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PÄIHDEPALVELUIHIN HAKEUTUMINEN 
 

Pääset päihdehoitoon varaamalla ajan:  

- omalta terveysasemalta 

- sosiaalityöntekijältä 

- päihdehuollon avopalveluista 

 

Voit myös itse hakeutua vieroitushoitoon, jos et saa juomista tai 

päihteidenkäyttöä katkaistua tai sinulla on voimakkaita vieroitusoireita.  

 

Avohuollon palveluissa arvioidaan millaista apua ja hoitoa tarvitset, ja 

ohjataan sinut tarvittaessa esimerkiksi laitoskuntoutukseen tai 

riippuvuuspsykiatrian palveluihin. Opioidiriippuvaisilla arvioidaan 

korvaushoidon tarvetta.  

 

Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin saat apua Turun alueen yhteispäivystyksestä. 

 

Jos päihderiippuvuus on aiheuttanut ongelmia asumisessasi, voit saada tukea 

ja apua kotiisi.  

 

Päihteidenkäytön vähentämiseen ja raittiina pysymiseen saat apua ja tukea 

myös vertaisryhmistä, järjestöistä, nettipalveluista ja auttavista puhelimista.  
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AKUUTTI HÄTÄ 
Kiireellisissä hätätilanteissa tulee aina soittaa hätänumeroon 112. 

 

Turun alueen yhteispäivystys, TYKS 

Soita ensin neuvontaan tai arvioi Omaolon avulla millaista hoitoa tarvitset. 
www.omaolo.fi (Oirearvion voi täyttää milloin tahansa, mutta ammattilaiset käsittelevät 
niitä arkisin ma–pe klo 8–15). 

Arvioi päivystyskäynnin tarve ja kiireellisyys. Mukaan ajantasaiset lääkitystietosi. 

Hoitokäynti lääkärillä 41,20 €, hoitokäynti sairaanhoitajalla 28,40 € 

TYKS, T-sairaala Savitehtaankatu 1, Turku  

Puhelin: 02 313 8800 

http://www.vsshp.fi/fi/paivystys/paivystyspisteet/Sivut/turku-paivystys.aspx 

 

HY7 yhteispäivystys, mielenterveys- ja päihdepäivystys TYKS 

Yhteispäivystyksen yhteydessä toimii Mielenterveys- ja päihdeyksikkö, johon 
ohjaudutaan yhteispäivystyksen kautta.  

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö palvelee potilaita, joilla on äkillinen mielenterveyden 
kriisi, muu psyykkisesti erityisen kuormittava tilanne tai päihteiden käyttöön liittyvä 
kriisitilanne. 

Hoitokäynti lääkärillä 41,20 €, hoitokäynti sairaanhoitajalla 28,40 € 

Tyks T-sairaala, Savitehtaankatu 1, Turku 

Keskitetty puhelinneuvonta 02 313 8800 

http://www.vsshp.fi/fi/paivystys/paivystyspisteet/Sivut/mielenterveys-ja-
paihdepaivystys.aspx 

 

Selviämisasema, A-klinikka Oy 

Selviämisasema on turvallinen paikka päihtymystilasta selviämiseen, jossa seurataan 
asiakkaan terveydentilaa. Selviämishoidon jälkeen asiakas voi siirtyä kotiin tai jatkaa 
hoitoa Vieroitushoitoyksikössä paikkatilanteen niin salliessa.  

Selviämisasemalle voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa oma-aloitteisesti, 
läheisen saattamana tai yhteistyötahon ohjaamana. 

Lähetettä ei tarvita, asiakkaalle maksuton. 

Vähäheikkiläntie 7, 20700 Turku 

Puh. 010 506 5550 (24/7) 

www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/selviamisasema-turku   

https://www.omaolo.fi/
http://www.omaolo.fi/
http://www.vsshp.fi/fi/paivystys/arvioi-kiireellisyys/Sivut/default.aspx
http://www.vsshp.fi/fi/paivystys/paivystyspisteet/Sivut/turku-paivystys.aspx
http://www.vsshp.fi/fi/paivystys/paivystyspisteet/Sivut/mielenterveys-ja-paihdepaivystys.aspx
http://www.vsshp.fi/fi/paivystys/paivystyspisteet/Sivut/mielenterveys-ja-paihdepaivystys.aspx
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/vieroitushoitoyksikko-turku
http://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/selviamisasema-turku
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PÄIHDEHUOLLON AVOPALVELUT 
 

SOSIAALITYÖ JA OHJAUS PÄIHDEPALVELUIHIN 

Sosiaalitoimisto/päihdehuollon sosiaalityö 

Linnankatu 23, 20100 Turku 

Ajanvaraus sosiaalipalvelujen asiakasneuvonnasta, Puh. 02 262 5001 
Ma - Ke 09:00 - 15:30, To 09:00 - 14:00, Pe 09:00 - 15:30 

www.turku.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/toimeentulotuen-neuvonta-ja-
ajanvaraus 

 

TERVEYSASEMAT  

Ota yhteyttä omaan terveysasemaasi joko puhelimitse tai netin kautta. Hoitajat antavat 
puhelimessa neuvoja ja varaavat tarvittaessa ajan vastaanotolle.  

Terveyskeskusmaksu on 20,60 €. Terveyskeskuskäynti on maksuton asiakkaille, joilla 
on voimassa oleva toimeentulotukipäätös tai asiakas on työmarkkinatuella. 

Ajanvarauspuhelinnumero (02) 266 1130 ma klo 7.30-15, ti-pe 8-15 

www.turku.fi/terveysasemat  

 

Turun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Palmikko-palvelupiste  

Puh: 040 708 5905 (arkisin klo 10–15.30) 

Tule käymään Varissuolle, vastaanotto ilman ajanvarausta arkisin klo 10–14 (osoite: 

Kousankatu 1, 2. krs) 

Sähköinen yhteydenottolomake 

Lähitiimit: Keskustan, Mäntymäen, Varissuon, Pansio-Pernon, Runosmäen ja 

Kirkkotien lähitiimit. Lähitiimeissä työskentelee hoitajia, psykologeja, sosiaaliohjaajia 

ja lääkäreitä. Lähitiimit toimivat ajanvarausperiaatteella ja ohjautuminen tiimeihin 

tapahtuu Palmikon tai terveysaseman lääkärin kautta.  

Erikoistiimit / neuropsykiatrian tiimi ja riippuvuustiimi: Neuropsykiatrian tiimi 

arvioi ja hoitaa perusterveydenhuoltoon kuuluvia täysi-ikäisten neuropsykiatrisia 

häiriöitä. Riippuvuustiimi Riimi arvioi ja hoitaa täysi-ikäisten pitkälle edenneitä 

päihdehäiriöitä. Molemmat tiimit tekevät työtä tarvittaessa moniammatillisesti ja 

liikkuvalla työtavalla.  

Päivyri: Päivätoimintatiimi toteuttaa erilaisia ryhmätoimintoja mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden asiakkaille.  

http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/toimeentulotuen-neuvonta-ja-ajanvaraus
http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/toimeentulotuen-neuvonta-ja-ajanvaraus
http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/toimeentulotuen-neuvonta-ja-ajanvaraus
http://www.turku.fi/terveysasemat
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5f1f3ee4-36c0-4457-a2ab-d0cd650305d5?displayId=Fin2384916
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AVOKUNTOUTUS 

 

Avokuntoutus on tarkoitettu päihde- ja toiminnallisten riippuvuuksien hoitoon. 
Avokuntoutuksen avulla tuetaan asiakasta riippuvuussairauden hoitamiseen. 
Asiakasta motivoidaan ja tuetaan muutokseen kuten päihteiden käytön 
vähentämiseen tai lopettamiseen. 

