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pÄTHDEHUoLLoN KUNTourustAlrosrEN
TAMASTRATEGIAT

Talouslama kohteli päihdehuollon kuntoutus-

laitoksia ja katkaisuhoitoasemia melkoisen

rajusti 1990-luvun alussa. Laitosten käytti;

väheni vuosikymmenen alussa huomattavasti
ja useat laitokset joutuivat taistelemaan ole-

massaolostaan hyvin epävarmassa tilantees-

sa. Laitosten tilannetta vaikeutti samaan ai-

kaan iskenyt kuntien rahoituskriisi, josta

kunnat pyrkivät selviytymään menoja karsi-

malla (Heikkilä & Lehto 1992).

Kuntoutuslaitokset j a katkaisuhoitoasemat

joutuivat miettimään keinoja talouslamasta

selviytymiseksi. Niiden oli joko karsittava

menojaan, hankittava lisää tuloja tai supistet-

tava toimintaansa. Laitosten heterogeenisuu-

desta johtuen niilla ei ollut täysin identtisiä

selviytymisstrategioita, vaikka useat laitokset

käyttivätkin likimain samoja keinoja. Tästa

Iahtokohdasta lahdin toukokuussa 1996 hy-

väksytyssä sosiaalityön pro gradu -tutkiel-
massani selvittämään laman vaikutusta kun-

toutuslaitosten ja katkaisuhoitoasemien toi-

mintaan ja niitä strategioita, joita laitokset oli-

vat lamasta selviytyäkseen käyttäneet. Tämä

artikkeli perustuu tarkeimpiin tutkimustu-

Ioksiini ja sita varten keräämääni aineistoon

(Tiensuu 1996).

TAHIöKOHDAT

Kuntoutusyksikäiden selviytymisstrategioita

arvioitaessa tulee ottaa huomioon laitosten

erilaiset lähtökohdat. Julkisesti rahoitettu yk-

sikkti tai yksikkti, jolla on ostopalvelusopimus

kunnan kanssa, on turvatummassa asemassa

kuin yksityinen yksikkö, jolla ei sopimusta

ole. Laitosten tavoitteena ei ole tuottaa voit-

toa. Yhdistyksilla siihen ei lain mukaan edes

ole oikeutta. Mytiskaän kunnat eivät ole anta-

neet laitostensa kerätä voittoa, esimerkiksi ra-

hastoimalla hyvinä aikoina (Mäki 1994).

Kunnalliset yksiktit ovat suoraan riippuvai-

sia kunnan talousarvioissa niille varatuista

määrärahoista ja asiakkaista, ja yhdistysten

yllapitamille laitoksille ovat elinehtona asiak-

kaat. Yksityisten laitosten omasta varainhan-

kinnasta suurin osa on hoitomaksuja. Lisäksi

voidaan esim. myydä muunlaisia palveluja tai

tuotteita. Yhdistykset voivat saada hoitomak-

sujen lisäksi myös erilaisia avustuksia joko

suoraan valtiolta tai välillisesti esim. Raha-

automaattiyhdistykselta (RAY).

TAITOSTEN KAYTTAMAI STRAIEGIAI

Pro gradu -tutkielmani aineiston keräsin ke-

salla 1994 ja talvella 1995 yhdessä sosiaali-

ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspal-

veluosaston kanssa. Kuntoutuslaitosten ja

katkaisuhoitoasemien johtajille lähetettiin

kaksiosainen kyselylomake ja tarvittaessa tie-

toja kysyttiin viela puhelimitse. Lomakkeen

ensimmäisellä osalla keräsin perustiedot yk-

siköiden tilanteesta ja siitä, miten talouslama

oli yksikoihin vaikuttanut. Kyselylomakkeen

toisella osalla pyrin saamaan selville niita

keinoja, joiden avulla laitokset pyrkivät la-

masta selviytymään.
Kyselylomakkeen molemmat osat sisälsivät

sekä avoimia kysymyksiä että numerotietoa

selvittäviä kysymyksiä, ts. kysely oli puo-

listrukturoitu. Talla pyrin siihen, että analyy-
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Kmio l. Luokittelun pohjana olleita eri strategioita ja toimintatapoja

PA NIIKKIJARRUTUS OSTOSKANAVA

- säästäminen henkilöstömenoissa

- paikkaluvun pienentäminen

- sulkeminen määräajaksi

- hoitopäivän hinta alhaiseksi

- hoidon keskittäminen omaan vksikköön

- palveluiden tuolteistaminen

- hoitoonpääsyn helpottaminen

- kaikkinainen joustavuus

- palveluiden myyntikampanja

- enemmän palveluja samalla hinnalla

- toiminnan monipuolistaminen

ERIKOISTUMINEN

- keskittyminen tiettyyn asiakaskuntaan tai
hoitomenetelmään eli oman roolin selkiyttäminen

- työnjako muun sosiaali- ja terueydenhuollon
kanssa selväksi

1l ja sekä kouluttajia ja kehittajia että eri-
koistujia molempia B yksikktia. Osa laitosten
edustajista oli vastannut niin puutteellisesti,
ettei laitoksia voinut luokitella ja osalla lai-
toksista ei löytynyt mitään strategiaa. Strate-
giattomien laitosten määrä on kuitenkin niin
vähäinen, etteivät ne muodostaneet omaa ryh-
määnsä, esimerkiksi "antaa mennä omalla
painollaan -strategiaa".

