiivinen lomatuki poistumisluvan aikana
• tuetut asiointilomat
• portilta haku vapautuessa
• vankilan kurssiohjelmiin osallistuminen (yhteistyö)
• palveluohjaus kuntoutukseen, työelämään ja koulutukseen
• yhdessä tekeminen (jalkapallo/sähly/leiritapahtumat)
• yhteistyökumppanuus (viranomais- ja verkostotyö)
• vankiloista siirtymätyömarkkinoille (VST-hanke)
• puhelintuki 24h/vrk

Palveluun  
hakeutuminen:

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse ja/tai tulemalla paikanpäälle. 
Myös eri viranomaiset ohjaavat vankeja Kris:n toiminnan 
pariin.

Yhteystiedot: KRIS-Turku ry. 
Koulukatu 21 C 59 
20100 Turku
Puh. 046 664 3528  
tai 0400 211 019 (toiminnanjohtaja Reima Luotonen,  
palvelua myös ruotsiksi)
Sähköposti: kristurku@gmail.com tai krisreima@gmail.com
 

Aukioloajat:                       Arkipäivisin tapaamiset toimitiloissa/muualla, etukäteen sovit-
tuina aikoina. Päivystävä puhelin 046 664 3528 24 h/vrk.

Hinta: Maksuton
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noVAT-ToiMinTA

Palvelun tarjoaja: Naistenkartano ry 

Palvelu on tarkoitettu: Kaikille naisille (yli 18-vuotiaille), joita vaivaa jokin riippuvuus, 
pakonomainen käyttäytymismalli tai tyytymättömyys itseään 
ja elämäänsä kohtaan.

Palvelun kuvaus: NOVAT-toiminnan ydin on vertaistukiryhmätoiminta. NOVAT-
vertaisryhmässä työstetään omaa kasvua, elämänhallintaa 
sekä päihde- ja muihin riippuvuuksiin liittyviä asioita yhdessä 
muiden naisten kanssa. NOVAT-ohjelman avulla pyritään 
auttamaan naisia ongelmiensa tunnistamisessa ja niistä 
irtaantumisessa. Ryhmiin osallistuminen ei kuitenkaan 
edellytä konkreettista ongelmaa tai riippuvuutta, vaan kukin 
nainen päättää itse, mitä asiaa ryhmässä haluaa työstää. 
NOVAT-ryhmät kokoontuvat itsenäisesti kerran viikossa 
noin puolentoista vuoden ajan, ja ryhmissä työskennellään 
NOVAT-opintoaineiston pohjalta.

Lisäksi Naistenkartano ry järjestää yleisöluentotilaisuuksia, 
jotka auttavat osaltaan naisia ongelmiensa tunnistamisessa 
ja nimeämisessä. Luennot antavat näin välineitä ongelmien 
ehkäisyyn tai niistä irtaantumiseen.

Palveluun  
hakeutuminen:

Vertaistukiryhmään pääsee mukaan käytyään NOVAT-infoti-
laisuudessa, joita järjestetään Naistenkartanon luentojen yh-
teydessä. Tarvittaessa järjestetään myös yksilöinfoja, joista 
voi sopia Turun seudun aluetyöntekijän kanssa. Infotilaisuu-
den jälkeen tulee hakeutua ryhmän käynnistystilaisuuteen. 
Uusia ryhmiä käynnistetään kaksi kertaa vuodessa, vuoden 
alussa ja syksyisin, luentotilaisuuksien jälkeen.

Yhteystiedot: Naistenkartano ry/Turun seudun aluetoimisto 
Käsityöläiskatu 3 A, 3. krs 
20100 Turku
Puh. 0400 532 514
Sähköposti: turku@naistenkartano.com
www.naistenkartano.com

Aukioloajat: Turun seudun aluetyöntekijä on tavattavissa sopimuksen 
mukaan. Ryhmät kokoontuvat iltaisin.

Hinta: NOVAT-ryhmämaksu 110 € sisältäen tilat ja ohjauskäyn-
nit puolentoista vuoden ajan sekä NOVAT-käsikirjan. 
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TieTU RY:n PäiHDeKUnToUTUSRYHMäT

Palvelun tarjoaja: Tietu ry

Palvelu on tarkoitettu: Työpaikalta hoitoon ohjatuille ja muille päihdehaitoista kärsi-
ville nuorille aikuisille ja työikäisille.

Palvelun kuvaus: Tietu ry järjestää Havahduttamis- ja puheeksiottovalmen-
nuksia, Päihteettömän elämän oppikursseja sekä Jatkohoi-
toryhmiä. 

