
sTRKKA-rusA sÄnÄ

pÄI HDEPALvETUJEN SAATAvU US

TAUSTAA

Tama artikkeli on osa Alkoholitutkimussää-
tiön ja Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen
yhteistyönä toteuttamaa kolmen paikkakun-
nan, Riihimäen, Järvenpään ja Lahden, hoi-
to-, palvelu- ja kontrollijarjestelmiä kartoit-
tavasta tutkimuksesta. Paihdeongelmia ja yh-

teiskunnan palvelujärjestelmiä käsittelevä
tutkimus koostuu useista osatutkimuksista,
joissa selvitellään muun muassa sosiaali-, ter-

veys- ja majoituspalveluiden tarjontaa ja nii-
den kayttajia seka alkoholioloja kullakin paik-
kakunnalla (Simpura 1989).

Tässä päihdepalvelututkimuksen osatutki-

muksessa haastateltiin kohdepaikkakuntien,
Riihimäen, Järvenpään ja Lahden, eri toimi-
pisteiden käytännön asiakastyötä tekeviä hen-

kilökunnan edustajia. Ryhmähaastatteluja teh-

tiin I07, joista 29 Riihimäellä,32 Järvenpääs-
sä ja 46 Lahdessa. Haastattelut tehtiin vuoden

1987 toukokuun ja vuoden 19BB kesäkuun

välisenä aikana. Haastattelujen yhteydessä
jatettiin tilastokaavake täytettäväksi ja palau-

tettavaksi. Artikkelin tiedot ovat haastat-

telulomakkeilta ja tilastokaavakkeilta (ks. tar-

kemmin Säilä I99l).
Kohdepaikkakuntien tutkimuksessa mu-

kana olevat toimipisteet käsittävät kuntien
keskeiset terveyden- ja sosiaalihuollon alaan

toiminnallisesti kuuluvat palvelut, alkoholin
vahittaismyynnin, kunnallisen alkoholitarkas-

tuksen, järjestyksen valvonnan sekä yhden

vankilan. Lisäksi mukana ovat koulutusta ja
ku ntoutusla antavat ja nuoriso- ja rai ttiustyötä

tekevät yksiköt sekä työvoimatoimistot ja Kan-

saneläkelaitoksen palvelupisteet (palvelupis-

teistä tarkemmin Saila 1991).

Tähän mennessä on ilmestynyt asiakkaiden
kokemuksia päihdepalveluiden kayttajina
käsittelevä tutkimus (Holmila & al. 1989).

Lisäksi aikaisemmin ovat valmistuneet Jär-
venpään putkakokeilusta raportti. jossa ar-

vioitiin poliisin, sosiaalitoimen ja terveyden-
huollon yhteistyömahdollisuuksia päihtyneenä

säilöön otettuj en käsittelyssä (Haavisto I 9BB),

ja raportti tutkimuspaikkakuntien päihde-
palveluiden kehityksestä ja rakenteesta I 950-
I9BB (Snellman 1989). Kunnissa tehtyä
päihdetapauslaskentaa ja päihdekuormaa eri
toimipisteissä on myös raportoitu (Simpura

1991).

Keskeisenä viitekehyksenä nyt kasitel-
tävässä tutkimuksessa on sosiaalinen kontrol-
li eli se, miten päihdeongelmaa kasitellaan
palveluiden avulla. Tavoitteena on etsiä kun-
nista ne palvelupisteet, joissa joudutaan hoi-

tamaan ja käsittelemään päihdeongelmia,
ja kartoittaa esimerkkikuntien ratkaisut
päihdeongelmien hoitamisessa.

Palvelupisteet on ryhmitelty niiden toimin-
nan sisällön mukaan eika tiukasti hallinnon
haaran mukaan, silla tama ryhmittely vastaa

paremmin käytännön työtä. Palvelupisteet on

ryhmitelty seuraavasti:

1. ter-veyden- ja sairaanhoito
2. sosiaalipalvelut
3. koulutus ja kuntoutus
4. nuoriso- ja raittiustoimi
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5. jarjestyksenpito ja oikeustoimi
6. julkishallinnon palvelut
7. muut.