Avokuntoutuksessa päihdetyöntekijä tapaa asiakasta vähintään kerran viikossa. 
Ensimmäinen hoitojakso kestää kaksi kuukautta, jonka jälkeen arvioidaan jatkohoidon 
tarve.  

Avokuntoutusta on tarjolla nuorille (15-29 –vuotiaille) ja aikuisille. Yksilöllistä 
avokuntoutusta tarjoavat A-klinikka Oy (Turku, Salo), Luona Oy ja 
Sosiaalipalvelusäätiö Ote. 

 

A-klinikka ja nuorten palvelut, A-klinikka Oy  

A-klinikalta saa apua alkoholiin, muihin päihteisiin ja pelaamiseen liittyvissä 
ongelmissa. Jos olet 15–29-vuotias, palvelemme sinua Nuorten palveluissa.  

Palveluihimme sisältyvät esimerkiksi neuvonta ja ohjaus, keskustelukäynnit sekä 
vertaistukiryhmät. Vastaanotolle voivat tulla myös läheiset, pariskunnat ja perheet. 
Hoito sisältää tarvittaessa lääkärin vastaanoton ja mielenterveysongelmien hoidon. 

Asiakkaalle maksuton. 

Ajanvaraus puh. 010 506 5550 ma–pe 8–18 

Turun yksikkö: Ajurinkatu 2, 2. krs, 20100 Turku 

Salon yksikkö: Helsingintie 7 A, 3. krs, 24100 Salo  

www.a-klinikka.fi 

 

Luona Polku 

Luona Polun avokuntoutus on tarkoitettu yli asiakkaille, joiden ensisijainen päihde on 
alkoholi. Kuntoutuksessa tarjotaan tukea päihderiippuvuuden hoitamiseen, 
motivoidaan muutokseen ja tuetaan joko vähentämänä päihteiden käyttöä tai 
lopettamaan se kokonaan. Yksilöavokuntoutuksessa tapaamisia on 1-2 kertaa 
viikossa 

Asiakkaalle maksuton. 

Linnankatu 39, 20100 Turku 

puh. 020 198 3445 (ma-pe 9-16) tai tilaukset@luona.fi 

www.luona.fi 

 

 

http://www.a-klinikka.fi/
mailto:tilaukset@luona.fi
http://www.luona.fi/
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Ote-klinikka, Sosiaalipalvelusäätiö Ote 

Ote-klinikalla tarjotaan yli 15-vuotiaille avomuotoista mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusta sekä autetaan myös toiminnallisten riippuvuuksien hoidossa. Ote-
klinikka tarjoaa keskusteluapua, ohjausta ja ryhmämuotoista vertaistukea. 

Asiakkaalle maksuton. 

Yliopistonkatu 26 B, 6 kerros 

Puh. 044- 741 2409 (arkisin klo 8.30-15.30) tai turku@otesaatio.fi 

www.ote-klinikka.fi 

 

RYHMÄMUOTOINEN AVOKUNTOUTUS 

Ryhmäavokuntoutus tarkoittaa intensiivistä avokuntoutusta, joka tapahtuu 8-10 
hengen pienryhmässä. Ryhmän tapaamisia on kaksi kertaa viikossa ja ne kestävät 
kaksi tuntia kerrallaan.  

Ryhmän tapaamisissa on ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden luentoja, 
tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä keskustelua, psykososiaalista tukea, ohjausta ja 
osallisuuden vahvistamista.  

Ryhmiä on tarjolla eri kohderyhmille ja erilaisiin tilanteisiin, esimerkiksi 
peliongelmaisille, nuorille sekä omaisille ja läheisille. Ryhmään valitaan mukaan 
alkuhaastattelun perusteella.  

Ryhmämuotoista avokuntoutusta tuottavat Sosiaalipalvelusäätiö Ote, A-klinikka Oy 
(Turku, Salo), Silta/Valo-valmennuskeskus ja Luona Oy 

Käynnistyvät ryhmät näet sivustolta: 
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-
paihdepalvelut/paihdepalvelut-0 

 

Sosiaalipalvelusäätiö ote 

Yliopistonkatu 26 B, 6 kerros 
Puh. 044- 741 2409 (arkisin klo 8.30-15.30) tai turku@otesaatio.fi 
www.ote-klinikka.fi 
 

A-klinikka Oy 

Ajurinkatu 2, 2. krs, 20100 Turku 

Puh. 010 506 5550 (ajanvaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18) 

www.a-klinikka.fi 

 

 

 

 

mailto:turku@otesaatio.fi
http://www.ote-klinikka.fi/
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut-0
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut-0
mailto:turku@otesaatio.fi
http://www.ote-klinikka.fi/
http://www.a-klinikka.fi/
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Silta/Valo-valmennuskeskus 

Ratapihankatu 53C, 20100 Turku 

Puh. 050-4419211 

http://valo-valmennus.fi/toiminta/ryhmaavokuntoutus/ 

 

Luona Polku 

Luona Polku palvelut, Turku 

Linnankatu 39, 20100 Turku 

puh. 020 198 3445 (ma-pe 9-16) tai tilaukset@luona.fi 

www.luona.fi 

 

 

  

http://valo-valmennus.fi/toiminta/ryhmaavokuntoutus/
mailto:tilaukset@luona.fi
http://www.luona.fi/
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VIEROITUS- JA KATKAISUHOITO 
 

Vieroitushoidon tavoitteena on päihdekierteen katkaiseminen, vieroitusoireiden hoito 
sekä päihdeongelman jatkohoidon suunnitteleminen.  

Vieroitushoitoa järjestetään Turussa avovieroituksena ja ympärivuorokautisena 
laitosvieroituksena.  

 

AVOVIEROITUS 

Avovieroituksessa vieroitus- ja katkaisuhoito toteutetaan joko asiakkaan kotona tai 
polikliniinisesti, eli asiakas käy päiväsaikaan palveluntarjoajan tiloissa. Avovieroitus 
soveltuu asiakkaalle, jonka vieroitusoireet tai muu terveys eivät edellytä 
ympärivuorokautista seurantaa laitoshoidossa. Avovieroitus on tarkoitettu henkilöille, 
joiden pääpäihde on alkoholi. Avovieroitusta järjestävät A-klinikka Oy ja Luona Polku 
Päihdepalvelut. 

Avovieroitus kestää 3-5 vuorokautta. Kesto ja palvelun sisältö määräytyvät 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Vieroitushoidon tuen ja seurannan lisäksi asiakas 
saa välttämättömän ravitsemuksellisen, asioiden hoitoon, siivoukseen ja hygieniaan 
liittyvän avun.  

 

A-klinikka Oy:n avovieroitus 

Avovieroitushoito toteutetaan polikliinisesti tai kotiin vietynä. A-klinikalla 
tapahtuvassa polikliinisessa vieroitushoidossa asiakas käy klinikalla päivittäin ja saa 
tukea puhelimitse. Kotiin vietävässä vieroitushoidossa työntekijä käy asiakkaan 
kotona. 

Asiakkaalle maksuton. 