Havahduttamis- ja puheeksiottovalmennuksia järjestetään 
kysynnän ja tarpeen mukaan. Kouluttajana toimivat johdon 
ja henkilöstön työnohjaaja Matti Nokela sekä Nurmijär-
venklinikan johtaja Jyrki Lausvaara Yhdistyksen toiminnan 
tarkoituksena on tiedottaa päihdehaitoista, auttaa ihmisiä 
havaitsemaan päihdehaitat itsessään ja ympäristössään 
jo varhaisessa vaiheessa, motivoida heitä hoitoon hakeu-
tumiseen sekä tukea heitä päihdehaittoja arvioitaessa ja 
oikeaan hoitopaikkaan ohjautumisessa.

Yhdistys toteuttaa viikoittain tiloissaan Päihteettömän 
elämäntavan oppikursseja, jotka toteutetaan 8 kerran jak-
soissa. Kurssit on tarkoitettu hoitoon ohjatuille päihdeongel-
maisille ja niiden tavoitteena on antaa asiakkaille välineitä 
elämäntavan muutostyöskentelyyn. Näillä oppikursseilla 
asiakkaita motivoidaan päihdeterapian, kognitiivisen tera-
pian sekä didaktisen prosessin keinoin itse tekemään työtä 
päihteettömän elämäntavan löytämiseen ja uuden päih-
dehaitoista vapaan elämäntavan edistämiseen. Kursseilla 
asiakkaita opastetaan käyttämään hyväkseen itseapu- ja 
vertaisryhmien verkostoa, mm. AA-liikettä. Oppikurssien 
asiakkaat osallistuvat myös jatkohoitoryhmien istuntoihin. 
Kursseihin kuuluvat lisäksi läheisille tarkoitetut osiot, joissa 
perheitä informoidaan päihderiippuvuuden sairausluon-
teesta ja ohjataan heitä suhtautumaan uudella tavalla 
päihdeongelmaan ja hakemaan itselleen apua A-klinikalta ja 
vertaisryhmistä.

Jatkohoitoryhmien tavoitteena ja tarkoituksena on tukea 
laitoshoidosta palaavaa tai päihteettömän elämäntavan 
oppikurssin käynyttä henkilöä raittiin elämäntavan vakiin-
nuttamisessa. Ryhmiin otetaan uusia asiakkaita jatkuvasti. 
Osallistujia motivoidaan jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja 
aitojen päihteettömien elämäntaitojen oppimiseen ja heitä 
ohjataan hakeutumaan itseapuryhmiin. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Asiakkaaksi hakeudutaan soittamalla yhdistykseen ja sopi-
malla tutustumisaika ryhmätoimintaan.

Yhteystiedot: Tietu ry 
Kaskenkatu 11 D 101 
20700 Turku
Puh. 02 2516 955 
GSM 040 7258 938 tai 040 8246 710
www.tietu.fi 

Aukioloajat: Sopimuksen mukaan
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Hinta: Toipumiskurssit 960 €.

Jatkohoitoryhmä 8 viikkoa 250 €, 16 viikkoa 400 € tai 50 
viikkoa 950 €. Hinnat sisältävät kurssimateriaalin ja virvok-
keet.

Arviointi 50 €, lausunto työnantajalle 100 €.

Ryhmätoiminnan voi maksaa työntekijä itse, työnantaja tai 
siihen voi anoa maksusitoumusta (tapauskohtaisesti). 

TieTU RY. PäiHDeKUnToUTUKSen JäLKiHUoLTo

Palvelun tarjoaja: Tietu ry, Ehyempi Elämä -projekti

Palvelu on tarkoitettu: Palvelu on tarkoitettu laitoskuntoutusjaksoilta palaaville 18 
vuotta täyttäneille päihdeongelmaisille asiakkaille, jotka 
tarvitsevat tukea toipumisprosessiinsa. Asiakkaat voivat olla 
huume, alkoholi tai sekakäytöstä kärsiviä päihdeongelmai-
sia.

Palvelun kuvaus: Palvelu eli Ehyempi Elämä- projekti tukee asiakkaita raittiu-
dessa ja uuden, päihteettömän elämän alussa. Tarjoamme 
kuntouttavaa toimintaa jokaisena arkipäivänä. Toiminta 
koostuu ryhmä-, vertaistuki- ja yksilötoiminnasta joissa 
harjoitellaan samalla arjentaitojen hallintaa.