Mikäli jollakin yksiktilla oli piirteitä kah-
den tai useamman strategian soveltamisesta,
tärkeimpiä perusteita strategiaryhmän valin-
nassa olivat laitosten omat painotukset. Yksi-
kOiden vastauksissa korostettiin usein jotakin
tiettyä toimenpidettä tai yleistä toimintalinjaa
strategian muodostajana.

PAN I I KKI.JARR UIU SSTRATEGIA

Paniikkijarrutusstrategia nimenä kuvaa ehkä
kaikkein parhaiten laitosten yleisimmin käyt-
tämää strategiaa. Taulukosta I ja kuviosta 2
on nähtävissä, että paniikissa jarruttaneiden
laitosten käyttöaste on ollut alhaisin vertailu-
vuonna 1991 ja toiseksi alhaisin vuosina
1992-t994.

Jokaisessa paniikkijamrtusyksikössä oli

KOULUTUS JA KEHITYS

-työntekijöiden koulutus ja työnohjaus

- työ- ja hoitomenetelmien kehittäminen

- tutkimus ja laadunvalvonta

- asiakaspalvelu ja yhteistytikumppanien arvostaminen

- työterveydenhuolto ja tytisuojelu

siä varten olisi saatavissa sekä eksaktia nu-
merotietoa että laadullisempaa aineistoa stra-
l.egioiden selv ittämiseksi.

Määrällisessa analyysissä tärkeimpänä me-
netelmänä oli ristiintaulukointi. Sen avulla
selvitin laitosten menestystä mm. yllapitaja-

ryhmittain ja iän sekä koon mukaan. Avoimiin
kysymyksiin saamieni vastausten ja eräiden
tunnuslukujen avulla luokittelin laitokset
neljaan eri strategiaryhmään (kuvio t), jotka
seuraavassa on lueteltu yleisyysjarjestykses-
Sä:

l. paniikkijarrutusstrategia
2. ostoskanavastrategia
3. koulutus- ja tyonkehittamisstrategia sekä
4. erikoistumisstrategia

Erailta osin strategioissa on yhtalaisyyksia,
kuten myöhemmin havaitaan. Tällöin strate-
gian määrittelyyn on vaikuttanut se, mitä teki-
jöitä laitosten edustaja on vastauksessaan ko-
rostanut. Vastauksista oli lOydettavissä ne toi-
mintastrategiat, joiden perusteella yksikkO oli
luokiteltavissa omaan strategiaryhmäänsä.

Kaikkiaan 41 laitosta 47:stä oli selvästi Iuo-
kiteltavissa johonkin edella mainituista ryh-
mistä. Paniikkijarruttajia oli 14, ostoskanavia
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Taulukko 1. Päihdehuollon kuntoutuslaitosten ja

katkaisuhoitoasemien käyttöaste niiden kayttami-

en strategioide n mrkaan, 7o

Henkilöstön vähentäminen näkyy paitsi

suoraan myös välillisesti hoidon tasossa. Jois-

sakin yksiktiissä on jouduttu lähes kokonaan

luopumaan yksiltikohtaisesta hoidosta. Hen-

kilökunnan työturvallisuudesta ollaan myös

huolestuneita. Henkilöstömenoissa säästämi-

sestä on johtunut myös eräiden laitosten mää-

räaikaiset sulkemiset.

Säästöstrategiasta kertoi myös lakoninen

vastaus: "Tavoitteena mahdollisimman alhai-

nen hoitovuorokauden hinta." Eräiden kun-

nallisten yksiköiden vastauksista saatiin sel-

ville osasyitä kuntayhtymien laitosten vaike-

uksiin. Esimerkiksi Lappeenrannassa ei vuo-

den 1994 alusta ulkopuolisiin laitoksiin
(esim. Järvenpää, Tuustaipale) juuri lähetetä

asiakkaita. Tallaiset keskikokoiset kaupungit

varjelevat usein mustasukkaisesti oman yk-

sikktinsä etua suojautumalla kilpikonnamai-

sesti kitiinikuoren sisään.

Kitiinikuorimaisesta suojautumisesta ker-

tovat Lahdessa toimivan Pitkämäen kuntou-

tusyksikönkin strategiat. Laitos on A-klinik-
kasäätiön yllapitama, mutta Lahden kaupun-

ki on keskittanyt lähes kaiken kuntalaisilleen

annettavan hoidon yksikkoon.

Pitkämäen kuntoutusyksikön kehityksestä

on nähtävissä paniikkijarmtusstrategian vai-

kutukset pahimmillaan. Strategialle tyypilli-
sesti yksikössä on yhdistetty palveluja ja vä-

hennetty paikkalukua 51:stä 33:een. Vahen-

nys on seurausta kuntoutusosaston jatkohoi-

to-osaston muuttamisesta asuntolaksi. Paik-

kaluvun vähentämisestä huolimatta käyttöas-

te on pysynyt alhaisena, vuonna 1994 se oli 46

prosenttia. Mytis henkiltikuntaa on vähennet-

ty lopettamalla osastonhoitajan ja kahden oh-

jaajan virat.
Säästötoimet ovat johtaneet hoidon tason

laskuun, yksilokohtainen hoito on lähes hä-

vinnyt. Henkilöston turvallisuus on laskenut,

joten henkilökunnan psyykkinen suoritusky-

ky on laskenut ja henkiltistö on alkanut kärsiä

psykosomaattisista sairauksista.