Ajurinkatu 2, 2. krs, 20100 Turku 

Puh. 010 506 5550 (ajanvaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18) 

www.a-klinikka.fi 

 

  

http://www.a-klinikka.fi/
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LAITOSVIEROITUS 

Laitosvieroitus on ympärivuorokautista vieroitushoitoa täysi-ikäisille päihteiden 
käyttäjille ja muista riippuvuusongelmista kärsiville. Vieroitushoidon tavoitteena on 
päihdekierteen katkaiseminen, vieroitusoireiden hoito sekä päihdeongelman 
jatkohoidon suunnitteleminen. Laitosvieroituksen tavoitteena on parantaa asiakkaan 
toimintakykyä niin, että hän selviytyy mahdollisimman hyvin omassa 
toimintaympäristössään 

Laitosvieroitusta järjestävät turkulaisille A-klinikka Oy:n Turun ja Salon yksiköt sekä 
Suvera Oy:n Perniön yksikkö. 

 

Vieroitushoitoyksikkö Turku ja Salo, A-klinikka Oy 

Vieroitushoitoyksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa täysi-ikäisille päihteiden 
käyttäjille ja muista riippuvuusongelmista kärsiville. Hoitoon hakeudutaan sovitusti 
virka-aikaan. Virka-ajan ulkopuolella suunnitellusti yhteispäivystyksen kautta. 
Asiakasmaksu 48,90/vrk.  

Turun vieroitushoitoyksikkö: Vähäheikkiläntie 7, 20700 Turku 

Salon vieroitushoitoyksikkö: Kalkkitie 5–7, 24280 Salo  

Puh. 010 506 5550 (ajanvaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18)  

www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/vieroitushoitoyksikko-turku  

https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/salo/vieroitushoitoyksikko-salo 

 

Vieroitushoitoyksikkö Avara Perniö, Suvera Oy  

Päihdevieroitusta kodinomaisessa ympäristössä Salon Perniössä. Vieroitusjakso 
sopii alkoholi-, huume- ja lääke- sekä monipäihderiippuvaisille. 

Lemuntie 264, 25500 Salo 

Tiedustelut puh. 050431 5945 tai avara.pernio@suvera.fi 

https://www.suvera.fi/avara-pernio/ 

 

 

  

http://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/turku/vieroitushoitoyksikko-turku
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/salo/vieroitushoitoyksikko-salo
https://www.suvera.fi/avara-pernio/
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AUTTAVAT PUHELIMET 
 

 

 

EHYT ry, valtakunnallinen päihdeneuvonta 

Ilmainen päihdeneuvontapuhelin vastaa vuoden jokaisena päivänä, ympäri 
vuorokauden.  

Puh. 0800 9004 

www.ehyt.fi/fi 

 

AA Nimettömät alkoholistit  

Auttava puhelin  

Puh. 050 441 1115 

Joka päivä klo 10-21 

www.vsaa.fi/AA-ryhmat.html 

 

Al-Anon vertaistukea alkoholistien läheisille 

Auttava valtakunnallinen puhelin  

Helsinki (09) 750 200 klo 9-21.  

Varsinais-Suomi 02 245 2255 ma, ti ja to klo 19-21 

www.al-anon.fi  

 

NA Nimettömät narkomaanit infopuhelin  

Puh. 050 307 7597 

Päivittäin klo 18-20, perjantaisin myös klo 12-14. 

www.nasuomi.org   

 

Lounais-Suomen mielenterveysseura 

Valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää ympäri vuorokauden 

numerossa 09 25 25 01 11 

www.mielenterveysseurat.fi/turku/  

 

Irti huumeista Ry 

Ilmainen neuvontapuhelin.  

Ma–pe 9–15, ma–to 18–21 

http://www.ehyt.fi/fi
http://www.vsaa.fi/AA-ryhmat.html
http://www.al-anon.fi/
http://www.nasuomi.org/
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/
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Puh. 0800 980 66 

www.irtihuumeista.fi  

 

Kirkon keskusteluapu, suomen evankelisluterilainen kirkko 

Palveleva puhelin 0400 22 11 80 
Avoinna joka ilta klo 18 – 24 

www.kirkonkeskusteluapua.fi 

  

http://www.irtihuumeista.fi/
tel:+358400221180
tel:+358400221180
http://www.kirkonkeskusteluapua.fi/
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PÄIHDEPALVELUT VERKOSSA 
 

Päihdepalveluihin hakeutumista ei kannata viivytellä. Varhaisella tuella voidaan 
ennaltaehkäistä vakavien ongelmien syntymistä. 

 

KokeNet-neuvontapalvelu tarjoaa maksutonta verkkoneuvontaa alkoholi-, 
peliriippuvuus sekä mielenterveyteen liittyviin ongelmiin. Kysyä voi omasta tai läheisen 
tilanteesta. Voit myös varata ajan Skypessä tapahtuvaan live-neuvontaan. 

Neuvontapalvelun käyttäminen on anonyymia ja luottamuksellista. Vastaajina toimivat 
koulutetut kokemusasiantuntijat, joilla on kokemusta päihteiden liikakäytöstä, 
peliongelmasta ja/tai mielenterveysongelmasta joko omakohtaisesti tai omaisena. 

www.kokenet.fi  

 

A-klinikan digitaalisten palvelujen kautta pääset vastaanotolle helposti 
videoyhteyden välityksellä omalta kotisohvaltasi käsin. Yksittäisten etävastaanottojen 
lisäksi saatavilla on alkoholinkäytön vähentämiseen tarkoitettu verkkoterapia. 

www.hoitoaverkossa.fi 

 

Mielenterveystalo.fi on terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kehittämä 
valtakunnallinen nettipalvelu. Palvelua voi käyttää kuka tahansa ja apua voi löytää niin 
itselle kuin läheisilleenkin. Aikuisten mielenterveystalo on tarkoitettu kaikille täysi-
ikäisten mielenterveys- ja päihdeasioista kiinnostuneille. 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Pages/default.aspx 

 

Nettiterapia on tehokasta matalan kynnyksen hoitoa. Jos koet tarvitsevasi terapiaa, 
sinun tulee ensin hakeutua terveydenhuollon ammattilaisen luo keskustelemaan 
tilanteestasi, esimerkiksi terveysasemallesi, työterveyshuoltoon tai 
opiskelijaterveydenhuoltoon. Sitä kautta voit saada lähetteen nettiterapiaan. 
Lähetteen voi tehdä niin julkisen kuin yksityisen sektorin lääkärit ympäri Suomen. 
Nettiterapiat ovat Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) tuottamia ja Suomessa 
asuville ilmaisia. 

www.nettiterapiat.fi  

 

 

  

http://www.kokenet.fi/
http://www.hoitoaverkossa.fi/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Pages/default.aspx
http://www.nettiterapiat.fi/
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VERTAISTUKIRYHMÄT 
 

AA-ryhmät  

Nimettömät Alkoholistit eli Alcoholics Anonymous on kansainvälinen yhteisö, jonka 
jäsenten päämääränä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan 
raittius. 

AA-ryhmiä Turussa ja Varsinais-Suomen AA-alueella on yhteensä tällä hetkellä 27, 
joista 2 laitoksissa.   

Ryhmien kokoukset ovat joko avoimia, joihin saavat osallistua myös alkoholistien 
läheiset ja muut asiasta kiinnostuneet, tai suljettuja, vain alkoholisteille tarkoitettuja 
palavereita.  

Ryhmät ovat maksuttomia.  

http://www.vsaa.fi/AA-ryhmat.html 

 

Al-Anon-ryhmä 

Al-Anon-ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille vertaistukea. 
Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa, toivonsa ja voimansa. 
Ryhmässä käymisen ainoa edellytys on perheenjäsenen tai ystävän alkoholiongelma, 
joten ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä. 