Terveyden- ja sairaanhoidon sektoriin kuulu-
vat terveyskeskukset, sairaalat, erilaiset avo-

terveydenhoitopisteet, kuten neuvolat ja kou-
luterveydenhoito, lääkäriasemat, mielenterve-
yspalvelut ja sairaankuljetus. Sosiaalipalve-
luiden sektoriin kuuluvat sosiaalivirastot,
paih dehuoltotarkastaj at (P.Äil/-tarkastaj at),
päihdehuollon laitokset, A-klinikat, Lahden
selviämisasema, kotipalvelu, vanhainkodit,
seurakunnan diakoniatyö ja erilaiset sosiaali-
alan työtä tekevät yksiktit.

Koulutuksen ja kuntoutuksen sektoriin kuu-
luvat erilaiset oppilaitokset ja ammattikurssi-
keskukset. Järj estyksenpidon ja oikeustoimen
sektoriin kuuluvat jarjestyspoliisi ja vankila.
Julkishallinnon sektoriin kuuluvat työvoima-
toimistot ja Kansaneläkelaitoksen toimistot.
Sektori in "muut" sisältyvät alkoholimyymälät
ja kunnalliset alkoholitarkastajat.

Tässä artikkelissa käsitellaan palvelupis-
teitä edellä olevan sektorijaon mukaan kol-
mella esimerkkipaikkakunnalla ja keskity-
tään jäsentämään toimipisteiden toiminnan
laatua sekä sitä, mitkä toimipisteet erityisesti
hoitavat päihdeongelmaisia.

Paihdehuollon järjestämisen yhteydessä on

keskusteltu siita, pitaakti paihdeongelmaisille
olla erityispalveluita vai voidaanko heidan
ongelmiinsa antaa apua yleispalveluiden ra-
joissa. Nykyinen paihdehuoltolaki lähtee sii-
tä, että yleispalveluiden ja varsinkin terveys-
palveluiden tulisi olla sellaisia, että niiden
yhteydessä olisi palveluita myös päihde-
ongelmaisille (Paihdehuolto osana sosiaali-
huoltoa, 1986).

pATHDEoNGETMAT ERr pArvEruprsrErssÄ

Palvelupisteissä työskenteleviltä kysyttiin
muun muassa, millaisia palveluita asiakkaille
tarjotaan ja miten niissä voidaan käsitella
päihdeongelmaisia, jos sellaisia henkiltiita

tulee asiakkaiksi, onko palvelupiste tarkoi-
tettu jollekin erityiselle kohderyhmalle ja
kuinka suuri osuus asiakkaista arvioidaan
päihdeongelmaisiksi.

Riihimäen, Järvenpään ja Lahden palvelu-
pisteet on yhdistetty sektoreittain taulukossa
I, silla paikkakuntien sektoreiden sisällä ole-
vat erot muun muassa palvelupisteiden mää-

rässä ja laadussa eivät vaikuta sektoreiden
välisiin eroihin. Palvelupisteiden arviot päih-
deongelmaisten osuudesta asiakkaidensa j ou-
kossa on ilmoitettu vaihtelevasti. Jotkut palve-
lupisteet ovat arvioineet paihdeasiakkaidensa
osuuden kaikista asiakkaista prosentteina,
toiset ovat pitäneet päihdeongelmaa ensisijai-
sena ongelmana asiakkaidensa keskuudessa,
ja monesti arviota ei ole saatu ollenkaan. Kos-
ka tässä yhteydessä ei ole tärkeää saada täs-

mallisia lukuja, on arvioinnit katsottava
riittäviksi. Mainittakoon tässäyhteydessä, että
hallitseva päihde on alkoholi. Terveyden- ja
sairaanhoidon sektorilla on yleensä alle 10

prosenttia asiakkaista päihdeongelmaisia, ja
yhdessä mielisairaalassa viidennes (taulukko
1, kohdat aja b).

Sosiaalipalvelusektorilla voidaan erottaa
kahdenlaisia palveluita sen mukaan, miten
yleistä päihdeongelman esiintyminen on asi-
akkaiden keskuudessa. Esimerkiksi erilais-
ten neuvoloiden ja vanhainkotien asiakkaista
on päihdeongelmaisia l0 prosenttia tai vä-

hemmän, kun taas toiseen sosiaalipalveluiden

ryhmään kuuluvissa palvelupisteissä on asi-
akkaista päihdeongelmaisia 30-100 prosent-
tia (taulukko I, kohdat A ja B). Näita palve-
lupisteita ovat varsinaisesti paihdeongel-
maisille tarkoitetut toimipaikat sekä eräät
erityisryhmien palvelut. Koulutuksen ja kun-
toutuksen asiakkaista l0 prosenttia tai vä-