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen kuntou-
tussuunnitelma heidän tullessaan projektiin ja he sitoutuvat 
noudattamaan sekä sitä että projektin sääntöjä. Asiakkaat 
sitoutuvat noudattamaan projektin päivittäistä viikko-ohjel-
maa.

Hoitoon  
hakeutuminen:

Palveluun hakeudutaan asiakkaaksi soittamalla projektin 
työntekijöille ja sopimalla haastatteluajasta. Ehtona projektin 
piiriin pääsemiselle on loppuun asti suoritettu laitoskuntou-
tusjakso sekä asiakkaan motivaatio ja vahva halu päihteet-
tömään elämään. Mikäli laitoskuntoutus on keskeytynyt 
tai asiakas vasta odottaa pääsyä kuntoutukseen, voidaan 
projektin aloittamista harkita poikkeustapauksissa.

Yhteystiedot: Tietu ry 
Kaskenkatu 11 D 101 
20700 Turku
Puh. 02 251 6955 
GSM 040 725 8938 tai 040 824 6710
www.tietu.fi

Aukioloajat: Arkipäivisin, sovittaessa

Hinta: Maksusitoumus vaaditaan. Hinta 100 €/pv
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VARSINAIS-SUOMEN SININAUHA RY. PäiHDeTYö, VERTAIS- JA VAPAAEHTOISTYÖ 

Palvelun tarjoaja: Varsinais-Suomen Sininauha ry

Palvelu on tarkoitettu: Toiminnot on tarkoitettu päihde- ja mielenterveysongelmaisil-
le, vankilasta vapautuville, nuorille sekä heidän läheisilleen 
ja heidän läheisilleen. Lisäksi kriminaali- ja päihdetyön 
tai vapaaehtois- ja vertaistukityöhön haluaville.

Palvelun kuvaus: Yhdistys tuottaa erilasia vapaaehtoistyön ja vertaistoiminnan 
palveluja päihde- ja mielenterveysongelmaisille, vankilasta
vapautuville ja eri tavoin syrjäytyneille sekä muuta kansalais-
toimintaa. 

 

Palveluun  
hakeutuminen:

Toimintaan voi osallistua ottamalla yhteyttä joko puhelimella,
sähköpostilla tai tulemalla käymään. Tarkemmista toimin-
noista kannatta seurata yhdistyksen www-sivuja, Facebook-
sivuja ja muuta ilmoittelua. 

Kohtaamispaikalla ja toiminnassa vaatimuksena on päih-
teettömyys; mutta avun hakeminen on mahdollista myös 
päihtyneenä.

Yhteystiedot: Varsinais-Suomen Sininauha ry 
Koulukatu 21 C 59 
20100 Turku
Puh. 044 293 2493
Sähköposti: riku.salo@vs-sininauha.fi
www.vs-sininauha.fi

Aukioloajat: ma–pe klo 9.00–15.00 (etukäteen sovittaessa)

Hinta: Toiminta on asiakkaalle maksutonta, ellei asiasta ole erikseen
                                                  ilmoitettu (tilaisuudet, koulutukset).  

 SeURAKUnTien DiAKoniATYÖ
       Palvelun tarjoaja:                Turun ja Kaarinan seurakunnat 

       Palvelu on tarkoitettu:   Elämän kriiseissä oleville, päihde- sekä mielenterveyskuntou-
        tujille.

       Palvelun kuvaus  Seurakuntien diakoniatyöntekijät tarjoavat henkilökohtaista 
        keskusteluapua, tukea ja ohjausta. Lisäksi tarjolla on ryhmiä, 
        retkiä ja leirejä.

       Palveluun  
       hakeutuminen:

        Aika tapaamiseen varataan seurakuntien diakoniatyönteki-
        jöiltä soittamalla tai käymällä ajanvarausvastaanotolla 

       Aukioloajat:  Ajanvarausajat yleensä ti tai to klo 9.00–11.00 ja tapaamiset 
        sovitusti.

       Yhteystiedot:  Katso oman seurakuntasi tiedot Turun ja Kaarinan seurakun-
        tien nettisivuilta: www.turunseurakunnat.fi tai puhelinluettelosta

       Hinta:  Maksuton
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SeURAKUnTAYHTYMän PäiHDe- JA KRiMinAALiTYö 

Palvelun tarjoaja: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä/Diakoniakeskus

Palvelu on tarkoitettu: Asunnottomille, vangeille ja heidän omaisilleen. 