Etukäteisilmoittautumista ei tarvita, asiakkaalle maksuton. 

Halutessasi voit kysyä tietoja ryhmän toiminnasta auttavasta puhelimesta. Puh. 02 245 
2255 ma, ti ja to klo 19-21 

Kupittaankatu 108 (AA:n tila katutasossa). 

Tiistaisin klo 19.00 

www.al-anon.fi/93-turku-kupittaankatu  

 

NA-ryhmä 

Olet tervetullut NA-kokoukseen millä tahansa paikkakunnalla, jolla kokoonnumme. 
Avoimet kokoukset on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Suljetut kokoukset on 
tarkoitettu vain addikteille tai niille, jotka epäilevät, että heillä saattaa olla 
huumeongelma. 

Asiakkaalle maksuton. 

Kauppiaskatu 16, 20100 Turku  

Maanantaisin klo 18.30-19.30 

www.nasuomi.org/kokous/puhdas-ja-tyyni/ 

  

Nar-Anon-ryhmä 

http://www.vsaa.fi/AA-ryhmat.html
https://www.al-anon.fi/puhelimet
http://www.al-anon.fi/93-turku-kupittaankatu
http://www.nasuomi.org/kokous/puhdas-ja-tyyni/
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Nar-Anon-ryhmät tarjoavat huumeriippuvaisten läheisille vertaistukea. 
Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa ja saavat vertaistukea. Ryhmissä 
käy puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä.  

Rauhankatu 15 D, 20100 Turku 

Sunnuntaisin klo 18.00-20.00 

turku@nar-anon.fi  

 

Varsinais-Suomen Sininauha oy 

Tarjoaa vertaistuellisia ryhmiä sekä erilaisia palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja ja 
kuntouttavaa työtoimintaa. 

Asiakkaalle maksuton. 

Kuntouttava työtoiminta / Omat portaat -nuorten työpajatoiminta  

Puh. 040 549 3813  

www.vs-sininauha.fi  

 

A-kilta luukkukaverit:  

Vertaistukea asiointiin sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

Luukkukaverit ottavat vastaan Pääskynpesällä päivystysaikoina maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 12-14. Voit tulla paikanpäälle ilman ajanvarausta. Mahdollisuuksien 
mukaan Luukkukaverit toimivat myös akuuteissa tarpeissa päivystysajan ulkopuolella 
erikseen sovitulla ajalla. 

Asiakkaalle maksuton. 

Pääskyvuorenrinne 1, 20610 Turku 

Puh. 040 488 9368 

www.turun-a-kilta.fi/index.php/mita-teemme/palveluohjaus  

  

mailto:turku@nar-anon.fi
http://www.vs-sininauha.fi/
http://www.turun-a-kilta.fi/index.php/mita-teemme/palveluohjaus
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MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT JA 

PÄIVÄKESKUKSET  
 

Sirkkalan päiväkeskus  

Turkulaisille päihderiippuvaisille henkilöille maksutonta arjen tukipalvelua. 
Henkilökunta auttaa viranomaisasioiden hoitamisessa, asumiseen liittyvissä 
kysymyksissä ja on mukana tukemassa ja motivoimassa asiakkaita päihteiden käytön 
vähentämispyrkimyksissä.  

Asiakas voi asioida päihtyneenä, mutta päiväkeskus edellyttää asiallista ja muita 
kävijöitä kunnioittavaa käyttäytymistä.  

Päiväkeskuksen kautta voi saada keskusteluajan päihderiippuvuudesta toipuneen 
kokemusasiantuntijan kanssa.  

Asiakkaalle maksuton. 

Avoinna ma-to 08.00-15.45 ja pe 08.00-12.00. 
Luolavuorentie 2, rak.25, 20700 Turku 
Puh. 02 2626 814  
www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-
paihdepalvelut/paihdepalvelut-3      

 

Elokolo 

Matalan kynnyksen päihteetön kohtaamispaikka. Voi nauttia edullisen aamiaisen tai 
kupillisen kahvia, lukea päivän lehdet. Käytössä on kaksi verkkoyhteyksin varustettua 
tietokonetta. Meiltä voi soittaa myös viranomaispuheluita. Torstaisin tarjoillaan 
edullinen kotiruokalounas klo 11–13. 

Asiakkaalle maksuton. 

Avoinna ma - pe klo 8.30 - 14.00. 
Yliopistonkatu 10, 20100 Turku 
Puh. 02 233 0729 
http://www.ehyt.fi/fi/turunelokolo 

 

A-kilta, Pääskyvuoren Pääskyntupa 

Päihteetön matalan kynnyksen toimintakeskus, jossa järjestetään ryhmä-, harraste- ja 
virkistystoimintaa. Asiakkaiden käytettävissä ovat asiakastietokoneet ja päivän lehdet. 
Avoinna ma-pe 8.30-16 ja la 9-13. Arkisin tarjoillaan aamupala klo 8.30-10 ja maittava 
kotiruokalounas klo 11.30-13. 

Asiakkaalle maksuton. 
Pääskyvuorenrinne 1, 20610 Turku 
Puh. 040 063 2306 
www.turun-a-kilta.fi/index.php/toimintakeskukset/paaskyvuoren-paaskyntupa     

 

A-kilta, Jyrkkälän asukastupa 

http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut-3
http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut-3
http://www.ehyt.fi/fi/turunelokolo
http://www.turun-a-kilta.fi/index.php/toimintakeskukset/paaskyvuoren-paaskyntupa
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Päihteetön matalankynnyksen kohtaamispaikka. Ohjaajana toimiva työntekijä on 
perjantaisin paikalla. Silloin on mahdollista saada palveluohjausta Asukastuvalla. 
Avoinna ma-pe klo 8-13. Jyrkkälässä on tarjolla arkisin aamupala klo 8.30-9.30 sekä 
kotiruokalounas 10.30-11.30. Ruokakassin jako jäsenille joka perjantai klo 12.30. 

Asiakkaalle maksuton. 
Jyrkkälänkatu 4, 20210 Turku 
Puh. 045 787 19 883 
www.turun-a-kilta.fi/index.php/toimintakeskukset/jyrkkalan-asukastupa 

 

Seurakunnan diakoniatyö  

Voit tavata diakoniatyöntekijän Diakoniakeskuksessa, Sirkkalan päiväkeskuksessa, 
Elokolossa tai Turun Katulähetyksessä. 

Asiakkaalle maksuton. 

Varaa etukäteen aika asunnottomien diakoniatyöntekijöille: asunnottomat A-L puh. 
040 3417239, asunnottomat M-Ö puh. 040 341 7185.  

www.turunseurakunnat.fi/maarian-seurakunta/diakonia-apua-ja-tukea  

 

Tietu, matalan kynnyksen tukihenkilötoiminta 

Tietu Ry on vuodesta 2001 Turun alueella toiminut päihdehuollon 
palveluntuottaja. Asiakaskunta muodostuu eri ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa 
olevista päihderiippuvuudesta tai päihdehaitoista kärsivistä ihmisistä. Toimimme 
matalan kynnyksen periaatteella.  

Asiakkaalle maksuton.  
Eerikinkatu 20 C 37, 2.krs, 20100 Turku 
Asiakastyöntekijä puh. 040 725 8938 
www.tietu.fi  

 

Terveysneuvontapiste Milli   

Matalan kynnyksen maksuton asioimispaikka ruiskuhuumeita käyttäville sekä heidän 
läheisilleen. 

