
SAASTÖILLAKÖ PAIHDEHUOLLON
RAKENNEMUUTOKSEEN I

JUKKA MAKI

Julkisten menojen vähentämiselle ei nykyi-
sessä tilanteessa ole vaihtoehtoja. Tähän on

myös sosiaali- ja terveydenhuollon osaltaan

sopeuduttava. Sosiaalisista tulonsiirroista ja
palveluiden j ärjestämisestä kertyvät sosiaali-
ja terveydenhuollossa menot. Tasa-arvon

edistäminen ja eri väestöryhmien tarpeisiin
vastaaminen ovat olleet hyvinvointikoneis-
tomme rakentamisen lähtökohtia. Naita lahtti-
kohtia näytetään nyt murrettavan ja puretta-

van laman kiihdyttämällä voimalla.

Tavoitteen ollessa julkisten kustannusten

vähentäminen ja yksilön oman vastuun pai-

nottaminen tulisi etujen tai palvelujen uudel-
leenpriorisoinnissa pelkan poliittisen tarkoi-
tushakuisuuden tai asenteellisuuden lisäksi
kayttaa myös järkeä. On kyettävä vähintään-

kin osoittamaan, että aiotuilla leikkauksilla
saavutetaan myös todellista säästöä. Kun jul-
kinen valta leikkaa tarpeenmukaisia palvelu-
ja, välttämättömät kustannukset joko siirtyvät
jonkun muun maksettavaksi tai palautuvat

muina kustannuksina takaisin - pahimmassa

tapauksessa korkojen kanssa.

Paihdehuollon leikkauksissa on tapahtu-
massa juuri näin. Huono-osaisista huono-

osaisimmat osoitetaan maksumiehiksi; tar-

peenmukaisten palvelujen saanti evätään.

Tosiasiassa yhteiskunta näin tekemälla on

kasvattamassa tulevaa taakkaansa, sekä sosi-

aalisessa että taloudellisessa mielessa. Paih-

deongelmainen läheisineen kärsii ongelman-

sa nahoissaan entistä raskaammin - kuten kai
moralistit haluavatkin - mutta laskun siitä
maksaa myös yhteiskunta.

Sosiaali- j a terveydenhuollon kustannukset
valtion vuoden 1993 talousarvion mukaan

ovat noin 49,4 miljardia markkaa. Taysin ka-

sittämättömältä tuntuu, että leikkaukset mo-

nissa kunnissa on aloitettu päihdehuollon lai-
toskuntoutuksesta, johon koko maassa rahaa

kului vuonna 1991 noin 200 miljoonaa mark-

kaa! Vaikka koko päihdehuolto lopetettaisiin,
ei talla noin 500 miljoonalla markalla olisi mi-
tään merkitystä tässä konkurssissa (Maki
tee2).

Thrpeellisten palveluiden järjestämisessä

säästöjä ei saada leikkaamalla palveluja vaan

tehostamalla niiden käyttöä, kohdentamalla
niitä paremmin ja kehittamällä sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakennetta.

sÄAsrötru KoHDTSTUMT N EN
pAruoeHuorrooN

Kesän 1992 selvitykset (mm. Heikkilä & Leh-
to1992; Lehto & Lamminpää 1992)osoittivat
kuntien säästöjen kohdistuneen erityisesti
lapsiperheisiin, vanhuksiin ja päihdeongel-
maisiin. Erityisesti vähennettiin päihdeon-

gelmaisten laitospalveluita. Lapsiperheet ja
vanhukset saivat vielä 1990luvun alussa

merkittäviä etuuksien lisäyksiä; nyt niitä lei-
kattiin. Sen sijaan vastaavana aikana päihde-
huolto ei saanut mitään lisää, joten sen suh-
teellinen asema heikkeni eniten.

Pahin on kuitenkin vasta edessä. Kuntien
säästötarpeet ovat suurimmillaan vuosina
1993-1995. Paihdehuollon osalta leikkauk-
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set oletettavasti jatkuvat. Nykyisessä tilan-
teessa päihdeongelmat kuitenkin kärjistyvät
entisestään ja palvelujen tarve sitä kautta

vain kasvaa. Leikkausten sijasta tarvittaisiin
lisää palveluja, joiden avulla luotaisiin yh-

teiskunnallisia säästöjä.

