
Opiaattikorvaushoito



Lainsäädäntö

 Hoito perustuu Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetukseen (33/2008)

 Korvaushoidolla tarkoitetaan 
opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään 
apuna buprenorfiinia tai metadonia 
sisältäviä lääkevalmisteita ja jossa 
tavoitteena on joko kuntouttaminen ja 
päihteettömyys, tai haittojen vähentäminen 
ja potilaan elämän laadun parantaminen.



Korvaushoidon edellytykset

 Korvaushoito saadaan aloittaa sellaiselle 
opioidiriippuvaiselle potilaalle, joka ei ole vieroittunut 
opioideista.

 Korvaushoidon tavoite tulee selvittää hoitoa aloitettaessa ja 
tavoitetta tulee tarvittaessa tarkistaa. 

 Haittojen vähentämisen tulee olla tavoitteena erityisesti 
henkilöillä, joita ei todennäköisesti saada lopettamaan 
kokonaan huumeiden käyttöä, mutta joiden kohdalla 
voidaan todennäköisesti ehkäistä tartuntatautien leviämistä 
ja muita terveyshaittoja ja joiden elämän laatua voidaan 
siten parantaa ja joita voidaan valmentaa vaativampaan 
kuntouttavaan korvaushoitoon.



Hoidon järjestäminen ja toteuttaminen

 Opioidiriippuvaisen hoidon tarve tulee arvioida ja 

hoito toteuttaa sellaisessa terveyskeskuksessa, 

päihdehuollon yksikössä tai vankeinhoitolaitoksen 

terveydenhuollon yksikössä, jossa on hoidon 

antamiseen perehtynyt hoidosta vastaava lääkäri 

ja toiminnan edellyttämä muu henkilökunta sekä 

muut edellytykset hoidon antamiseen.



Hoidon järjestäminen ja toteuttaminen

 Hoidon vaativuuden sitä edellyttäessä hoidon tarve tulee arvioida ja hoito 
aloittaa ja toteuttaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintayksikössä, 
Järvenpään sosiaalisairaalassa tai valtion mielisairaalassa. 

 Hoitoa voidaan jatkaa yhteistyössä hoidon aloittaneen yksikön kanssa 
sellaisessa terveyskeskuksessa, päihdehuollon yksikössä taikka 
vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon yksikössä, jolla hoidon aloittaneen 
toimintayksikön käytettävissä olevien tietojen mukaan on siihen riittävät 
edellytykset. 

 Korvaushoito tulee hoidon pitkäkestoisuuden vuoksi pyrkiä toteuttamaan 
mahdollisimman lähellä potilaan asuinpaikkaa.

 Toimintayksikössä hoitotoiminnasta vastaavan lääkärin nimi ja yhteystiedot 
sekä vastaavan lääkärin vaihdoksesta tulee ilmoittaa lääninhallitukselle ja 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle.



Hoitosuunnitelma

 Opioidiriippuvaisen hoidon tulee perustua 

hoitosuunnitelmaan, jossa lääkehoidon 

lisäksi määritellään hoidon tavoite, potilaan 

muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen 

hoito, kuntoutus ja seuranta.



Lääkehoito

 Lääkehoito saadaan toteuttaa ja lääke luovuttaa 
potilaalle otettavaksi vain toimintayksikön 
valvonnassa.

 Jos potilas sitoutuu hoitoon hyvin, hänelle voidaan 
luovuttaa toimintayksiköstä enintään kahdeksaa 
vuorokausiannosta vastaava määrä lääkettä. 
Erityisestä syystä tällaiselle potilaalle voidaan 
poikkeuksellisesti luovuttaa lääkettä 
toimintayksiköstä 15 vuorokausiannosta vastaava 
määrä.



Seinäjoen K-Klinikka 

 6 paikkainen yksikkö, joka sijaitsee 

Selviämis- ja katkaisuhoitoaseman tiloissa.

 Tarjoaa korvaushoidon osalta palveluja 

ainoastaan Seinäjokisille. 

 Korvaushoidon arviot TAYS:n 

päihdepsykiatrian poliklinikalla.

 Korvaushoidon aloitus Pitkäniemen 

sairaalassa os. APS5.



Opiaattikorvaushoidon hoitopolku

Yhteys K-poliin

Tukikäynnit

-Opiaattien käytön selvittelyä

-Keskustelua

-Huumeseulat

-Lääkärin tapaaminen

Ei katkaisu yritystäKatkolle

-Selvä vieroitusyritys

-Gabapentin lääkitys
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-Odotellaan arvioon pääsyä

-Huumeseulat

-Oheiskäytön omatoiminen 

vähentäminen
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-Ei korvaushoitoa

-Siirtyy avopalveluihin 

tai laitoskuntoutukseen

Hoidon keskeytys

Katkaisu
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”suoritettu”

Korvaushoito arvio, sekä päätös
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-Hoitosuunnitelma

-Tehostejaksot 

tarvittaessa



Hoito-ohjelmat

 Kuntouttava korvaushoito-ohjelma.

 Haittojen vähentämisen korvaushoito-

ohjelma.

 Pitkä vieroitushoito-ohjelma.



Kuntouttava korvaushoito-ohjelma

 Tavoitteena on lääketieteellisen ja 

psykososiaalisen hoidon avulla 

kuntouttaminen ja päihteettömyys 

yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 Korvaushoitopäätös on voimassa 

toistaiseksi.



Haittojen vähentämisen 

korvaushoito-ohjelma

 Toteutetaan erityisesti henkilöillä, joita ei 

todennäköisesti saada lopettamaan 

kokonaan huumeiden käyttöä.

 Tavoitteena ehkäistä tartuntatautien 

leviämistä ja muita terveyshaittoja ja joiden 

elämän laatua voidaan siten parantaa ja 

joita voidaan valmentaa vaativampaan 

kuntouttavaan korvaushoitoon.



Pitkä vieroitushoito-ohjelma

 Vieroitushoidon tavoitteena on lääkkeellisen 

ja psykososiaalisen hoidon avulla 12 

kuukauden aikana päihteettömyys ja 

vieroittautuminen opioideista yksilöllisen 

hoitosuunnitelman mukaisesti.



Psykososiaalinen hoito

 Sovitut lääkkeen hakuajat

 Keskustelu

 Verkostopalaverit

 Tarvittaessa laitoskuntoutus- tai 

tehostejakso.



Kontrolli

 Silmämääräinen

 Huumeseulat

 Pistojälkitarkastukset

 Verikokeet

 Alkometri puhallutukset



Hoidon keskeytyminen

 Lääkevilppi

 Korvaavan lääkkeen luovuttaminen tai myyminen 
toiselle henkilölle

 Hoitosopimuksen noudattamatta jättäminen

 Epäasiallinen käyttäytyminen

 Väkivaltainen käyttäytyminen tai muu rikoksen 
tunnusmerkit täyttävä uhkaava käyttäytyminen

 Päihteiden tai lääkkeiden jatkuva oheiskäyttö

 Tehostejaksosta kieltäytyminen



Vaikuttavuus

 Opioidikorvaushoito parantaa merkittävästi 

huumepotilaan hoidossa pysymistä.

 Laittomien aineiden käyttö loppuu / merkittävästi 

vähenee.

 Rikollisuus vähenee.

 Ehkäisee oheissairauksien leviämisen (C-

hepatiitti, HIV)

 Kuolleisuus vähenee.

 Elämänlaatu olennaisesti paranee.