Asiakkaalle maksuton. 

Aukioloajat: ma ja to klo 12-18, pe 12-16. Lääkäri on paikalla ma 14.30-16.  
Aninkaistenkatu 10, 20100 Turku 
Puh. 02 266 2470 
www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-
paihdepalvelut/paihdepalvelut 

 

Löytävä vanhustyö 

Suunnattu haasteellisessa elämäntilanteessa oleville, riittämättömien tai kokonaan 
palvelujen ulkopuolella oleville yli 60-vuotiaille. Löytävä vanhustyö tavoittaa, ohjaa ja 
tukee ikääntyneitä tarvitsemiensa toimintojen ja palveluiden piiriin. 

http://www.turun-a-kilta.fi/index.php/toimintakeskukset/jyrkkalan-asukastupa
http://www.turunseurakunnat.fi/maarian-seurakunta/diakonia-apua-ja-tukea
http://www.tietu.fi/
http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut
http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut
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Työntekijään voi olla yhteydessä ammattilainen, asiakas itse tai tarvittaessa asiakkaan 
omainen tai läheinen. 

Asiakkaalle maksuton. 

Brahenkatu 7, katutaso tiistaisin klo 12 – 14.   
Puh. 044 975 1757 
www.fingerroos.net/toiminta/loytava-vanhustyo 

 

  

http://www.fingerroos.net/toiminta/loytava-vanhustyo
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PÄIHDEHUOLLON ERITYISPALVELUT JA MUUT 

PÄIHDEPALVELUT  
 

TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA TYKS  

RIIPPUVUUSPSYKIATRIA 

Riippuvuuspsykiatrian avohoidon työryhmä, TYKS 

Päihdepsykiatrista hoitoa raskaana oleville, päihderiippuvaisille naisille sekä 
heidän puolisoilleen. Päihdepsykiatriset arviot ja konsultaatiot myös raskaana 
oleville naisille, joiden päihteidenkäyttö ei ole riippuvuustasoista. Avohoidon 
työryhmässä hoidetaan myös kaksoisdiagnoosipotilaita, eli henkilöitä, joilla on 
sekä huumausaineriippuvuus, että vakava mielenterveydenhäiriö, myös 
kaksoisdiagnoosipotilaiden opioidikorvaushoito voidaan toteuttaa tässä 
työryhmässä. 

Poliklinikkamaksu 41,20 € 

Kiinanmyllynkatu 4-8, SH-rak. B-siipi, 1. kerros  

Puh. 02 313 2741 

Tarvitaan lääkärin lähete, esimerkiksi oman terveysaseman kautta. 

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/psykiatrian-
toimipaikat/Sivut/paihdepsykiatrian-poliklinikka.aspx 

 

 

KORVAUSHOITO 

Vieroitus- ja korvaushoidon työryhmä, TYKS 

Ihmisille, joilla on opioidiriippuvuus. Työryhmässä tehdään vieroitus- tai 
korvaushoidon tarpeen arvioita koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
alueella asuville henkilöille.  

Poliklinikkamaksu 41,20 € 

Kunnallissairaalantie 20, rak.10, 1. ja 2. kerros 

Puh. 040 164 5685 

Tarvitaan lääkärin lähete esimerkiksi oman terveysaseman kautta. 

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/psykiatrian-
toimipaikat/Sivut/korvaushoitopoliklinikka.aspx 

 

  

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sivut/paihdepsykiatrian-poliklinikka.aspx
http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sivut/paihdepsykiatrian-poliklinikka.aspx
http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sivut/korvaushoitopoliklinikka.aspx
http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/psykiatrian-toimipaikat/Sivut/korvaushoitopoliklinikka.aspx
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RASKAANA OLEVIEN JA PERHEIDEN PÄIHDEHOITO 

 

Avopalveluyksikkö Olivia 

Kuntouttaa avohoidossa olevia päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja alle 3-vuotiaiden 
lasten perheitä, jotka eivät tarvitse laitoskuntoutusta. Asiakkaaksi ohjaudutaan muun 
muassa ensikoti Pinjasta, Tyksin riippuvuuspsykiatrian poliklinikalta sekä 
lastensuojelusta. 

Verkatehtaankatu 4, as. 718a, 20100 Turku, 7 krs. 

Yksikön vastaava puh. 050 379 9400 

www.tuentu.fi/pida-kiinni-avopalveluyksikko-olivia/  

 

Ensikoti Pinja / Turun ensi- ja turvakoti oy 

Päihdeongelmiin erikoistunut ympärivuorokautinen kuntoutusyhteisö raskaana oleville 
tai vastikään synnyttäneille vauvaperheille. Hoidon tavoitteena on tarjota vauvalle 
turvalliset olosuhteet ja tukea vanhempia päihteettömyyteen ja vanhemmuuteen 
kasvamiseen.  

Perheen kuntoutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. Tavoitteena on, että äiti tulee 
kuntoutukseen hyvissä ajoin ennen synnytystä.  

Paikkatiedustelut sosiaalityöntekijä Puh. 041 513 6188 

www.tuentu.fi/ensikoti-pinja/ 

 

 

  

http://www.tuentu.fi/pida-kiinni-avopalveluyksikko-olivia/
http://www.tuentu.fi/ensikoti-pinja/
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PÄIHDEHUOLLON LAITOSKUNTOUTUS 
 

Päihdekuntoutusta voi saada tilanteissa, joissa avohoidon palvelut eivät riitä. 

Avohoidon palvelut näet tämän oppaan sivulta 3. 

Päihdekuntoutukseen tarvitaan aina hoidon tarpeen arvio. Hoidon tarpeen arvion 

tekee terveyskeskuslääkäri, sosiaalityöntekijä, päihdepalvelujen tai työterveyshuollon 

työntekijä.  

Päihdekuntoutukseen tarvitaan Turun kaupungin maksusitoumus. Sitä varten oma 

sosiaalityöntekijäsi tekee kirjallisen hoitopäätöksen. Lisäksi Turun kaupungin 

hyvinvointitoimialan moniammatillinen työryhmä antaa suosituksen tilanteeseesi 

sopivasta hoitopaikasta ja hoidon pituudesta.  

Hoidon voi maksaa myös itse, jolloin hoitoon voi hakeutua ottamalla suoraan 

yhteyttä kuntoutuslaitoksen asiakaspalveluun. 

Saat lisätietoja sosiaalipalvelujen asiakasneuvonnasta, puh: (02) 262 5001  

Ma - Ke 09:00 - 15:30, To 09:00 - 14:00, Pe 09:00 - 15:30  

https://www.turku.fi/toimipaikat/sosiaalipalvelujen-asiakasneuvonta 

 

Turun kaupungilla on sopimus usean eri päihdekuntoutuslaitoksen kanssa. Vuonna 

2020 käytössä olevat yksiköt ovat:    

 

Päihdesairaala  

A-klinikka Oy, Haarajoki 

Päihdesairaalan päihdekuntoutus soveltuu asiakkaille, joilla on alkoholi-, lääke- tai 

huumeriippuvuus tai monipäihderiippuvuus. Lisäksi päihdesairaalassa hoidetaan 

asiakkaita, joilla on sekä päihdeongelma että samanaikainen vakava 

mielenterveysongelma, jotka vaativat yhtäaikaista hoitoa ja kuntoutusta 

Hoidossa sovelletaan kognitiivisen käyttäytymisterapian ja yhteisöhoidon 

periaatteita. Potilasta autetaan tunnistamaan elämän eri osa-alueisiin liittyviä 

käyttäytymis-, tunne- ja ajattelumalleja, jotka aiheuttavat päihteiden käyttöä ja 

itsetuhoista käyttäytymistä. Yhteisöhoidon tavoitteena on vapautuminen 

riippuvuudesta sekä elämänhallinnan, selviytymiskeinojen ja hyvinvoinnin 

lisääminen. 