Miksi säästöt sitten kohdistuivat ensivai-

heessa päihdehuoltoon, vaikka se kustannus-

tekijänä on kunnalle marginaalinen? Asiaa on

selitetty paniikkisäästämisen seurauksena

sekä asenteiden kovenemisena päihdeongel-

maisia kohtaan. Säästettiin, mistä voitiin ja

missä vastus oli vähäisintä. Kunnan kannalta

helpointa oli säästää ostopalveluista ja erityi-
sesti marginaaliryhmien palveluiden osalta.

Kun leikkauksia vielä voitiin - joskus syystä-

kin - perustella yleisella lausumalla hoitaa

tarvittayat palvelut kunnan itsensä toimesta,

toimenpide oli helposti ja nopeasti tehtävissä.

Syrjäytyneet ihmiset joutuvat helposti ob-
jektin asemaan, koska vallassa olevat eivät

pysty asettumaan heidän asemaansa. Heille
on tärkeämpää pitää huolta kannattajiensa -
enemmistön - tarpeista.

PALVELUIDEN JARJESTAMISMUOTO MAAN TAA
KUNNAN PAIHDEHUOLI.ON SAATAVUUTTA

Viime syksynä sosiaali- ja terveysministeriös-

sä tehty selvitys Paihdekuntoutus lamasyksy-

nä1992 (Mäki 1992) osoitti, että päihdehuol-

lon järjestämistapa kunnassa säätelee laitos-

palveluiden saatavuutta. Hoitoonpääsy ei
juuri vaikeutunut, mikäli palvelut voitiin
osoittaa oman kunnan laitoksesta. Sen sijaan

kunnissa, jotka olivat ostopalvelujen (tai kun-
tainliiton) varassa, hoitoon pääsy vaikeutui
olennaisesti. Selvitys kertoo jopa suoranai-

sesta hoitoonpääsyn estämisestä.

Laman tullessa kunnat pyrkivät turvaa-

maan oman palvelujärjestelmänsä toimivuu-
den (kuvio t). Tata on kritisoitu ostopalvelu-

tuottajien taholta mm. sillä, että ostopalvelu-

na laitoshoitopäiväkustannus olisi usein huo-

keampi kunnalle. Tätä on kuitenkin vaikea

osoittaa. Tarkastelussa tulisi ottaa huomioon

Kuaio l. Paihdehuollon kuntoutuslaitosten ja kat-
kaisuhoitoasemien käyttöasteet yllapitajatahon
mukaan vuodesta I9B9 vuoden 1992 lokakuun
Ioppuun

t9B9 1990 t99l t992-
yksiiyiset
kunnat
kuntainliitot/valtio

+ 31.10.1992

myös palvelujen laatu, osuvuus asiakkaan tar-

peisiin sekä synergiaedut, jotka tulevat käy-

tettäessä kunnan muuta täydentävää palvelu-
järjestelmää jne.

Kuntalaisen kannalta palveluiden järjestä-

mismuoto - ainakin päihdehuollon osalta -
maarittaä palvelujen saantia. Tässä suhteessa

uuteen valtionosuusjärjestelmään siirtymi-
nen synnyttää aiheellisia epäilyja jarjestel-

män kyvystä huolehtia edes entisessä määrin

erityisryhmien palveluiden saannista.

Lainsäädännöstä voidaan johtaa, että palve-

luiden järj estämistavasta riippumatta kunnan

on hoidettava lakisääteiset tehtävänsä, joihin
päihdehuoltokin kuuluu.

Paihdehuoltolain (1986/41) mukaan palve-

lut tulee järjestää tarpeen perusteella. Kansa-

laisten tulee olla myös tasavefiaisessa ase-

massa lakisääteisten palvelujen saannin suh-

teen. Ilmeisestikaan näin ei ainakaan paihde-

huollon osalta tapahdu (Maki 1992).

pArHDEHUoLr.ossA sAAsTörsrA ttvAr
pAATA aLIN AMMATTII-AISET

Kysyttäessä laitoksilta laman vaikutuksista
päihdekuntoutukseen pääsyn vaikeutumi-
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seen ilmoitti kunnallisten laitosten lisäksi
myös muutama ostopalvelulaitos, ettei hoi-
toonpääsy ole vaikeutunut. Selvitettäessä tar-
kemmin tilannetta viimeksi mainittujen osal-

ta vaikutelmaksi jäi, että kunta oli delegoinut
hoidosta päättämisen kyseiselle laitokselle tai
sen avohuoltoa edustavalle yksikolle.