hemmän on alkoholiongelmaisia, ja nuoriso-
ja raittiustoimen asiakkaiden päihde-
ongelmista ei ole saatu tietoa. Järjestyksenpi-
don ja oikeustoimen sektorin asiakkaista on

alkoholiongelmaisiksi arvioitu 30-40 prosent-
tia. Julkishallinnon tai muun palvelusektorin
asiakkaista l0 prosenttia tai vähemmän on

ilmoitettu päihdeongelmaisiksi.
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Taulukko 1. Palvelupisteet sektoreittain, päihdeongelmaisten osuus (7o) asiakkaista sekä interventiokeinot
päihdeongelmiin

sekt<-rri asiakkaista päihde-

ongelmaisia (7a)

interventiokeinot
paihdeongelmiin

terveyden- ja
sairaanhoito

sosiaalipalvelut

koulutus ja kuntoutus

nuoriso- ja raittiustoimi

j arjestyksenpito ja oikeustoimi

j ulkishallinnolliset palvelut

muut

a) alle l0
b) 20

A) J0 tai vähemmän
B) 30-r00

l0 tai vähemmän

30-40

10 tai vähemmän

10 tai vähemmän

terveyden- ja sai raanhoitoa, katkaisu-
hoit«ra 5 vrk, ohjausta muualle

hoidetaan itse, ohjataan muualle,

poistetaan, rahaa, ruokaa, teryeys-
palveluita, asunto

hoidetaan itse, ohjataan muualle,
poistetaan

keskustellaan, ohjataan muualle

otetaan sailötjn, hoidetaan itse

hoidetaan itse, poistetaan

myyntikielto

MITA PAIHDEONGETMIIN TARJOTAAN?

Erilaisten hoitojen ja materiaalisen avun tar-
joaminen on mahdollista lähes kaikilla pal-

velusektoreilla (taulukko 1). Terveyden- ja
sairaanhoidon sektorilla on tarjolla asianmu-

kaista hoitoa lääketieteellisin kriteerein.
Somaattisiin ja psyykkisiin sairauksiin saa

apua ja joissakin sairaaloissa myös katkaisu-
hoitoa. Sosiaalipalvelusektorilla on mahdolli-
suus sosiaalitoimistojen palveluihin sekä eri-
laisiin laitoshoitopalveluihin. Koulutuksen ja
kuntoutuksen palvelupisteissä saattaa saada

keskusteluapua kuten myös nuoriso- ja raitti-
ustoimen yksiktiissakin.

Varsin yleistä on myös ohjaaminen muuhun

palvelupisteeseen (taulukko I). Yleispal-
veluista ohjataan tavallisimmin paihdehuol-

lon erityispalveluihin. Laitoshoidosta ohj ataan

avopalveluiden piiriin tai päinvastoin. Ohjaa-

mismenettelyssä ei voida havaita erityistä
järjestystä, vaan mistä tahansa toimipaikasta
roidaan ohjata johonkin toiseen ja päinvas-

toin. Palvelupisteestä poistaminen päihde-

ongelmien takia on niin ikään mahdollista

siksi, että päihtyneenä esiintyminen on kiel-
lettyä asioita hoidettaessa tai hoidon kestä-

essä.

E R ITYIS PATVE tU ITA

PAIHDE PAINOTIU N EISSA

PA I.VE tU P ISTE ISSA

Kaikista tutkimuksessa mukana olleista pal-

velupisteistä vain neljäsosa jäi siihen ryh-
mään, jota voidaan pitää asiakaskunnaltaan
paihdepainottuneena. Sosiaalipalvelusektoril-
la ja jarjestyksenpidon- ja oikeustoimen sek-

torilla on palvelupisteitä, joiden asiakkaista
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Taulultko 2. Paihdepainottuneet palvelupisteet Riihimaella, Järvenpäässä ja Lahdessa. Millaisille juopoille

palveluita tarjotaan?