Palvelun kuvaus: Työntekijä auttaa asiakasta arjen ongelmissa yhdessä mui-
den tahojen kanssa. Pyrimme motivoimaan ja ohjaamaan 
hoitoon sekä tukea hoidon jälkeistä aikaa. Lisänä tarjoamme 
ryhmätoimintaa sekä retki- ja leiritoimintaa. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Soittamalla ja varaamalla aika. Vankilassa vangit asioivat 
asiointilomakkeen kautta. 

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00

Yhteystiedot: Puh. 040 341 7739 ja 040 341 7239

Hinta: Maksuton
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Palvelut päihdeongelmaisten omaisille ja läheisille
AL-Anon -PeRHeRYHMä

Palvelun tarjoaja: Al-Anon

Palvelu on  
tarkoitettu:

Ryhmä on tarkoitettu alkoholistien läheisille: puolisoille, kump-
paneille, ystäville, sisaruksille, lapsille ja vanhemmille. 

Palvelun kuvaus: Al-Anon on vertaistukeen perustuva toipumisohjelma. Ohjel-
ma ja toisten jäsenten ainutlaatuinen, ymmärtävä tuki auttaa 
meitä parempaan elämään.

Toiminnan periaatteita ovat vapaaehtoisuus, nimettömyys 
ja luottamuksellisuus. Periaatteet pohjautuvat Al-Anonin 
ohjelmaan, joka muodostuu kahdestatoista henkilökohtaisen 
kasvun askeleesta ja kahdestatoista ryhmien toimintaa ohjaa-
vasta perinteestä sekä kahdestatoista palvelukäsitteestä.

Palveluun hakeutu-
minen

Ryhmään voi mennä ilman etukäteisilmoittautumista ryhmän 
kokoontumisajankohtana. Ryhmäjäsenyyden ainoa edellytys 
on, että kärsii läheisen ihmisen juomisesta.

Yhteystiedot: Lähimmän ryhmän kokoontumisajan ja osoitteen löydät net-
tisivultamme www.al-anon.fi tai Al-Anonin auttavasta puheli-
mesta 02 245 2255  ma, ti ja to klo 19.00–21.00.
Sähköposti: al-anon@al-anon.fi

Hinta: Yhteisömme on omavarainen ja sillä ei ole jäsenmaksuja. Pa-
lavereissa kiertää lipas, voi antaa vapaaehtoisen avustuksen. 
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iRTi HUUMeiSTA -VeRTAiSTUKiRYHMä

Palvelun tarjoaja: Irti Huumeista ry Turun alueosasto

Palvelu on tarkoitettu: Huumeiden käyttäjien läheisille 

Palvelun kuvaus: Irti Huumeista ry:n Turun alueosasto tarjoaa apua huumei-
den käyttäjien läheisille. Vertaistukiryhmä huumeiden käyt-
täjien läheisille kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona klo 17.30.

Lisäksi yhdistys tarjoaa mm. tukihenkilötoimintaa ja sähkö-
postineuvontaa. Valtakunnallinen Päivystävä puhelin 
010 830 4550 parillisten viikkojen maanantaisin klo 18.00–
21.00 ja parittomien viikkojen torstaisin klo 12.00–15.00.

Palveluun  
hakeutuminen

Ota yhteyttä vertaistukiryhmän ohjaajaan puhelimitse  
040 845 3884.

Yhteystiedot: Irti Huumeista ry Turun alueosasto  
Kristiinankatu 6 B
20100 Turku
Puh. 050 320 8947 (aluekoordinaattori) 
        040 595 4702 (aluevastaava) 
        040 845 3884 (vertaistukiryhmän ohjaaja)
Sähköposti: turku@irtihuumeista.fi

Aukioloajat: Päivystävä puhelin parillisten viikkojen maanantaisin klo 18.00–
21.00 ja parittomien viikkojen torstaisin klo 12.00–15.00.

Vertaistukiryhmä joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko  
klo 17.30. 

Hinta: Palvelut ovat maksuttomia. 

Päivystävä puhelin: Elisa veloittaa: lankapuhelin 0,08 €/
puhelu + 0,06  €/min. Matkapuhelin 0,08  €/puhelu + 
0,17 €/min. Sis. alv

VeRTAiSTUKiRYHMä iSoVAnHeMMiLLe

Palvelun tarjoaja: Operaatio TOIVO ry

Palvelu on tarkoitettu: Isovanhemmille, jotka ovat mukana päihderiippuvaisten tai 
kuntoutuvien lastensa ja heidän lastensa elämässä isovan-
hempina ja tukijoina.