Potilaan viikko-ohjelmaan sisältyvät päivittäiset yhteisökokoukset, keskustelut 

omatyöntekijän kanssa, hoitosuunnitelman mukaisiin ryhmiin osallistuminen sekä 

viikoittaiset lääkäritapaamiset. Saatavilla on myös korva-akupunktiota, Neurosonic-

tuoli ja kirkasvalohoitoa. Lisäksi potilas voi tutustua hoidon aikana AA- ja NA-ryhmiin. 

Kuusitie 36, 04480 Haarajoki 

Puh. 010 506 5550 (ajanvaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18) 

https://www.turku.fi/toimipaikat/sosiaalipalvelujen-asiakasneuvonta
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www.a-klinikka.fi/toimipisteet/jarvenpaa/paihdesairaala 

 

A-klinikkayhteisö Salo 

A-klinikka Oy 

Salon A-klinikkayhteisön päihdekuntoutus soveltuu asiakkaille, joilla on alkoholi-, 

lääke-, tai huumeriippuvuus tai monipäihderiippuvuus. Lisäksi Salon A-

klinikkayhteisössä hoidetaan asiakkaita, joilla on sekä päihdeongelma että 

samanaikainen vakava mielenterveysongelma, jotka vaativat yhtäaikaista hoitoa ja 

kuntoutusta 

Hoidon avulla tuetaan asiakkaiden päihteettömyyttä ja haetaan ratkaisuja koko 

elämänhallinnan parantamiseen. A-klinikkayhteisö tarjoaa toipumiseen 

orientoituneen ympäristön ja mahdollisuuden riippuvuudesta irtautumiseen. 

Palveluun sisältyy yksilöllinen hoitosuunnitelma ja tukikeskustelut oman ohjaajan 

kanssa, ryhmä- ja vertaistukeen perustuva viikko-ohjelma sekä jatkohoidon 

suunnittelu yhteistyössä asiakkaan omien verkostojen kanssa. 

A-klinikkayhteisössä on 14 hoitopaikkaa. Asiakkaamme majoittuvat yhden hengen 

huoneisiin, minkä lisäksi käytössä ovat kodinomaiset yhteisötilat.  

Hoidon jälkeen asiakas voi jatkaa kuntoutusta Minnesota-mallisessa 12 askeleen 

ohjelmassa Rehapin Naantalin keskuksessa. Hoidon voi maksaa itse tai selvittää 

maksusitoumuksen saamista omasta kotikunnasta. 

Kalkkitie 5-7, 24280 Salo  

Puh. 010 506 5550 (ajanvaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18) 

www.a-klinikka.fi/toimipisteet/salo/a-klinikkayhteiso-salo 

 

A-klinikkayhteisö Tampere 

A-klinikka Oy 

Tampereen A-klinikkayhteisön päihdekuntoutus soveltuu asiakkaille, joilla on 

alkoholi-, lääke-, tai huumeriippuvuus tai monipäihderiippuvuus. Lisäksi Tampereen 

A-klinikkayhteisössä hoidetaan asiakkaita, joilla on sekä päihdeongelma että 

samanaikainen vakava mielenterveysongelma, jotka vaativat yhtäaikaista hoitoa ja 

kuntoutusta. 

Hoidon tavoitteena on kokonaisvaltainen elämänlaadun paraneminen asiakkaan 

yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. A-klinikkayhteisön yhteydessä toimivat 

Vieroitushoitoyksikkö ja A-klinikka. 

Ympärivuorokautisessa laitoshoidossa toipuminen tapahtuu yhteisöllisessä 

pienryhmässä. Hoitoon sisältyvät yksilöllinen ohjaus, sairaanhoito- ja lääkäripalvelut, 

mahdollinen lääkehoito, ryhmä- ja vertaistoiminta sekä kokemusasiantuntijan tuki. 

https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/jarvenpaa/paihdesairaala
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/salo/a-klinikkayhteiso-salo
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/tampere/vieroitushoitoyksikko-tampere
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/tampere/a-klinikka-tampere


 

22 
 

Asiakkaalla on omahoitaja. Yhteisön viikko-ohjelmaan kuuluvat retkitoiminta, jooga, 

psykofyysinen fysioterapia ja rentoutus. Asiakkaille on tarjolla aamupala, lounas, 

päivällinen ja iltapala. Hoidon tavoitteet ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti. 

Useimmiten hoitojakson kesto on 28 vuorokautta. Hoitoon sisältyy myös jatkohoidon 

suunnittelu ja hoidossa huomioidaan asiakkaan verkostot ja läheiset. 

Intensiivisen avohoidon Arki hallintaan -hoitojakson tavoitteena on tukea asiakasta 

riippuvuuteen liittyvässä muutoksessa. Avohoito voidaan sovittaa myös laitoshoidon 

jatkohoidoksi, jolloin tavoite voi olla esimerkiksi lääkemuutoksissa tukeminen. 

Hoitojakso suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Yleensä käyntejä 

on 3–7 kertaa viikossa 1–3 kuukauden ajan. Asiakas osallistuu A-klinikkayhteisön 

pienryhmiin ja muuhun viikko-ohjelmaan. Hoitoon sisältyvät myös yhteisön muut 

palvelut, kuten omahoitaja, lääkäri ja päivittäiset ruokailut. 

Intervallihoito on tarkoitettu laitoshoidossa tai intensiivisessä avohoidossa käyneille 

asiakkaille. Intervallijakso toteutetaan useimmiten 1–3 kuukauden kuluttua laitos- tai 

avohoidon päättymisestä ja siitä on hyvä sopia jo hoidon aikana. Intervallijakson 

kesto on 1–2 viikkoa, ja hoitojaksoja voi olla useampia. Tavoitteena on vahvistaa 

saavutettuja myönteisiä muutoksia ja vakiinnuttaa päihteetöntä elämäntapaa. Lisäksi 

arvioidaan ja päivitetään asiakkaan hoitosuunnitelma. 

Vipusenkatu 6, 33530 Tampere 

Puh. 010 506 5550 (ajanvaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18) 

https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/tampere/a-klinikkayhteiso-tampere 

 

A-klinikkayhteisö, Kouvola 

A-klinikka Oy soveltuu asiakkaille, joilla on alkoholi-, lääke-, tai huumeriippuvuus tai 

monipäihderiippuvuus. Lisäksi Tampereen A-klinikkayhteisössä hoidetaan 

asiakkaita, joilla on sekä päihdeongelma että samanaikainen vakava 

mielenterveysongelma, jotka vaativat yhtäaikaista hoitoa ja kuntoutusta.  