On selvää, että asiakkaat kärsivät edellä

kuvatusta tilanteesta, silla hoito huononee,

mutta vielä huolestuttavampaa on työntekijöi-
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%7o
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7o

L994
Vo

paniikkijamrttaj at

ostoskanavat

kouluttajat ja
kehiuajat
erikoistujat

60,7 48,8 53,6
62,9 47,1 49,5

55,3
54,8

56,8 62,r
56,5 63,I

Kuuio 2. Eri selviytymisstrategian valinneiden

yksikoiden käyttöasteet vuosina 199l-1994

l99l 1992 1993 t994

+ kouluttajat ja kehittäjät
+ erikoistujat

* paniikkijarruttajat
+ ostoskanavat

kaytetty strategiana henkilöstömenoissa sääs-

tämistä.] Tämä tuli esille esimerkiksi siten,

että niissä lakkautettiin virkoja jajatettiin nii-
tä täyttämättä. Sijaisia ei joko kaytetty ollen-

kaan tai sitten sijaisten asemesta yksikoihin

palkattiin työllistettäviä. Lakkautettu tai täyt-

tämättä jätetty virka oli valitettavan usein so-

siaalityöntekijan tai sosiaaliterapeutin, mikä

näkyy hoidon laadussa.

rMyös useimmat muut laitokset olivat säästäneet

henkilöstömenoissa, mutta niiden kayttämissa

strategioissa oli jotakin muuta, minkä perusteella
ne tällöin luokiteltiin omiin ryhmiinsä.

72,1
69,2

57,4
55,4
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75

70

65
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55
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den kohtalo. Paihdehuollossa tehtävä työ on

riittävän raskasta ilman, että ihmiset joutuvat
sarnalla pelkäämään oman turvallisuutensa
puolesta. Valitettavasti Pitkämäen kuntoutus-
yksikkt; ei ole ainoa esimerkki maassamme

sosiaalialan työntekijöiden pahoinvoinnista.
Paniikkij arruttajilla, kuten muitakin strate-

gioita kayttaneilla laitoksilla, on joukossaan

suhteellisesti hyvin ja huonosti menestyneitä
yksiktiita. Strategian onnistuneesta käytostä
esimerkkinä on Kalliolan kannatusyhdistys

ry:n yllapitama Kalliolan kuntoutusklinikan
Kiskon toimipaikka. Yksikko ei ole aivan tyy-
pillinen paniikkijarrutusstrategian edustaja,

koska Kalliolan klinikoilla on Suomessa tien-
raivaajan rooli myllyhoidossa, jossa tavoittee-
na on kokonaan päihteetön elämä. Hoitoide-
ologian eriytyneisyyden vuoksi laitos olisi
voitu luokitella myös erikoistujiin, mutta sen

käyttämät menetelmät lamasta selviytymisek-
si olivat tyypillisiä paniikkij arruttaj ille.

Yksikon kayttöaste on ollut suhteellisesti
katsoen huippuluokkaa koko 9O-luvun ajan.

Alimmillaan vuonna 1993 kayttoaste oli 7l
prosenttia; se olisi ollut hyvä tulos melkein
missä muussa yksikössä tahansa. Yksityisen
laitoksen tiukan budjettirakenteen vuoksi lai-
tos kuitenkin ajautui kriisiin käyttöasteen

pudottua vuoden 1993 alussa. Saman vuoden

kesalla koko henkilökunta oli nelja viikkoa
lomautettuna ja vksikkO suljettuna säästöjen

aikaansaamiseksi.
Paikkalukua yksikössä ei ole pienennetty,

mutta henkilöstön vähenemiselta ei ole vältyt-
ty. Vuoden 1991 11 työntekijästä töissä oli
vuonna 1994 yhdeksän, yksi virka oli täyttä-
mättä ja yhdestä ei ole tietoa. Kalliolassa seu-

rataan nykyisin taloudellista tilannetta tiiviis-
ti ja mikali tilanne heikkenee, tarvittaviin toi-
miin ryhdytään nopeasti. Nopea puuttuminen
mahdollistaa säästöjen tehon pienemmalla
volyymilla kuin siinä tapauksessa, että pää-

toksia lykataän pidemmälle. Mainituilla kei-
noilla yksikkö on "kriisivuoden" 1993 jal-
keen onnistunut pitämään käyttöasteen erin-
omaisena ja voi katsoa tulevaisuuteen luotta-
vaisesti.
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Paniikkij arrutusstrategiaa kayttaneille yk-
siktiille tyypillisia selviytymiskeinoja ovat ol-
leet henkilöstömenoissa säästäminen kaikin
mahdollisin keinoin, paikkaluvun pienentä-
minen, yksikOn sulkeminen määräajaksi ja
pyrkimys hoitovuorokauden hinnan saami-

seksi mahdollisimman alhaiseksi. Keskiko-
koisissa kunnissa, joilla on oma päihdehuol-
toyksikkO, tilannetta on pyritty parantamaan

keskittamalla hoito omaan laitokseen eli mo-

nopolisoimalla se.

Jos yksikkO on epäonnistunut strategiava-
linnassaan, paniikkijarrutusstrategian valin-
neissa yksiköissä hoidon laatu on heikenty-
nyt, henkilökunta on väsynyt ja palanut lop-
puun ja käyttöaste on pysynyt alhaisena. Pa-

hiten strategia on pettänyt ne yksiköt, jotka
ovat joutuneet lopettamaan toimintansa pa-
niikkijarmtuksestaan huolimatta. Onnistunut
paniikkijamrtusstrategia puolestaan on pa-
rantanut käyttöastetta ja mahdollistanut hoi-
don laadun pysymisen korkeatasoisena.

