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142 §
Päihdehuollon palvelujen rekisterimuutokset asiakas- ja potilastie-
tojärjestelmiin Apottiin siirtymisen yhteydessä

HEL 2019-010879 T 07 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti muuttaa psykiatria- ja 
päihdepalvelujen sosiaalihuollon rekisterissä toteutetun avovieroitus-
hoidon (päihdehuollon palvelumuoto 0729) sekä opioidikorvaushoidon 
(päihdehuollon palvelumuoto 0709) ja opioidikorvaushoidon arviointipo-
liklinikan toiminnan terveydenhuollon rekisterissä tapahtuvaksi toimin-
naksi Apottiin siirtymisen yhteydessä. Apottiin siirtyminen tapahtuu 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla lokakuussa 2020.

Lisäksi toimialajohtaja päätti perustaa Apottiin siirtymisen yhteydessä 
sosiaalihuollon rekisterissä toteutettavan päihdepolikliinisen hoidon 
(alapalvelumuoto 0708) ja päivätoiminnan (alapalvelumuoto 0740) rin-
nalle terveydenhuollon rekisterissä toimivat vastaavat yksiköt potilas-
tiedoille.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan 
sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja hallintoa johtaa sosiaali- ja ter-
veystoimialan toimialajohtaja.

Toimialajohtaja on sosiaalihuollon ja terveydenhuollon henkilötietojen 
rekisterinpitäjä (sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös, 26.2.2019, 32 
§).

Apotin toiminnallisessa ja ICT –johtoryhmässä (TICT) päätettiin 
19.12.18, että päihdehuoltoa toteutetaan Apotissa kahdessa eri rekiste-
rissä. Edustettuina olivat Apotti-kunnat Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, 
Kauniainen, Tuusula sekä erikoissairaanhoitopiiri HUS. TICT päätti va-
lita jatkotoimenpiteisiin ehdotuksen, jossa sosiaalihuollon asiakastieto-
rekisteriin tallennetaan asumispalvelut (tilapäinen asuminen, palvelu- ja 
tehostettu palveluasuminen), kuntouttava työ, psykososiaalinen työ, 
sosiaali- ja terveysneuvonta sekä sosiaalihuollon potilastietojen osare-
kisteriin lääketieteellistä hoitoa koskevat tiedot. Ehdotuksessa tervey-
denhuollon potilastietorekisteriin tallennetaan korvaushoito, laitosvieroi-
tus sekä lääkkeellinen avovieroitus ja kotiin vietävä vieroitus sekä sel-
viämishoito. Helsingissä selviämishoito ja laitosvieroitus kuuluvat jo ter-
veydenhuollon rekisteriin.
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Jatkotoimenpiteenä Apotti-kunnat tapasivat Apotissa 4.6.19. Helsingiltä 
mukana olivat päätösvaltaisina edustajina psykiatria- ja päihdepalvelu-
jen johtaja sekä päihdepalvelujen päällikkö. Kuntaedustajat tekivät tar-
kemman linjauksen, jonka mukaan päihdepalveluista päihdeklinikka-
palvelut, laitoskuntoutus, kaikki asumispalvelut sekä valtaosa matalan 
kynnyksen palveluista rakennetaan sosiaalihuollon rekisteriin. Tervey-
denhuollon rekisteriin rakennetaan kaikki vieroitushoidot, korvaushoi-
don tarpeen arvio ja toteuttaminen sekä selviämishoito. Sosiaali- ja ter-
veysneuvonnasta sosiaaliohjaus ja –neuvonta rakennetaan sosiaali-
huollon rekisteriin ja rokotukset, laboratoriokokeet sekä c-hepatiittihoito 
terveydenhuollon rekisteriin.

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote
Tilastopalvelut
Talouden ja toiminnan suunnit-
telu

.


