
AVOMINNE KLINIKOIDEN PÄIHDE- JA 
PELIRIIPPUVUUDEN OHJELMA 

Avohoito omasta kodista käsin:

Potilas
•  Perushoitojakso 5–6 vko (n. 55–60 h)

•  Terapiatunnit ma, ke, pe 3–4 h/ilta

•  Läheispäivä n. 10 h

•  Jatkohoito kerran viikossa n. 10,5 kk:n ajan 

 perushoidon käyneiden vertaisryhmässä

Läheinen (halunsa mukaan)
•  Mitä päihderiippuvuus on – info (n. 3 h)

•  Läheispäivä n. 10 h

•  Jatkohoito kerran viikossa n. 10,5 kk:n ajan 

 (läheisviikonloppuun osallistuneet)

Edellä mainitun vuoden kestävän hoidon hinta on 3 400 €.*

Hoito Riihimäen ja Oulun majoituksessa:
•  Perushoito 4 vko (n. 80 h ohjausta)

•  Läheispäivä n. 10 h

•  Läheisten hoito sama kuin edellä

Edellä mainitun vuoden kestävän hoidon hinta on 5 100 €.

* Keskeytyksen sattuessa laskutamme vain annetuista 

 terapioista 55 € h ja mahd. majoituksesta 28 €/vrk.

 Majoitushinta ei sisällä aterioita.

Yksilöohjaus 20 h (+11 kk) hinta 2 100 €

Erillinen läheisten intensiivihoito:

• Riihimäen intensiivihoito sisältää majoituksen

•  Ryhmähoito 40 h + 4 kk: 1 320 €

•  Yksilöohjaus 20 h + 4 kk: 1 450 €

Hoitotoiminta on alv:tonta. 
Jatkohoidot sis. perushoitojakson hintaan.

 
e l ä m ä 
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NUORTEN AVOMINNE 
YHTEYSTIEDOT

HANNELE KEJONEN

Psyk.sh, 12 askeleen läheis- ja päihdeohjaaja/ 
nuorten yksilöohjaukset
p. 046 939 1245
hannele.kejonen@avominne.fi

EtElÄ-SUOmI

TUIJA PEKKALA
LH, 12 askeleen peliriippuvuus- ja päihdeohjaaja
p. 045 219 9175
tuija.pekkala@avominne.fi

Tilkantori 4, 00300 HELSINKI  •  Venuksenkuja 2 A 35, 11130 RIIHIMÄKI
•  Vesijärvenkatu 5, 15100 LAHTI

VIRPI KARHU

Vastaava sosiaaliohjaaja/ 
päihde-, läheis- ja perheohjaaja/ koulutus
p. 040 578 9353
virpi.karhu@avominne.fi

Pitkänsillankatu 37 as.9, 67100 KOKKOLA  

aVOmINnen 

OhJelmat 

nUORIlle Ja 

aiKUISIlle

o m a
MARI NILIVAARA

LH, sosionomi op., 
päihdeohjaaja, Nuorten Avominne
p. 040 483 8854
mari.nilivaara@avominne.fi 

Pispankatu 1-3, 33240 TAMPERE

PiRKaNMaa

KeSKI–PoHJaNMaa



Avominne oli mukana toimijana KELAn 
rahoittamassa 2,5 vuotisessa PURA-hankkeessa. 
PURA-hankkeessa yhdistettiin Avominnen päihde- 
ja läheisohjaus osaksi moniongelmaisten nuorten 
ammatillista kuntoutusta. Hanke toteutettiin 
yhteistyössä KELA:n, Sytyke Centren ja Kallion 
kuntayhtymän kanssa. Tulokset olivat erittäin 
hyviä. Noin puolet PURA:n läpikäyneistä suun-
tautuivat opiskelemaan tai työelämään. PURA:n 
loppuraportti on luettavissa KELA:n julkaisuissa:  
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/186077 

AVOMINNE klinikat on vuonna 2005 perustettu, 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista 
koostuva valtakunnallinen, riippuvuuksien 
hoitoon erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. 
Avominne hoitaa mm. päihde- ja peliriippuvaisia 
sekä läheisiä tuloksekkaalla Avominne-hoidolla 
(https://www.avominne.fi/tulokset-ja-kokemukset/). 
Tarjoamme myös mm. koulutus- ja työnohjaus-
palveluita.  

Avominne klinikat tarjoaa kokonaisvaltaista 

ohjausta nuorten ongelmien ratkaisemiseen 

tai haastavan elämänvaiheen tueksi. 

Ohjauksessa otetaan huomioon 

mahdolliset riippuvuusongelmat.   

Ohjauksen tavoitteena on päihteettömyys, 
oman identiteetin selkeytyminen ja elämänlaadun 
paraneminen. Laajempana tavoitteena on luoda 
ja kehittää ryhmäkulttuuria, jossa nuori oppii 
hoitamaan itseään, hakemaan ja käyttämään
vertaistukea oman kehityksen tueksi. 

Ohjauksen runkona käytetään ammatillista 
ja kokemuksellista ohjausta, Avominnen läheis-
hoidon työkaluja sekä yksilöllistä suunnitelmaa 
oman identiteetin kehityksen tukemiseksi ja 
elämänhallinnan lisäämiseksi. Nuorta ohjataan 
arjenhallintaan, kognitiivisiin ongelmanratkaisu-
keinoihin sekä tuetaan iän- ja kehitystason 
mukaista kasvua. Ohjausta voidaan toteuttaa 
sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.  
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