OSTOSKANAVASTRATEGIA

Taulukosta 1 ja kuviosta 2 on nähtävissä, että

vuoden 199I jalkeen ostoskanavastrategiaa

noudattaneiden yksikoiden menestyminen on

ollut kaikkein heikointa. Vuonna 1991 vain
paniikkijarrutusyksiktiilla meni huonommin
kuin ostoskanavayksiköillä. Ostoskanavalai-
tokset ovat vuoden 1992 jalkeen parantaneet
keskimääräistä tulostaan, niin että vuonna
1994 ne olivat jälleen aivan paniikkijamrtta-
jien tuntumassa vain puolen prosenttiyksikön
päässä.

Alustavaa analyysiä tehdessäni sain idean
tämän strategian nimeämisestä television Os-

toskanava-nimisen mainosohjelman mukaan.
Ostoskanavalla pyöriville mainoksille on tyy-
pillistä, että ne houkuttelevat ihmisiä osta-

maan jonkin tuoteen lupaamalla ostajalle
kaupanpäällisiksi lukemattoman määrän

muita tuotteita. Usein mainoksissa väitetään,
että tarjous on ainutlaatuisen edullinenja että
kyseistä tuotetta ei ole saatavissa mistään
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muualta. Tosiasiassa vastaavia tuotteita myy-

dään marketeissa noin puoleen hintaan Os-

toskanavan hintoihin verrattuna. Tuote tila-
taan puhelimitse, joten ostopäätöksen teke-

minen on tehty mahdollisimman helpoksi.

Usein toistuvia sloganeita, iskulauseita, os-

toskanavalaitosten vastauksissa olivat palve-

luiden tuotteistaminen, hoitoonpääsykynnyk-

sen mataloittaminen, aiempaa joustavampi si-
säänotto, kaikkinainen joustavuus, kampan-
jointi palvelujen aktiiviseksi myymiseksi ul-
kokuntalaisille alehintaan, useampien palve-

lujen tarjoaminen samaan hintaan ja toimin-
tamuotoj en monipuolistaminen.

Ahvenanmaalla oli aloitettu kampanja pal-

velujen myymiseksi ja henkilostomäärän li-
säämiseksi seka pohdittu lisätulojen hankki-
mista, mm. yhtiöittämällä. Porin ja Vantaan

katkaisuhoitoasemat painottivat sisäänotto-

kynnyksen madaltamista ja sita, että asiak-

kaita otetaan sisään entistä joustavammin.

Muutamissa kunnallisissa yksikoissä pal-
veluja pyrittiin myymään muille kunnille,
muutenkin palveluiden markkinoimista pai-

notettiin ja kerrottiin tarjottavan lisää palve-

luja samaan hintaan. Helsingin kaupungin

sisäisessä henkilöstölehdessä on puhuttu

Tooltin A-klinikasta "päihdehuollon Stock-

mannina". Ajatusta ostoskanavastrategian

käyttämisestä nimenä tukivat monet laitokset,
joiden vastauksissa lueteltiin useita erilaisia
kehitteillä olevia toimintamuotoja. Saattoipa

luettelon perässä olla laitoksen innovatiivi-
suutta kuvaamassa kolme pistettä, etc., jne. ja
niin edelleen.

Kyseisen strategian valinneiden yksikoiden
edustajien vastauksia lukiessa ei voinut vält-
tyä ajatukselta, että ainakin jotkut laitoksista
ovat tilanneet toimintamallinsa suoraan tele-

vision Ostoskanavalta. Valilla tuntui, että ky-
seiset laitokset olisivat hoitotarjouksia raken-

taessaan unohtaneet perustehtävänsä, laa-

dukkaiden kuntoutus- tai katkaisuhoitopal-

velujen tuottamisen, ja keskittaneet kaiken
osaamisensa ia kaikki voimavaransa itsensä

myymiseen ja lisätarjousten keksimiseen,

helppoheikkeilyyn.

Esimerkki ostoskanavastrategian epäonnis-

tuneesta soveltamisesta saadaan tarkastele-

malla Kaskimaan vieroitus- ja kuntoutuskes-

kuksen, aiemmin Läntisen Uudenmaan kat-
kaisuhoitoaseman, historiaa. Karjaan kau-

pungin ja viiden muun jäsenkunnan ylläpitä-
man yksikön toiminta loppui vuoden 1994lo-
pussa.2

Laitos joutui vaikeuksiin juuri laman alku-
aikoina, kun naapurikunta Kirkkonummi Io-

petti yhteistyön perustettuaan oman yksik-
könsä. Sitä ennen yksikön käyttöaste oli ollut
B0 prosentin paremmalla puolella ja toiminta
tuntui jatkuvan vakaana. Asiakkaiden mää-

rän huomattava putoaminen johti laitoksen

kohoavan hoitopäivähinnan ja putoavien asia-

kasmäärien noidankehään.

Vaikeasta tilanteesta yksikkti pyrki ulos

laajentamalla toimintaansa aiemman katkai-
suhoidon ohella seuraavasti: "- - annamme

pidempiaikaista kuntoutusta, ennaltaehkai-

sevää hoitoa, hoidamme perheitä, toimimme

turvakotina, tilapäisasuntona jne., mitä nyt

ioku vain keksii ehdottaa." Lähes viimeisenä

keinonaan laitos pyrki "houkuttelemaan ul-
kokuntalaisia käyttämään palveluja myymäl-

lä vuorokausia'alehintaan' vuoden -94 alus-

ta".
Vanhaan verrattuna Kaskimaan strategiana

oli "matalampi kynnys, entistä joustavampi

sisäänotto". Korostettiin hoitopaikan kaksi-
kielisyyttä ja yritettiin myyda palveluja ni-
menomaan ruotsinkielisille kunnille.