Eli jos hoidon tarve ja siitä paattäminen ar-

vioidaan ammatillisin perustein, myös tar-
peenmukainen hoitoonpääsy tulee turvattua.
Sen sijaan jos hoitoonpääsystä päättäminen
tapahtuu hallinnon toimesta, päätöksenteossa

sovelletaan hallinnollisia tai taloudellisia kri-
teerejä. Selvityksessä (Maki 1992) tuli tästä

esiin varsin hakellyttavia tapauksia:

- Eräässä kunnassa asiakkaan hoitojakso kes-
keytettiin kunnassa havaitun määrärahaylityksen
johdosta.

- Kunta antoi kahden vuorokauden maksusitou-
muksen hoitoon henkiltille" joka oli juonut seitse-
män viikkoa.

-Terveyskeskuksen esityksestä huolimatta so-
siaalijohtaja evää asiakkaan jatkohoidon, koska
"helmikuun laitosrahat on jo kaytetty". Jonkin
ajan kuluttua lääkäri joutuu lähettämään asiak-
kaan psykiatriseen sairaalaan.

- Erään sosiaalitoimiston lähetteessä luki:
"Maksusitoumus myönnetään vain, mikali hoidos-
ta on hyötyä ja tuloksista näyttöä". Kyseessä oli
puutteellisesti asuva työtön, heikkolahjainen kor-
vikkeita käyttävä, 17 vuotta ongelmaisesti juonut
40-vuotias mies.

- 3l-vuotias nainen on sairastanut kaksi haima-
tulehdusta, työpaikan menetys uhkaa. Epäonnis-
tuneita avohoitoyrityksiä. Työterveyshuolto ohjaa
Iaitoskuntoutukseen. Maksusitoumus evätään ve-
doten kunnan säästötavoitteisiin.

Paihdehuollon asema hyvinvointipalveluna
on ollut kiistanalainen. Kuntien talousvaike-
udet ovat viimeistään osoittaneet, kuinka pal-
veluiden järjestämistapa säätelee sitä, mistä
ensimmäisenä leikataan. Yhtenä hyvinvointi-
palvelun kriteerinä on voitu pitää toiminnan
järjestämistä julkisena palveluna. Tässä suh-
teessa päihdehuolto on selkeästi eronnut
muista. Harvassa kunnassa päihdehuollon
kokonaisuus tuotetaan julkisilla palveluilla.
Paljolti kysymys on sekamallista, jossa avo-

hoito ja tarvittava sairaanhoito on järjestetty

kunnan toimesta. Sen sijaan laitos- ja asumis-
palvelut sekä päivätoiminta ovat olleet jarjes-
töiltä, yksityisilta tai uskonnollisilta yhtei-
söilta hankittuja. Mita vaikeammassa ase-

massa päihdeongelmainen on, sitä epävar-

memmalle pohjalle tarvittavat palvelut on jär-
jestetty.

Asetelman on nähty heijastelevan vallitse-
vaa moralistista asennoitumista päihdeongel-
maisiin. Kunnallisia palveluita ei haluta jar-
jestää syrjäytyneille. Myoskaän alkoholismin
sairausluonnetta ei haluta myöntää, vaan

kroonikkokin saa vastata yksin itsestään. So-

peutumattomien välttämättömät palvelut ym-
märretään mieluusti enintään alamaiseen

kohdistuvana viranomaistoimintana, jota
määrittelee normeerava ja kontrolloiva toi-
minta. Toisaalta kurjaliston asia on hyvässäja
pahassa ollut myös hyväntekeväisyyden ja
vapaaehtoistoiminnan kenttää. Tärkeinta lie-
nee ollut erottaa "hyvä" "pahasta".

Vallitsevan hallinnollis-taloudellisen ajat-
telutavan näkökulma paljastuu toimintastra-
tegiassa, jossa kunta siirtamalla velvoittei-
densa hoidon ostopalveluilla järjestettäväksi

kykenee ratkaisevasti helpommin säätele-

mään kulujaan kuin tuottamalla palvelut itse.