Kouvolan A-klinikkayhteisön päihdekuntoutus soveltuu asiakkaille, joilla on alkoholi-, 

lääke-, tai huumeriippuvuus. Lisäksi Kouvolan A-klinikkayhteisössä hoidetaan 

asiakkaita, joilla on sekä päihdeongelma että samanaikainen vakava 

mielenterveysongelma, jotka vaativat yhtäaikaista hoitoa ja kuntoutusta 

Hoidon sisältö ja tavoitteet vaihtelevat asiakkaan ja hänen perheensä 

elämäntilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Asiakkaalle laaditaan 

yksilöllinen hoitosuunnitelma yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa. Hoitojakson 

pituus sovitaan yksilöllisesti lähettävän tahon kanssa, keskimäärin hoito kestää 1–4 

kuukautta. 

A-klinikkayhteisön hoito perustuu yhteisöhoitoon, yksilö- ja ryhmäkeskusteluihin sekä 

verkostotyöhön. Hoidossa etsitään keinoja riippuvuuden hallintaan, vahvistetaan 

perhe- ja tukiverkostoa sekä harjoitellaan arjen taitoja. A-klinikkayhteisön arkea 

ohjaa viikkosuunnitelma, johon sisältyy myös virkistystoimintaa. 

https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/tampere/a-klinikkayhteiso-tampere
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Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat osallistuvat hoidon toteuttamiseen, 

kehittämiseen ja arviointiin. 

Intervallijakso toteutetaan useimmiten 1–3 kuukauden kuluttua laitoshoitojakson 

päättymisestä. Siitä on hyvä sopia jo hoidon aikana yhteistyössä lähettävän tahon 

kanssa. Intervallijakson kesto on yleensä viikon, ja jaksoja voi olla useampia. 

Tavoitteena on vahvistaa saavutettuja myönteisiä muutoksia ja vakiinnuttaa 

päihteetöntä elämäntapaa. 

Asiakas voi jatkaa kuntoutusta Minnesota-mallisessa vertaistukeen perustuvassa 12 

askeleen ohjelmassa Kainuussa. Hoidon voi maksaa itse tai selvittää 

maksusitoumuksen saamista omasta kotikunnasta. 

Kotiharjuntie 20, 45100 Kouvola 

Puh. 010 506 5550 (paikkavaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18) 

www.a-klinikka.fi/toimipisteet/kouvola/a-klinikkayhteiso-kouvola 

 

Hoitokoti Kangaskartano, Viitasaari 

Hoitokoti Kangaskartano Oy 

Hoitokoti Kangaskartano soveltuu asiakkaille, joilla on alkoholi-, lääke-, tai 

huumeriippuvuus tai monipäihderiippuvuus. Lisäksi Kangaskartanossa hoidetaan 

asiakkaita, joilla on sekä päihdeongelma että samanaikainen vakava 

mielenterveysongelma, jotka vaativat yhtäaikaista hoitoa ja kuntoutusta. 

Kangaskartano on yksityinen päihdekuntoutusyksikkö pohjoisessa Keski-Suomessa, 

Viitasaarella. Hoitokoti Kangaskartano on hoitokotiyhteisö, jossa 

päihdekuntoutuksesta on tehty mahdollisimman sujuvaa ja rauhanomaista. 

Työmenetelminä käytämme kognitiivista ja ratkaisukeskeistä työtapaa. Yksilöllisen 

kuntoutussuunnitelman lisäksi tukea saa myös joukkovoimasta, jota yhteisömme 

tarjoaa. Läheiset ja lemmikit ovat tervetulleita mukaan kuntoutukseen.  

Kokkolantie 659, 44740 Keitelepohja 

Puh. 044 281 0869 

https://www.kangaskartano.com/ 

 

Sanaskoti, Siuntio 

Sanaskoti Oy 

Sanaskoti soveltuu asiakkaille, joilla on alkoholi-, lääke-, tai huumeriippuvuus tai 

monipäihderiippuvuus. Lisäksi Sanaskoti soveltuu asiakkaille, joilla on sekä 

päihdeongelma että samanaikainen vakava mielenterveysongelma, jotka vaativat 

yhtäaikaista hoitoa ja kuntoutusta.  

https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/kouvola/a-klinikkayhteiso-kouvola
https://www.kangaskartano.com/
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Sanaskoti sijaitsee Uudellamaalla Siuntiossa. Pääasiallinen kohderyhmämme ovat 

aikuiset päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Asiakkaiden käytössä ovat 12-

paikkainen Paavola, 5-paikkainen Päätalo sekä viisi erillistä hirsimökkiyksiötä. 

Lisäksi jatkokuntoutuksen mahdollisuutena on myös Sanaskodin tukiasumispalvelut.  

Kuntoutukseen tullessa, alkuvaiheessa laaditaan asiakkaan kanssa yhdessä 

henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. 

Kuntoutussuunnitelma ja väliarviot toimitetaan aina lähettävälle taholle. 

Kuntoutuksen aikana järjestetään hoitoneuvotteluja yksilöllisen 

kuntoutussuunnitelman mukaan. 

Sanaskodin kuntoutuksen kulmakiviä ovat omahoitajan yksilöllinen ohjaus, 

edukatiiviset ryhmät, terapeuttiset ja toiminnalliset ryhmät sekä lääkinnällisen 

kuntoutuksen mahdollisuus. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja 

harjoitella päihteetöntä arkea. Sanaskodissa on hyvät liikunta- ja 

harrastemahdollisuudet.  

Karskogintie 418, 02580 Siuntio 

Puh. 029 1700 101 tai 029 1700 103 

www.sanaskoti.fi  

 

Hoitokoti Marjalinna, Sastamala 

Esperi Oy 

Hoitokoti Marjalinna soveltuu asiakkaille, joilla on alkoholi- tai lääkeriippuvuus tai 

monipäihderiippuvuus, jossa ensisijainen päihde on alkoholi tai lääkkeet.  

Marjalinna 30-paikkainen, kodinomainen kuntoutus- ja asumispalveluyksikkö 

päihdeongelmaisille.  

Kuntoutusjaksolla suunnitellaan yksilölliset keinot kuntoutua, tavoitteena 

elämänhallinnan vahvistuminen. Päihdehoidossa hyödynnetään 

ratkaisukeskeisyyttä, motivoivaa haastattelua, yksilövastuisuutta sekä 

yhteisöllisyyttä.  

Teollisuuskatu 2, 38210 Sastamala 

Puh. 050 357 0591, ohjaajat 

www.esperi.fi/hoitokodit-mielenterveys-ja-paihdekuntoutujille/esperi-hoitokoti-

marjalinna-sastamala 

 

Hoitokoti Tuhkimo, Tohmajärvi 

Hoitokoti Tuhkimo Oy 

Hoitokoti Tuhkimo soveltuu huumausaineriippuvaisille ja ensisijaisesti huumeita 

käyttäville monipäihteisille naispuoleisille asiakkaille. 

http://www.sanaskoti.fi/
https://www.esperi.fi/hoitokodit-mielenterveys-ja-paihdekuntoutujille/esperi-hoitokoti-marjalinna-sastamala
https://www.esperi.fi/hoitokodit-mielenterveys-ja-paihdekuntoutujille/esperi-hoitokoti-marjalinna-sastamala
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Hoitokoti Tuhkimo sijaitsee vanhassa idyllisessä pihapiirissä Tohmajärvellä, noin 60 

km päässä Joensuusta. Tuhkimo tarjoaa kuntouttavaa laitoshoitoa eri-ikäisille 

päihderiippuvaivaisille naisille. Tuhkimon kuntoutusohjelma on suunniteltu  erityisesti  

naisten tarpeisiin.  