Palvelun kuvaus: Avoin vertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuussa. Ryhmä-
toiminnan lisäksi järjestetään vierailuja ja koulutusta.

Palveluun  
hakeutuminen:

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. 

Yhteystiedot: Puh. 040 595 0789 
Sähköposti: toivo@operaatiotoivo.fi

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00

Hinta: Maksuton
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VeRTAiSTUKiRYHMä iSoVAnHeMMiLLe

Palvelun tarjoaja: Operaatio TOIVO ry

Palvelu on tarkoitettu: Isovanhemmille, jotka ovat mukana päihderiippuvaisten tai 
kuntoutuvien lastensa ja heidän lastensa elämässä isovan-
hempina ja tukijoina.

Palvelun kuvaus: Avoin vertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuussa. Ryhmä-
toiminnan lisäksi järjestetään vierailuja ja koulutusta.

Palveluun  
hakeutuminen:

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla 

Yhteystiedot: Puh. 040 595 0789 
Sähköposti: toivo@operaatiotoivo.fi

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00

Hinta: Maksuton

KRiiSiAPU PäiHTeiTä KäYTTäVien nUoRTen LäHeiSiLLe

Palvelun tarjoaja: Operaatio TOIVO ry

Palvelu on tarkoitettu: Päihteitä käyttävien nuorten läheisille – ensisijaisesti van-
hemmille ja sisaruksille sekä isovanhemmille.

Palvelun kuvaus: Puhelin- ja sähköpostineuvonta sekä psykologin henkilökoh-
taiset vastaanotot (kolmen kerran malli) palvelevat läheisiä 
hätätilanteissa/tilanteen kartoituksessa. Vanhempia pyritään 
ohjaamaan yhdistyksen järjestämään ryhmätoimintaan tai 
edelleen julkisten palvelujen piiriin.

Palveluun  
hakeutuminen:

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhteystiedot: Puh. 040 595 0789 
Sähköposti: toivo@operaatiotoivo.fi

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00

Hinta: Maksuton turkulaisille. Muiden paikkakuntien asiakkaille 
maksusitoumuksella tai itse maksaen (psykologin palvelut).

TUKiRYHMä PäiHTeiTä KäYTTäVien nUoRTen LäHeiSiLLe

Palvelun tarjoaja: Operaatio TOIVO ry

Palvelu on tarkoitettu: Päihteitä käyttävien nuorten läheisille – ensisijaisesti van-
hemmille ja sisaruksille.

Palvelun kuvaus: Suljettu tukiryhmä (8 x 2 h) huumeita tai muita päihteitä 
käyttävien nuorten läheisille. Psykologin ohjaaman ryhmä-
toiminnan tarkoitus on tutkia ja jäsentää nykyistä vanhem-
muuden/omaisena olemisen tilannetta omien voimavarojen 
kannalta erilaisin terapeuttisin menetelmin. Tarkoitus on 
myös antaa tietoa siitä, mitä läheisriippuvuus on, löytää 
keinoja ja käytännön tapoja pitää huolta itsestä ja omista 
voimavaroista sekä tukea työkykyä, aikuisuutta ja vanhem-
muutta ja siten pyrkiä estämään rankan tilanteen aiheut-
tamia lisävaikeuksia itselle ja ympärisölle ja lisätä oman 
elämänhallinnan mahdollisuuksia. 

Palveluun  
hakeutuminen:

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla 

Yhteystiedot: Puh. 040 595 0789 
Sähköposti: toivo@operaatiotoivo.fi

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00

Hinta: Maksuton turkulaisille. Muiden paikkakuntien asiakkaille 
maksusitoumuksella tai itse maksaen.
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SURUTYö/TUKiPALVeLU

Palvelun tarjoaja: Operaatio TOIVO ry

Palvelu on tarkoitettu: Päihteisiin tai niiden käytön seurauksiin kuolleiden nuorten 
läheisille.

Palvelun kuvaus: Henkilökohtaiset keskustelut ja tilanteen kartoitus psyko-
login tai muun ammattihenkilön kanssa ja mahd. edelleen 
ohjaus julkisten palvelujen piiriin. Aikaisemmin tun piirissä 
olleille ryhmätoimintaa ja koulutusta.

Palveluun  
hakeutuminen:

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla 

Yhteystiedot: Puh. 040 595 0789 
Sähköposti: toivo@operaatiotoivo.fi 

Aukioloajat: ma–pe klo 8.00–16.00

Hinta: Maksuton turkulaisille. Muiden paikkakuntien asiakkaille 
maksusitoumuksella tai itse maksaen.
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