RIIHIMAKI

A-klinikka työssä käyville ja oppilaitoksissa opiskeleville laakarin ja sairaanhoitajan
palveluita, keskusteluhoitoa, avopalveluita, avokatkaisua, lähetteitä muualle

Larnmin huoltola itsenäisille, aktiivi-ikaisille paihdeongelmaisille laitoshoitoa (taysihoito,

sosiaali- ja terveyspalveluita, terapiaa, materiaalista apua)

Kanta-Hämeen
katkaisuhoitoasema .ja
hoitokoti

Huhtimo ry:n asuntola ja
ensisuoja

seura.kunnan diakoniatyö

järjestyspoliisi

vankila

JARVENPAA

sosiaalivirasto (ml. PAV)

A-klinikka

Järvenpään sosiaalisairaala

Hyvinkään huoltola

PAV-tukiasunnot

seurakunnan diakoniatyö

jarjestyspoliisi

LAHTI

sosiaaliviraston
PAV-tarkkaajat

A-klinikka

AIKOHOI]POTITIIKKA
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paihdeongelmaisille laitoshoitoa (taysihoito, sosiaali- ja terveyspalveluita,

terapiaa, rajoitetusti materiaalista apua)

vähävaraisille alkoholisoituneille asunnottomille täysihoitoa (asunto, puhtaus,

ruoka), ensisuojassa vain selviämistila

päihdeongelmaisille rahaa ja materiaalista apua

selviämistila päihtyneenä sailoon otetuille

lB vuotta täyttäneille miesvangeille täysihoitoa; päihdeongelmaisille lisäksi
sairaanhoitoa omassa sairaalassa.ja vankilan AAtoimintaan osallistumista

hoitoon ja katkaisuun meneville päihdeongelmaisille lahetteitä, maksu-

sitoumuksia ja muuta materiaalista apua

päihdeongelmaan liittyvää keskustelua ja ohjausta

päihdeongelmaisille täysihoitoa (sosiaali- ja laakintapalveluita, terapiaa,
materiaalista apua)

päihdeongelmaisille täysihoitoa (sosiaali- ja Iaakintapalveluita, terapiaa,
materiaalista apua)

asunnottomille juopoille asunto, sosiaalipalveluita, materiaalista apua

paihdeongelmaisille materiaalista apua

selviämistila päihtyneenä sailoon otetuille

asunnottomille alkoholisteille lähetteitä ja materiaalista apua

paihdeongelmaisille paitsi asunnottomille, maksukyvyttömille ja
MTT-asiakkaille avohoitopalveluita ja avokatkaisua, lähetteitä laitoshoitoon
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Pajurannan hoitokoti
ja katkaisuasema ja
Sipuran hoitokoti

selviämisasema

I(eijupu iston västaanotto-
asuntola

ei-sairaalakuntt>isille maksukykyisille päihdeongelnraisille laitoshoitoa
(taysihoito, sosiaali- ja terueyspalveluita, terapiaa, materiaalista apua)

päihtyneenä sailoon otetuille esiselviänrisen jalkeen sosiaali- ja
terveyspalveluita, ruokaa, materiaaIista apua

asunnottomille asunto, liinavaatteet, siivous, asioidenhoitoapua

ensisuoja ja asuntola kodittomille rniesalkoholisteille asunto ja puhtaus

asunnottomille mieselakeläisille asunto ja puhtausPelastusarmeijan huoltokoti
ja asuntola

seurakunnan 1räih<le-
työntekijät

alkoholiongelmaisille keskusteluapua, maieriaalista apua

Sininauhan päiväkeskus päihde<,rngelmaisille keskusteluapua. puhtaus-, ateria- ja harrastuspalveluita,
materiaalista apua

Krirninaalihuoltoyhdistvs vapautuville vangeille ja syytetyille asioidenhoitoapua, materiaalista apua

Kriminaalihuoltoyhdistyksen vankilasta vapautuneille miehille asunto ja vapaa-ajanviettovälineitä
asuntola

Kriminaalihuoltriyhdistyksen vankilasta vapautuneille 30-40-vuotiaille miehille asunto, vapaa-ajan-
toimintakeskus yiettovälineitä ja työtä

jarjestyspoliisi selviämistila päihtyneenä säilöön otetuille

30 prosenttia tai enemmän on päihdeongel-
maisia, ja nämäyksikOt erottuvat selvästi omak-

si kokonaisuudekseen (taulukot 1 ja 2).