Kuntoutusjakso alkaa rauhoittumisviikolla ja arviointivaiheella. Peruskuntoutuksen 

pääasiallinen tarkoitus on päihteettömän elämäntavan omaksuminen  ja  

opetteleminen. Jatkokuntoutus on tarkoitettu asiakkaille,  jotka  tarvitsevat enemmän 

tukea ja ohjausta raittiina olemiseen, itsenäistymiseen  sekä  normaaliin  arkeen  

kiinnittymiseen. Lisäksi mahdollisuus päihteettömyyttä tukeviin intervallihoitojaksoihin 

tai kriisihoitojaksoihin esim. retkahdustilanteissa.  

Menetelminä päihdetyössä ovat yhteisöllisyys, naiserityinen työote, myllyhoidollinen 

työote, luovat menetelmät, kognitiivisuus ja ratkaisukeskeisyys.  Mahdollisuus korva-

akupunktioon, FA- tuolin käyttöön, turvesaunaan ja rentoutukseen sekä Kristilliseen 

sielunhoitoterapiaan.  

Asemantie 40, 82600 Tohmajärvi 

https://www.hoitokotituhkimo.fi/ 

 

Kankaanpään A-koti  

VAK ry   

Kankaanpään A-koti soveltuu asiakkaille, joilla on alkoholi-, huume- tai 
lääkeaineriippuvuus, tai monipäihdeongelma. Korvaushoidossa olevia asiakkaita ei 
oteta kuntoutukseen. 

Kuntoutuksen alussa asiakkaan kanssa laaditaan henkilökohtainen 
kuntoutussuunnitelma. Kuntoutusjakson aikana asiakas saa erilaisia kirjallisia 
tehtäviä, joita käsitellään ryhmissä. Jokaisella asiakkaalla on koko kuntoutusjakson 
ajan omaohjaaja, jonka kanssa käydään yksilöllisiä keskusteluja. Omaohjaaja auttaa 
asiakasta erilaisten asioiden hoitamisessa.  

Kuntoutus perustuu yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen. Konkreettisesti yhteisöllisyys 
näkyy yhteisinä ryhminä, työtehtävinä ja vastuun ottamisena omasta toiminnasta.  

Hirvikankaantie 26, 38700 Kankaanpää 

Puh. 02-572 820 

a-koti@vakry.fi  

  

https://www.hoitokotituhkimo.fi/
mailto:info@vakry.fi
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ASUMISPALVELUT PÄIHDEONGELMAISILLE 
 

Sillankorvan ensisuoja 

Tilapäistä asumispalvelua yli 18-vuotiaille asunnottomille päihderiippuvaisille 

turkulaisille. Vieraspaikkakuntalaiset voivat majoittua Sillankorvassa pääsääntöisesti 

yhden yön. Voi hakeutua omatoimisesti tai viranomaistahon (sosiaalihuolto, poliisi) 

ohjaamana. Erillistä lähetettä ei tarvitse. Avoinna ympäri vuorokauden.  

Asiakkaalle maksuton. 

Konsankuja 12, 20100 Turku 

Puh. 02 262 5528 

https://www.turku.fi/toimipaikat/sillankorva 

 

Tuettu, tukiasuminen ja palveluasuminen 

Mikäli et pysty enää asumaan omassa kodissasi päihdeongelman vuoksi, 

sosiaalityöntekijä arvioi palvelutarpeesi. Tilanteesi mukaan harkitaan, saatko kotiin 

annettavaa tukea vai onko tarvetta muuttaa tukiasuntoon tai palveluasumiseen. 

Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen asumispalvelusta. Päätöksen teossa tehdään 

yhteistyötä asiakkasta hoitavien tahojen kanssa.   

Saat lisätietoja sosiaalipalvelujen asiakasneuvonnasta:  

puh: (02) 262 5001   

Ma - Ke 09:00 - 15:30, To 09:00 - 14:00, Pe 09:00 - 15:30 

https://www.turku.fi/toimipaikat/sosiaalipalvelujen-asiakasneuvonta 

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-

paihdepalvelut/paihdepalvelut-4 

 

Tuettu asuminen on asiakkaan omaan kotiin annettavaa palvelua, jolla pyritään 

ehkäisemään päihderiippuvaisen asiakkaan asunnottomuus. Tuetulla asumisella 

vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja ja parannetaan elämänhallintaa. 

Tavoitteena on vahvistaa itsenäisen asumisen taitoja.  

Tukiasuminen on päihdeongelmaisille tarkoitettu asumismuoto, jossa asukas 

muuttaa kaupungin tai palveluntuottajan välivuokraaman asuntoon ja saa 

tarvitsemaansa asumisen ja päihdetyön palvelua.  Tukiasuntoja on eri puolilla 

Turkua.  

Palveluasuminen on tarkoitettu päihdeongelmaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat 

palvelua päivittäin tai ympäri vuorokauden. Palveluasumista on tarjolla useassa eri 

yksikössä.  

https://www.turku.fi/toimipaikat/sillankorva
https://www.turku.fi/toimipaikat/sosiaalipalvelujen-asiakasneuvonta
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut-4
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut-4
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Turun kaupungin ylläpitämä yksikkö on Orikedon palvelukeskus, lisäksi kaupungilla 

on sopimukset useiden eri palveluasumisyksiköiden kanssa. Turussa sijaitsevat 

yksiköt ovat Mehiläinen Oy:n Ykköskoti Artukainen ja Esperi Oy:n Ratamokoti Turku. 

Lisäksi yksiköitä on myös Turun ulkopuolella.  

 

Orikedon palvelukeskus  

Turkulaisille päihdeongelmaisille tarkoitettu asumispalveluyksikkö. Asiakas maksaa 

palvelukeskuksessa asuessaan itse ateriansa ja vuokransa. Kunta voi periä 

asiakkaan saamasta palvelusta asiakasmaksulain perusteella asiakasmaksua, josta 

asiakas voi varattomuuden perusteella saada maksuvapautuksen.  

Liekakatu 5, 20380 Turku 

Uuden asiakkaan tulee varata aika Asiakasneuvonnasta ja etuuskäsittelystä, p. 02 

262 5001, ma-pe klo 08.30 - 15.00. 

www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-

paihdepalvelut/paihdepalvelut-8     

 

Ykköskoti Artukainen  

Asukkaaksi voi tulla eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai 

maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän 

kanssa. Asukas on oikeutettu Kelan etuuksiin kuten hoito- ja asumistukeen. 

Messukentänkatu 11, 20210 Turku 

Puh. 050 564 9388, ohjaajat 24h 

www.mielenterveyskuntoutus.mehilainen.fi/ykkoskoti-artukainen 

 

Esperi hoitokoti Ratamo  

Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, palveluasumista sekä tuettua 
asumista aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Mahdollisuus saada 
maksusitoumus sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa tai 
voi myös tulla itse maksavana asiakkaana. 

Ruissalontie 19, 20200 Turku 

Puh. 050 529 6521 (yhteydenotot ark. 9-15):  

www.esperi.fi/hoitokodit-mielenterveys-ja-paihdekuntoutujille/esperi-hoitokoti-ratamo-
turku 

 

http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut-8
http://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/paihdepalvelut-8
http://www.mielenterveyskuntoutus.mehilainen.fi/ykkoskoti-artukainen
http://www.esperi.fi/hoitokodit-mielenterveys-ja-paihdekuntoutujille/esperi-hoitokoti-ratamo-turku
http://www.esperi.fi/hoitokodit-mielenterveys-ja-paihdekuntoutujille/esperi-hoitokoti-ratamo-turku