Jalkikateen arvioiden Kaskimaan vieroitus-
ja kuntoutuskeskuksen kohtaloksi koituivat
mahdollisimman huonolla hetkella toimin-
nasta irrottautunut naapurikunta ja yritys kor-
jata tilannetta epärealistisen suunnitelman

pohjalta. Yksiktin resurssit eivät olleet miten-
kään sopusoinnussa suureellisen kehittamis-
ohjelman kanssa. Edella kuvattujen muutos-

2Vastoin aiempaa päätöstä laitoksesta lakkautetut
virat perustettiin myöhemmin uudestaan, tällä
kertaa avohuoltoon A-klinikalle. Karjaan kaupun-
gin tekemä päätös on lama-aikana maassamme ai-
nutlaatuinen.

ALKOI-]OL POTITIIKKA
6l (,l99ö):4284



ten läpivieminen seitsemän hengen työryh-
mällä, jossa ei ollut yhtaan korkeakoulutut-
kinnon suorittanutta, tuntuu ylivoimaiselta.
Pienten yksiköiden resurssit ovat usein niin
tiukasti mitoitetut, ettei ylimääräistä liikku-
matilaa perustehtävän hoitamisen jalkeen
juuri jaa.

A-klinikkasäätiön alaisuudessa toimiva
Kouvolan kuntoutuskeskus on esimerkki hy-
vin toimivasta ostoskanavastrategiasta. Kou-
volan strategia on lahellä seuraavaksi esitel-
tävää kouluttamis- ja kehittämisstrategiaa,
mutta eräät ostoskanavayksiktille tyypilliset
kayttaytymispiirteet liittavat sen ostoskana-

vastrategien joukkoon.

Yksikko on lähtenyt laajentamaan palvelu-
jaan ja paikkalukua on lisätty l2:sta 20:een,
mutta siitä huolimatta käyttöaste on pysynyt
kohtuullisena. Asiakasmäärä on jatkuvasti
noussut. Henkilokuntaa laitoksessa ei ole sa-

neerattu, mutta tilapäiseen sulkemiseen lai-
tos on joutunut turvautumaan. Edelleen tyy-
pilliseen ostoskanavatyyliin laitoksen johtaja
kertoo: "Myymme palveluja suoratarjontana
vanhojen sopimusten ulkopuolisille kunnille
ja yrityksille." Kouvolan kuntoutuskeskuk-
sen tarjoamat palvelut on osittain tuotteistettu
ja laitoksen tarjoamia tuotteita on uudistettu.
Uutena palveluna kuntoutuskeskus tarjoaa
hoitoa mm. pelihimoisille.

Molemmat esimerkkinä olevat laitokset
ovat alueellisia tai paikallisia yksikOita, joilla
Iuulisi olevan suhteellisen vakiintunut asia-

kaskunta. Päinvastoin kuin Kaskimaa, Kou-
volan kuntoutuskeskus on onnistunut lama-
vuosienkin aikana kasvattamaan budjettiaan
kaikkiaan noin viidenneksella ja pitänyt pin-
tansa päihdehuollon vaikeassa tilanteessa.

Todennaköisesti Kouvolan menestyksen

taustalla on paremmin onnistunut myynti-
kampanja, jota ovat auttaneet hyvin kohden-
netut ja yksilöidyt palvelut. Laitoksessa ei
myöskään ole lähdetty suinpäin ryntäillen to-
teuttamaan kaikkia esiin tulleita ideoita, vaan
on keskitytty ennalta arvioiden toteuttamis-
kelpoisiin niiden mahdollisuuksien mukaan,
joita Iaitoksen henkilöstöresurssit tarjoavat.

STRATEGIANA KOULUTUS JA TYÖN
KEH TAMINEN

Kolmantena strategiana aineiston laitoksista
tuli esille kouluttajien ja tyon kehittäjien ryh-
mä. Nimensä mukaisesti näissä yksiköissä on
panostettu työntekijöiden kouluttamiseen ja
työn kehittämiseen. Kouluttajien ja kehittaji-
en tulos oli huomattavasti ostoskanava- ja
paniikkijarmtusyksiktiita parempi. Vuonna
1993 erikoistujien ryhmä oli jo kaytannOlli-
sesti katsoen saavuttanut kouluttajien ja ke-
hittajien käyttöasteen ja seuraavana vuonna

nämä saivatkin luopua ykkössijasta (vrt. tau-
lukko l).

Kuten paniikkijarruttajat, ovat kouluttajat
ja kehittajatkin joutuneet säästämään henki-
löstömenoissa. Tämä ei kuitenkaan ole ollut
leimallisesti ainoana tai päällimmäisenä stra-
tegiana, vaan ainoastaan taustalla vaikuttava-
na realiteettina. Myös ostoskanavastrategian

kanssa kouluttajilla ja kehittajillä on paljon
yhteista. Molemmat pyrkivät kehittamaan yk-
sikkönsä tarjoamia palveluja, mutta koulutta-
jilla ja kehittajilla tämä tapahtuu rationaali-
semmin ja suunnitelmallisemmin kuin ostos-
kanavayksiktiilla.