Taulukkoon 2 on kerätty paikkakunnittain
päihdepainottuneet palvelupisteet (nirnikkeet
vuodelta l9BB). Nama ovat Järvenpään sosiaa-
Iivirasto PAV-toimistoineen ja Lahden sosiaa-

I iviraston PAV-tarkkailijat, A-klinikat kaikil-
la paikkakunnilla, Huhtimo ry:n asuntola ja
ensisuoja Riihimaella, PAV-tukiasunnot J är-

verrpäässä. sel viämisasema. ensisuoja ja asun-

tola, Pelastusarmeiian huoltokoti, Sininauhan

päiväkeskus ja Keijupuiston vastaanotto-
asuntola Lahdessa sekä Kanta-Hämeen
katkaisuhoitoasema ja hoitokoti, Pajurannan
hoitokoti ja katkaisuhoitoasema sekä Sipuran
hoitokoti, Riihimäen keskusvankila ja
Kriminaalihuoltoyhclistyksen toimipisteet.

Seurakunnan diakoniatyö on päihde-
painottunutta kaikilla paikkakunnillamme.
Lisäksi tulevat vielä varsinaiset huoltolat,
Lammin huoltola, Järvenpään sosiaalisairaala
ja Hyvinkaan huoltola. Järjestyspoliisin työ

Riihimaella, Järvenpäässä ja Lahdessa on
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päihdepainottunutta, sillä sen asiakkaista var-

sin mittava määrä on päihdeongelmaisia, Iä-

hinnä säiloon otettuja. Lahden järjestyspolii-

sin selviämisasema kuuluu myös päihde-
painottuneisi i n toimipisteisiin.

Edelleen taulukosta 2 ilmenee, että Riihi-
mäen päihdepainottuneista palvelupisteistä

kaikki muut paitsi vankila ja seurakunnan

diakoniatyö ovat varta vasten päihdeon-
gelmaisille tarkoitettuja. Järvenpään listaan

kuuluvista palvelupisteistä kaikki muut pait-
si sosiaalitoimisto ja seurakunnan diakonia-
työ tarjoavat palveluitaan pelkastaan paih-

deongelmaisille. Lahdessa ei edellytetä

päihteiden kayttoa Keijupuiston vaslaanot-

toasuntolassa, Pelastusarmeij an huoltokodis-

sa ja asuntolassa, seurakunnan diakoniatyössä,

Sininauhan päiväkeskuksessa ja Kriminaali-
huollon toimipisteissä. Tämä tarkoittaa sitä,

että päihdeongelmaisia asiakkaita on runsaas-

ti varsinaisen paihdehuollon toimipisteiden ja
poliisiputkan ulkopuolellakin. Pelkastaän

palvelupisteen kohderyhmä ei siis riita, jos

halutaan tietää, missä erilaisissa paikoissa

päihdeongelmaisille on tarjolla palveluita.

Varsin monessa palvelupisteessä annetaan
jonkinasteisesti konkreettista apua, sairaan-

hoitoa, lääkehoitoa, rahaa, vaateapua tai jopa

täysihoitoa (taulukko 2). Selvän poikkeuksen

muodostavat A-klinikat, joiden toimintaan
kuuluu terveydenhoitopalveluita, keskustelu-

apua ja ohjaamista edelleen laitoshoitoon,

mutta ei rahallista apua tai vaslaavaa.

Laitoshoitoa tarjoavissa päihdepainottu-
neissa palvelupisteissä on tarjolla täysihoidon

lisäksi terveydenhoitopalveluita, erilaista te-

rapiaa, toveriseuraa, työtoimintaa ja harras-

tusmahdollisuuksia sekä materiaalista apua.

Asumispalveluita antavissa yksiköissä on ta-

vallisesti tarjolla myös muita palveluita, kuten

asioiden hoitoa, vaatehuoltoa, keittiön kayttri-

oikeus ja harrastusmahdollisuuksia. Ainoa
paihdepainottuneeksi luetuista palvelupistei s-

tä, joka ei tarjoa muuta kuin pelkän lattian, on

järjestyspoliisin selviämistila.