Tama uusliberalistinen tilaaja-tuottaja-malli
hyvinvointipalveluihin siirrettynä aikaansaa

ainoastaan koko järjestelmän romuttumisen
ja paluun hyvinvointiyhteiskunnasta ktiy-
häinhoitoon.

PAIHDEKUNTOUTUKSEN TILA
LAMASYKSYN A TCSZ

Ennakkotiedot vuodelta 1992 kertovat avo-

huollon ja välimuotoisten palvelujen (kriisi-
ja päivystyspalvelut, päivätoiminta, asumis-
palvelut) kysynnän selvästä kasvusta. Tar-

peelliseen laitoskuntoutukseen pääsy on

oleellisesti vaikeutunut. Samaan aikaan lai-
tospaikoissa on ylikapasiteettia, mikä on joh-
tanut laitosten lakkauttamiseen tai siirtymi-
seen pakolaishuoltoon. Paihdehuollon kan-
nalta keskeisin ongelma on ollut se, ettei lai-
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toshuollosta vapautuvia voimavaroja ole voitu
siirtaä avopalveluihin.

Vuodesta 1990 laitoskuntoutuksesta on

poistunut kuusi laitosta 50:stä. Toiminnan lo-
pettaminen uhkaa vielä useita ostopalveluyk-

siktiita. Laitospaikkaluku on vähentynyt lB
prosenttia (kuvio 2).

Laitosten käyttöaste oli lokakuussa 1992
laskenut noin 55 prosenttiin. Alle 50 prosen-

tin käyttöaste oli 16 laitoksessa. Näistä vain

nelia oli kunnallisia laitoksia (kuvio 3).

Paihdehuollon voimavarat uppoavat tällä
hetkella vajaakäytössä olevien laitosten yllä-
pitoon ja subventiona ympäristöministeriölle
päihdeongelmaisten asumisen järjestämise-

nä. Avohoidon on selvittävä yli 40 000 asiak-
kaansa kanssa noin 100 miljoonalla markalla
(taulukko 1).

LAITOSTEN YLIKAPASITEETTI

Laitoskuntoutuksen ylikapasiteetin taustalla

on avo- ja välimuotoisen kuntoutuksen kasvu.

Erityisesti A-klinikkaverkoston laajentumi-
nen, tukiasuntojen ja muiden asumispalvelu-
jen kasvu sekä päivätoiminnan kehittyminen
ovat vähentäneet tarvetta laitoskuntoutuk-
seen (taulukko 2). Yhtenä syynä ovat myös

I98O-luvun lopulla tehdyt virheinvestoinnit.
Uusille ja tarpeellisille hoitomuodoille perus-

tettiin omia laitoksia, vaikka jarkevämpää oli-
si ollut toteuttaa ne jo olemassa olevissa lai-
toksissa.

PAIHDEKUNToUTUSTA VAI
ASUNTOTATOIMINTAA?

Varsinaisia kuntoutuslaitoksia tai katkaisu-

hoitoasemia päihdehuollon yönylipaikoista
on vain noin neljännes. Loput ovat erilaisia
asumispalveluyksiktiita, j otka vaihtelevat ka-

ruista ensisuojista ja asuntoloista hoitokotei-

hin ja pieniin asumisyhteisöihin. Mikä on näi-
den yksiköiden rooli päihdehuollossa? Selke-
ää kuvaa on vaikea antaa, sillä mitään koko-

Kwio 2. Paihdehuollon kuntoutuslaitosten ja kat-
kaisuhoitoasemien paikkalukr 1969-1993

1969 1975 I9B0 1985 1990 t992. 1993

x anio

Kuaio 3. Päihdehuollon kuntoutuslaitosten ja kat-
kaisuhoitoasemien käyttöaste et 1969-L993
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Taulukho 7. Paihdehuollon kustannukset ja inves-
toinnit l99l
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A-klinikat
nuorisoasemat
päiväkeskukset
kuntotuslaitokset/
katkaisuhoitoasemat
asumispalveluyksiktit
ensisuojat

63
oU

n. 10G-150

49
n. I20

20

Taulukko 2. Paihdehuollon suoritteet 1991

asiakkaat käynti- hoito-
kerrat vuorokaudet

A-klinikat 38000 2m000
nuorisoasemat 2700 25 500
päiväkeskukset n.3 000 n.300 000
kuntoutuslaitokset/
katkaisuhoitoasemat 19 000 357 000
asumispalveluyksiköt

- = ei tietoa.