OstoskanavayksikkO harjoittaa tiedettä
suoltamalla tutkimuksia liukuhihnalta ajatte-
lematta niiden yhteiskunnallista tai kaytan-
nöllistä merkitystä. Kouluttaja- ja kehittaja-
yksikkti on puolestaan tieteenharjoittaja, jon-
ka julkaisutahti on harvempi mutta jonka tut-
kimukset antavat paljon arvokasta tietoa, uu-
sia ajatuksia ja ohjeita muille tutkijoille sekä

tutkimustuloksia kaytanti;ön soveltaville.
Kouluttajien ja kehittajien ensisijaisina

strategioina olivat kyselyyn annettujen vasta-

usten perusteella työmenetelmien kehittami-
nen ja työntekijöiden kouluttaminen sekä
työnohjaus. Myos kokonaan uusia palveluja
kehiteltiin" mutta niitä ei koettu toiminnan it-
seisarvoksi. Tutkimus, laadunvalvonta, asia-
kaspalveluun j a yhteistytikumppanien kanssa

asioimiseen panostaminen samoin kuin työ-
terveydenhuollon ja työsuojelun kehittami-
nen nousivat esiin. Niukoista resursseista
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huolimatta näma yksikOt ovat ottaneet toimin-
tansa johtotähdeksi laadun. Laitoksissa kat-

sotaan laadun parhaiten takaavan menestyk-

sen.

Ruotsinkielisella Pohjanmaalla kehiteltiin
uudenlaista palveluj en rahoitusjärjestelmää.

Kunnat maksaisivat ennakkoon sovitun sum-

man jokaista ruotsinkielistä asukastaan koh-

den, jolloin maksusitoumuksia ei enää tarvit-

taisi. Käytäntö olisi kokonaan uusi Iaitoshuol-

lossa; avohuollossahan esimerkiksi A-klini-
koiden käyttö on asiakkaalle maksutonta,

eika siella käynteihin tarvita maksusitoumus-

ta.

Kankaanpään A-koti, jonka kayttoaste on

koko maan korkeimpia, on keskittynyt tutki-
mukseen, kuntoutusmenetelmien kehittami-
seen ja jo aiemmin aloitettuun henkilökunnan
koulutukseen ja ohjaukseen. Helsingin kau-

pungin Tervalammen kartano kehittaa kun-

toutusmenetelmia ja painottaa yhteistyön

merkitystä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hämeenlinnassa paikallinen yksikko on teh-

nyt itsensä korvaamattomaksi osaamisen

muodossa ja on joustava uusille haasteille.

Kahden yksikon vastauksista on parhaiten

luettavissa ne tekijät, joiden perusteella yksi
strategioista on määritelty koulutuksen ja

työn kehittämisen strategiaksi. Nämä yksiköt
ovat pääkaupunkiseudun raa'assa kilpailuti-
lanteessa toimiva Helsingin ympäristökunti-
en katkaisuhoitoasema ja paikallisen luon-

teensa ansiosta hieman turvatummassa ase-

massa oleva Kainuun A-klinikka. Kainuun A-
klinikka on Kajaanin kaupungin yllapitama ja

Helsingin ympäristökuntien katkaisuhoito-

asema A-kl i nikkasäätiön.

Helsingin ympäristökuntien katkaisuhoito-

aseman tilanne oli vaikea 1990-luvun alku-
puolella. Laitoksen toiminnan jatkuminen oli
silloin kyseenalaista. mutta nyt se toimii tur-

vatummin. Käyttöasteen laskettua vuodesta

1991 vuoteen 1993 noin IB prosenttiyksikolla
Iaitoksen paikkalukua pienennettiin. Vuonna

1994 laitos oli suljettuna vuosi- ja pakkolomi-
en vuoksi yhteensä noin kaksi kuukautta.

Laitoksessa käynnistettiin erilaisia kehitta-

misproj ektej a, j oiden lahttikohtana oli oleelli-
sesti muuttaa laitoksen toimintaa. Tytiyhtei-

sön jäsenet ymmärsivät, että elleivät he itse

lähde turvaamaan toiminnan jatkoa, ei sitä

heidan puolestaan tee kukaan muukaan. Ak-
tiivisella j a suunnitelmallisella työskentelyllä
yksikko pystyi selviytymään vaikeimpien ai-
kojen ohi ja kehittamaän toimintaansa.

Tavoitteena oli "saada aikaan säästöjä ja

samalla luoda uusia hoitomalleja, jotka pa-

remmin vastaisivat kysyntää ja tehokkuutta".
Laitoksen työtiimien sisäinen kommunikaatio
parani, ja työsuojeluun kiinnitettiin erityistä
huomiota, samoin työntekijöiden terveyteen.

Yhteys palvelujen maksajiin eli kuntiin oli
aktiivisempaa ja avoimempaa. Tyon kehitta-
misessä yksikko teki lähtökohtanaan asiak-

kaiden tilanne yhteistyota esimerkiksi vanki-
en kanssa. Oma merkityksensä oli myös pro-
jektilla, jossa kehiteltiin paihdeongelman

laaketieteellistä hoitoa yhdessä Helsingin yli-
opiston kanssa.

Kainuun A-klinikan tilannetta vaikeutti
ympäristökuntien asiakkaiden väheneminen

kuntien keskitettya katkaisuhoidon omiin ter-

veyskeskuksiinsa. Pidemmät kuntoutusj aksot

keskittyivat pääsääntöisesti A-klinikan kun-

toutusyksikköön. Kajaanin kaupunki vastaa-

vasti keskitti kilpikonnamaisesti kaiken lai-
toshoidon omaan yksikktionsa ja A-klinikalle
siirrettiin tarveharkinta- ja talousvalta ulko-
puoliseen laitoshoitoon määräämisen osalta.

Vuonna 1994 laitos oli suljettuna kesälomien

vuoksi nelja viikkoa ja muiden henkilostti-
säästöjen vuoksi kaksi viikkoa.