ATKOHOLIPOTLTI]KKA
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MITtAISIttE JUOPOITI.E PAtVEI.UI ON

TARKO ITETTU

Palvelupisteet voidaan ryhmitella ainoastaan

päihdeongelmaisille, yleensä ongelmaisille tai

hyvin tarkasti määritellyille erityisryhmille
tarkoitetuiksi (taulukko 2). Varta vasten

päihdeongelmaisille tarkoitetuista palvelupis-

teistäsuurin osaon ylipäätäänjuopoille, mutta

varsin tarkkoja rajoituksia ja edellytyksiä on

myös esitetty. Osa palveluista suunnataan työs-

sa kayville, osa aktiivi-ikäisille, osa asunnot-

tomille, osa vähävaraisille ja osa maksukykyi-
sille juopoille. Asumiseen liittyvänä lisävaati-

muksena voi myös olla sukupuoli, silla miehil-
le on asumispalveluita Lahdessa. Poliisin suo-

jiin pääsee päihtyneenä. kun täyttää sailoon-

oton kriteerit. Erilaisista ongelmista kärsiville
tarjotaan apua seurakuntien diakoniatyössä j a

myös Sininauhaliiton päiväkeskuksessa. Van-

keja tai vankilasta vapauluneita varlen oval

Riihimäen keskusvankila ja Lahdessa Krimi-
naalihuoltoyhdistyksen toimipisteet.

PAIHDEONGELMAN KUVA

Valtaosa päihdeongelmista on alkoholiongel-

mia näissä palvelupisteissä. Varsinaisten
paihdepalvelupisteiden lisäksi järjestyspo-

liisi, vankila, seurakuntien diakoniatyö,
Keijupuiston vastaanottoasuntola, Pelastus-

armeijan huoltokoti sekä Kriminaali-
huoltoyhdistyksen toimipisteet ja Sininauhan

päiväkeskus tarjoavat apuaan päihdeongel-

maisille asiakkailleen. Paihdeongelmaa jou-

dutaan hoitamaan normaalipalveluiden ulko-
puolellakin muun muassa asumisasioissa,

materiaalisen avun antamisessa ja sosiaalis-

ten ongelmien yhteydessä.

Tütkimuspaikkakuntien erot muodostuvat
joidenkin erityispalveluiden perusteella. Lah-

dessa on eniten yleisestä kunnallisesta sosiaa-

lipalvelurakenteesta poikkeavia palvelupis-
teitä, jotka täydentävät aukkoja asumisessa ja
vapaa-ajan toiminnassa ja joiden kohderyh-

mänä ovat mieseläkeläisetja vapautuneet van-
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git. Myös Riihimaellä on kunnallisen asumis-
palvelun paikkaajana erityinen toimintapiste,
Huhtimo ry:n asuntola ja ensisuoja.

Jos tästä tarjonnan valikoimasta muodos-

tetaan kuva päihdeongelman keskeisestä
ilmenemismundosta, on se varsin pitkalle
perustarpeisiin liittyvä. Karkeasti sanottuna

etupäässä miespuoliset asunnottomat ja
varattomat päihdeongelmaiset tarvitsevat ka-
ton päänsä päalle, puhtauden, ruokaa, rahaaja
apua monenlaisiin sosiaalisiin ongelmiinsa.

TOPUKSI

l. Päihdeongelmien esiintyminen yhteiskun-
nan eri palvelusektoreilla vaihtelee huomatta-
vasti. Paihdeongelmaisten osuus on vähäisin
terveyden- ja sairaanhoidon, koulutuksen ja
kuntoutuksen, nuoriso- ja raittiustoimen ja
julkishallinnon sektoreilla. Sosiaalipalvelui-
den sektori jakautuu kahtia, ja toinen osa

muodostuu varsin selvästi päihdepainot-
tuneeksi. Järjestyksenpidon ja oikeustoimen
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ENGLISH SUMMARY
Sirklea-Lißa Säilä: Aaailability of alcohol-
related seraic e s ( Päihdepaln:eluj en saataouus )

This article is part of a study surveying the
treatment, service and control systems of three
towns: Riihimäki, Järvenpää and Lahti. The project
was carried out in collaboration with the Finnish
Foundation for Alcohol Studies and the Social
Research Institute ofAlcohol Studies. The material
comprised statistical data and group interviews
with representatives of the personnel employed in
practical work with the clients.

The majority of intoxicant abuse problems are
alcohol-related, and they usually account for less
thanLUVo ofthe general services provided. There
are service points specializing in intoxicant abusers
and consisting ofunits designed specially forclients
with alcohol-related problems orotherspecial target
groups; there intoxicant abusers account for 30-
1007o of the services. These facilities provide
treatment that cannot be provided through normal
services, primarily to the most disadvantaged
abusers.
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