
Hoitoonohjaus työpaikalta 

Sisältö
1. Hoidon tarpeen toteaminen 
Työterveyshuolto arvioi työntekijän työkyvyn sekä päih
dehoidon tarpeen joko omasta tai esimiehen aloitteesta. 
Hoitoonohjausmenettely käynnistetään, kun päihdehoito 
todetaan tarpeelliseksi ja asiakas on siihen motivoitunut. 

Työntekijä voi kieltäytyä hoitoonohjauksesta, mutta kiel
täytyminen voi olla peruste työsuhdeseuraamuksille.

2. Hoitoonohjausneuvottelu 
Hoitoonohjausprosessi käynnistetään yhteistapaamisella, 
johon osallistuvat hoitoon ohjattu, työnantajan edusta
ja (esihenkilö), työterveyshuolto sekä päihdeterapeutti 
ja lääkäri sekä mahdollisesti työsuojeluvaltuutettu ja 
päihdeyhdyshenkilö. Aloituspalaverissa määritellään 

Yleistä 
Hoitoonohjaus työpaikalta on tyypillisesti kestoltaan 1–2 
vuotta. Hoitoonohjauksen pituus riippuu yrityksen tai 
yhteisön päihdehoitosuunnitelmasta.  

Tarjoamme vuoden mittaisen hoitoonohjauksen, joka si
sältää 3 lääkärin 45 min vastaanottoa, 24 päihdeterapeu
tin 45 min vastaanottoa, 4 verkostopalaveria ja peruslabo
ratoriotutkimukset kerran kuukaudessa.

Kenelle?
Hoitoonohjaus on menettely, jossa työntekijä, jolla on 
pulmia riippuvuutensa kanssa, ohjataan esimiehen ja/tai 
työterveyshuollon toimesta päihdehoitoon. Päihdehoidon 
tavoitteena on työkyvyn palauttaminen ja työpaikalle 
koituvan päihdehaitan poistaminen. Hoitoonohjaus ei 
ole rangaistus.
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hoitoonohjauksen tavoitteet, sovitaan hoidon aikataulu ja 
vastuualueet sekä tiedonsiirto hoidon etenemisestä. Tältä 
pohjalta laaditaan kirjallinen hoitoonohjaussopimus sekä 
sitä tarvittaessa täydentävä hoitosuunnitelma. Neuvotte
lun yhteydessä työnantajan edustaja tekee (mahdollisten 
sopimusten puitteissa) päätökset oikeudesta olla poissa 
töistä ja muista mahdollisista työjärjestelyistä. 

Seurantapalaveri hoidon etenemisestä järjestetään 3 kk ja 
6 kk kuluttua hoidon aloituksesta, sekä hoitoonohjauksen 
lopussa. 
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3. Hoito 
Riippuvuuspulman tilanteesta riippuen hoito voi alkaa 
avomuotoisena katkaisuhoitona ja jatkua normaalina 
hoitoonohjausmenettelynä. Pitkäaikaisen alkoholin 
käyttökierteen katkaiseminen vaatii usein ammattilaisen 
tiivistä tukea sekä vieroitusoireiden arviointia, seurantaa 
ja hoitoa. Polikliinisesti avohoitokäynnein toteutettaval
la 14 vrk kestävällä tiiviin tuen vieroitusjaksolla asiakas 
saa päivittäiset päihdehoitotapaamiset sekä tarvittaessa 
lääkärin arvion mahdollisesta tukilääkityksestä. 

Varsinaisessa päihdehoidossa asiakas ja päihdeterapeut
ti tapaavat yleensä noin 2 viikon välein yksilökäyntien 
merkeissä.  Käynneillä asiakasta kannustetaan tarkaste
lemaan omaa päihdekäyttäytymistä ja siihen johtaneita 
syitä tunnetyöskentelyn avulla, harjoitellaan päihtei
denkäyttöön johtavien riskitilanteiden hallintaa sekä 
opetellaan uusia toimintatapoja ja ajatusmalleja päih
teiden käytön sijaan. Hoitosuhteessa asiakas kohdataan 
kokonaisvaltaisesti sekä tarkastellaan myös asiakkaan 
voimavaroja, työssäjaksamista ja suhdetta sosiaaliseen 
ympäristöön. Asiakkaan yksilölliset tavoitteet kirjataan 
hoitosuunnitelmaan, joka päivitetään jokaisen verkos
totapaamisen jälkeen. 

Päihdeterapeutin tapaamisiin kuuluu säännölliset alko
metri puhallutukset sekä tarvittaessa myös huumausai
neseulonnat 2–4 viikon välein.  Hoitoonohjauksen etene
mistä seurataan myös säännöllisellä verikoeseurannalla.

4. Jatkohoito ja seuranta 
Riippuvuudesta toipuminen on pitkäkestoinen proses
si, joten jatkohoidosta, seurannasta ja vastuutahoista 
sovitaan hoitoonohjaussopimuksessa ja hoitosuunni
telmassa. Yleensä vastuu seurannasta on esimiehellä ja 
työterveyshuollolla.

Jos kuntoutumisprosessin aikana tapahtuu retkahduksia, 
se ei tarkoita välttämättä kuntoutuksen epäonnistumis
ta. Siksi on tärkeää, että tällaisten tilanteiden varalle on 
sovittuna yksilölliset jatkotoimet, että prosessi saadaan 
jatkumaan suotuisasti päämääräänsä.  

Hoitoonohjauksen jälkeen asiakas voi halutessaan jatkaa 
yksilöterapiassa tai osallistua ryhmämuotoisiin päihde
hoitoihimme. 
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Käytetyt menetelmät ja  
hoidon / kuntoutuksen arviointi
• Tilanteen arvioinnin tukena: Audit, Paradise24fin, 
 Dudit / DuditE, Oasis, Europasi, SDS 

• Palautetietoinen hoitomalli 

• Motivoiva haastattelu 

• Terapeuttista yhteistyösuhdetta arvioidaan 
 jokaisen käynnin yhteydessä SRSmittarilla

• Asiakkaan hyvinvoinnin muutosta arvioidaan ja 
 seurataan jokaisella käyntikerralla ORSmittarilla

Hinnoittelu
• Hoitoonohjauspaketin hinta 3 864 € 
  3 lääkärikäyntiä
  24 päihdeterapeutin käyntiä
  4 hoitoneuvottelua 
  Tarvittavat laboratorio ja seulatutkimukset 
  laskutetaan erikseen.
  Kesto: 1 vuosi

• Tarvittaessa avokatkaisuhoito 1 948 € 
  Tarvittavat laboratoriotutkimukset ja 
  päihdeseulat hinnaston mukaan.
  Ei sisällä katkaisuhoidon aikaisia lääkkeitä, 
  asiakas ostaa lääkkeet itse saamallaan reseptillä.
  Kesto: 14 vrk

Lisätietoja ja ajanvaraus
www.terveytesiklinikka.fi 
klinikka@terveytesi.com
050 326 7890