Kajaanin kaupunki piti laitoksensa resurs-

sisuitsia kirealla. Pienessä työyhteisössä töitä
tehtiin studiomentaliteetilla, tehtävä nähtiin
tärkeäksi ja yhteiseksi. Laitoksen strategiana

oli "panostaminen laatuun, työn kehittami-
seen, koulutukseen ja työmotivaation lisäämi-
seen".

Omalla strategiallaan Kainuun A-klinikka
pystyi pitämään tilanteensa vakaana ja tarjoa-

maan asiakkailleen korkeatasoisia katkaisu-

hoito- ia kuntoutuspalveluja niukoista materi-

aalisista voimavaroista huolimatta. Laitoksen
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hyvää tilannetta kuvaa kenties parhaiten se,

että vuosi 1991 oli käyttöasteella mitattuna
yksikon heikoin. Taman jalkeen käyttöaste on

ollut aina aineiston vertailuvuotta parempi.
Vastaavaan tulokseen on pystynyt vain kaksi
muuta yksikköä.

Merkille pantavaa koulutus- ja tytinkehitta-
misstrategiassa on, ettei yksikaan siihen tur-
vautuneista laitoksista ole joutunut lopetta-
maan toimintaansa, vaikka parin yksikön
käyttöasteet ovat hyvin alhaiset. Strategian
keskeisenä ideologiana on työn tekijtiiden
kunnioittaminen. Luotetaan siihen, että hen-
kilökunnan ammattitaidon avulla ja sitä lisää-
mällä selviydytään. Henki voittaa tässä tapa-
uksessa materian, kun motivoitunut, innostu-
nut ja yhteen hiileen puhaltava työryhmä pyr-
kii yhdessä sovittua tavoitetta kohti.

STRATEGIANA ERIKOISTUMINEN

Erikoistumisstrategiaa käyttäneiden yksikoi-
den menestys on ollut niukasti parasta kayttti-
asteen mukaan verrattuna. Vuonna 1991 ja
seuraavina kahtena vuotena ryhmä tosin hävi-
si niukasti kouluttajille ja kehittajille, mutta
vuonna 1994 erikoistujat olivat jo saavutta-

neet kärkisijan. Erikoistujien luokittelu par-
haiten menestyneeksi ryhmäksi on sikalikin
perusteltua, että matalammasta lähtötasosta

erikoistujat ovat onnistuneet menemään ohi
kouluttajista ja kehittäj istä.

Erikoistumiseen luottaneissa yksiköissä on

laitoksen toimintaa lahdetty kehittamaan
niistä aineksista, joissa laitos on parhaimmil-
laan. Laitokset saattavat erikoistua esimer-

kiksi huumeiden kayttajien kuntoutukseen,
tietynikäisten kuntoutukseen. Eräässä vasta-

uksessa todettiin, että "työnjako psykiatrisen
puolen kanssa on saatava selkeämmäksi; me

hoidamme päihdeongelmaisia". Lakkautetun
katkaisuhoitoaseman tilalle perustettu kun-
toutuslaitos määrittelee strategiakseen selke-
än toiminta-ajatuksen ja -tavoitteet, oman

roolin selkiyttämisen j a työnjaon täsmentämi-
sen.

Helsingin yliopistollisen sairaalan huume-
vieroitusyksikko on nimensä mukaisesti kes-
kittynyt huumeongelmaisten hoitoon. Neli-
paikkainen yksikkti on jatkuvasti täynnä.

Huumeidenkäyttäjiin erikoistuneiden yksi-
kOiden tarve tulee jatkossa varmasti olemaan

entistä suurempi. Mikkelilaisen hoitolaitok-
sen konkurssin jalkeen osa yksikön työnteki-
jöistä perusti osakeyhtiOn, jonka toiminta-
ajatuksena on toiminnan kehittaminen ja koh-
dentaminen väliin putoaviin ja ongelmaisem-
piin asiakasryhmiin, I6-vuotiaisiin ja sita
vanhempiin nuoriin. Alkuvaikeuksien jal-
keen yksikko on saanut toiminnan pyörimään
ja tulos on paranemassa.

Valtakunnallista huomiota korkeilla kaytto-
asteillaan ja hyvilla hoitotuloksilla saavutta-

nut Kymen A-klinikka on hajauttanut organi-
saatiotaan niin, että jokaisella neljalla yksi-
kolla on oma vastuualueensa. Laitokset ovat

suhteellisen pienia. Yksi laitoksista vastaa

katkaisuhoidosta, toinen kuntouttaa aktiivi-
väestöä, kolmas elakelaisia ja pitkaaikais-
työttömiä ja neljas moniongelmaisia, esimer-
kiksi päihde- ja mielenterveysongelmaisia.

Onnistuneen työnjaon ohella Kymen A-kli-
nikkaa on auttanut menestymään työhönsä

innostuneesti suhtautuva henkilökunta, joka

työskentelee Kymen A-klinikkatoimen johta-
jan mukaan "palokuntamallilla, ts. töitä teh-
dään joustavasti silloin ja siella kuin sitä on".
Työntekijät eivät ole sidottuja vain omiin työ-
tehtäviinsä ja -yksikkoihinsä. Kymen A-kli-
nikan tapaan järjestää työprosessi voisivat
vaikkapa joustoista haaveilevat valtakunnan-
tason työmarkkinajärjestöjen johtajat kayda
tutustumassa. Suuremmissa yrityksissä vas-

taavan mallin toteuttaminen tuskin onnistui-
si, Kymen A-klinikan neljässä laitoksessa
työskentelee yhteensä 19 henkeä.