Taulukko 3. Päihdehuollon palvelurakennetta ku-
vaavia tietoja I99l

lukumäärä paikkaluku

misen kustannustulos on pitemmällä aikavä-
lilla, ei viela näytä kiinnostavan. Ei voi vtilttyä
ajatukselta, että moniin näistä yksiköistä on

sijoitettu henkilöitä, joille ei enää anneta "oi-
keutta" varsinaiseen kuntoutukseen.

YHTEENVETOA

Paihdehuollon laitoskuntoutus on laitosten
ylikapasiteetista ja kuntien säästötoimista
johtuen joutunut kriisiin. Useita laitoksia uh-
kaa lopettaminen. Täustalla on avo- ja väli-
muotoisten palvelujen kehitys, jolla on voitu
korvata laitosten kaytttia. Laitoksista vapau-
tuvaa alan ammattihenkilökuntaa ei kuiten-
kaan kyetä siirtämään ylipaineella työskente-
leviin avopalveluihin. Tärpeenmukaiseen lai-
toskuntoutukseen pääsy on vaikeutunut. Hoi-
dosta ei päätetä hoidon tarpeen perusteella.
Saasttijen sijasta tapahtuu kustannusten siir-
toa ja kasvua muihin julkisiin palveluihin.
Paihdehuollon voimavarat menevät vajaakay-
tössä olevien laitosten ylläpitoon ja päihdeon-
gelmaisten asuttamiseen. Toisaalta tapahtu-
massa oleva rakennemuutos vastaa sosiaali-
ja terveydenhuollossa omaksuttua linjaa tuot-
taa palvelut osana kunnan peruspalvelujär-
jestelmää, lahella asiakkaita, tehokkaammin
ja ongelmien varhaisemmassa vaiheessa.

Kaikki kunnat eivät kuitenkaan toimi näin
vaan jättävät paihdehuollon satunnaisten os-

topalvelujen tai vapaaehtoistyön varaan.

EH DOTUS PAIHDEHUOI.I.ON
PATVELURAKENTEEN KEHITTAMISESTA

Edella kuvatun tilanneanalyysin pohjalta on

sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä
Paihdekuntoutuksen näköalat lamasyksynä
1992 esitetty ehdotuksia paihdehuollon pal-
velurakenteen kehittamiseksi.

Kehittamisvision lähtökohdaksi esitetään

palvelujen järjestämistä osana pienaluepoh-
jaista. moniammatillista väeslövastuutoimin-
taa sosiaali- ja terveysministeriön palvelura-

I 578
n. 2 550

480

Hoitopaikoista (4 500) 34 Vo on aktiivikuntoutus-
paikkoja.

naisselvitystä ei ole olemassa.

Joka tapauksessa merkille pantavaa on näi-
den yksiktiiden paikkaluvun suuruus, yhteen-
sä noin 3 000 vuodetta kaikista noin 4 500
päihdehuollon paikasta (taulukko 3). Yksi-
ktiissa hoidetaan/asutetaan vaikeimmin päih-
deongelmaisia kansalaisia. Heita hoitaa/val-
voo päihdehuollon heikoimmin koulutettu ja
resurssoitu henkilökunta! On sanomattakin
selvää, että kunnan kannalta nämä paikat ovat

halvimmat mahdolliset.
Säästötilanteesta johtuen suuntaus kunnis-

sa näyttää suosivan entistä useammin pelkkia
asuttamisratkaisuja. Se, mikä ghetto-asutta-
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kennetyöryhmän esitysten suuntaisesti, lai-
tos- ja asuntolakentän saneerausta, kuntou-
tuksen järjestämistä avo- ja välimuotoisia pal-
veluita käyttäen niveltäen niihin järjestö- ja
muun vapaaehtoistoiminnan. Lisäksi esite-
tään mm. varhaiskuntoutuksen kaytttia edis-
tävien etuisuuksien kehittämistä, terveyden-
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