Ainoa erikoistujien yksikko, jonka tulos
heikentyi sanottavasti, on vanha ja suurehko
Kiviharjun kuntoutumisklinikka Oulussa.

Yksikon käyttöaste on pudonnut neljän vuo-
den aikana noin 60 prosentista alle 40 pro-
senttiin. Oulun kaupunki on soveltanut yksik-
kOOn paniikkijamrtusstrategiaa, mutta yksi-
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kössä on pyritty erikoistumisen ja työnjaon
kautta turvaamaan laitoksen toimintaedelly-
tykset. Vuonna 1994 laitoksessa kuitenkin
suhtauduttiin tulevaisuuteen melko pelok-
kaasti.

YHTEENVETO

Paihdehuollon kuntoutuslaitosten ja katkai-
suhoitoasemien suurimmat vaikeudet alkavat

olla takanapäin. Käyttöasteet ja asiakasmää-

rät ovat nousussa, patoutunut hoidon tarve

purkautuu.

Eri strategian valinneista yksiköistä paniik-
kijarruttajat ja ostoskanavalaitokset menes-

tyivät huonoiten. Paremmin lamasta selviytyi-
vät yksiköt, jotka valitsivat strategiakseen

työntekijöiden koulutuksen ja työn kehittami-
sen tai erikoistumisen. Ostoskanavalaitosten
menestys näyttää tosin viime aikoina olleen

aiempaa parempi. Ilmeisesti yksiköiden käy-

mä mainoskampanja on alkanut toimia ja
nämä "päihdehuollon Stockmannit" ovat saa-

neet asiakkaat ja palvelujen maksajat tule-
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ENGLISH SUMMARY
Teetnu Tiensuu: How rehabilitation centres
uorking with substance abusers coped u:ith
the recession ( Päihdehuollon kuntoutuslo.i-
t o st e n lamn strat e giat )

maan kiinnostuneina ja uteliaina omille "hul-
luille päivilleen".

Tirtkijana ja sosiaalityöntekijänä minua

ilahduttaa nähdä, että koulutus ja työn kehit-
täminen ovat auttaneet yksiköitä menesty-

maan. Pitkan koulutuksen avulla sosiaali-
työntekijäksi valmistunut osaa arvostaa lai-
toksia, joissa sosiaalityötä ja työmenetelmien
kehittamista arvostetaan. Sosiaalityo mahdol-

lisuutena ja ihminen voimavarana antavat lai-
toksille hyvän pohjan kehittää toimintaansa ja
kohdata tulevaisuuden haasteet.

Myös erikoistuneiden laitosten menestymi-

nen tuntuu hyvalta. Nykypäivän sosiaaliset
ongelmat ovat niin monisäikeisiä ja -tasoisia,

ettei kukaan pysty niihin kaikkiin yksinään

tarjoamaan ratkaisua. Pirstaloituneessa yh-

teiskunnassa myös sosiaalityö eriytyy. Sosiaa-

lityöntekijan ei välttämattä tarvitse olla kaik-
kien alojen erikoisasiantuntija, vaan spesifi-

nen taitotieto yhdistettynä laajempaan yhteis-

kunnalliseen näkemykseen antaa ihmiselle
eväät toimia ja kehittaa työtä ja sitä kautta it-
seään.
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The article discusses the strategies that rehabil-
itation centres working with substance abusers as

well as detox units adopted in tackling the eco-
nomic recession in 1991-94. Four principal stra-
tegies are identified: slamming the brakes on,
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shopping channel, training and work development,
and specialization.

The first strategy of slamming the brakes on was

characterized not only by budget cuts but also by
attempts to reduce the price of a treatment day as
far as possible. Units were closed down for certain
periods of time and the number of places reduced.
The units that applied this strategy were the second
least successful in coping with the recession. Their
capacity utilization dropped rapidly as the reces-
sion began to set in, and the situation has remained
effectively unchanged. These units are still not
doing well either in technical or in human re-
sources terms. Expenses have been cut by stretch-
ing the human resources available to their absolute
Iimit, causing fatigue, illness, anxiety and in
general a widespread sense of discontentment
among staff members.

Measured in terms of capacity utilization, the
units that had most problems pulling through the
recession were those that applied the shopping
channel strategy. However, following a sharp de-
cline in operations these units have managed to
pull back somewhat and have approached the
former category. Apparently it has taken some time
for the advertising campaign launched by these

units to take full effect. These units were character-
ized by a tendency to package their services as
products, to apply a more flexible approach to ad-
mitting clients and to lower the threshold of admit-
ting clients for treatment. The units had campaigns
to sell their services, aiming to offer a greater vol-
ume of services al the same price.

The units that opted for the strategy of training
and work development did far better than the units
pursuing the two strategies above. These units are
often involved in developing new kinds of treat-
ment methods and in research projects. It was be-
Iieved that the units could cope on the strength of
their skilled and enthusiastic teams, with the train-
ing and counselling of employees playing an im-
portant role. The strategy proved successful in that
none ofthe units in this category had very serious
difficulties.

The final strategy identified was that of special-
ization, which proved highly effective. Specializa-
tion may refer either to specialization in the treat-
ment of certain categories of substance abusers
such as drug abusers, or specialization in certain
methods or a certain area within a set division of
Iabour. In 1994 those units that opted for the strat-
egy of specialization recorded the best results.
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Care of alcoholics, rehabilitation, uithdran»al units, economic recession
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