
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän

LÄHETE PÄIHDEHUOLLON KUNTOUTTAVAAN 
LAITOSHOITOON 

Asiakkaan 
tiedot

Nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelin

Siviilisääty
avioliitto avoliitto eronnut naimaton leski

Onko asiakkuus lastensuojeluun
ei

yhteystiedot

Onko asiakkaalla edunvalvoja
ei

Lähettävä 
yksikkö

Nimi ja yhteystiedot

Vantaan kaupunki | Sosiaali- ja terveystoimi

kyllä ei
Onko asiakkaalla sosiaalityöntekijä

Onko asiakas kotihoidon asiakkaana, kotihoidon työntekijän nimi ja yhteystiedot

yhteystiedot

yhteystiedot

Onko asiakkaalla alaikäisiä lapsia syntymävuodet

Onko asiakkuus A-klinikalle, H-klinikalle tai Nuorisoasemalle
Työntekijän yhteystiedot

Asiakkaan sairaudet ja diagnoosit 

Asiakkaan lääkitys

Asiakkaan tämän hetkinen fyysinen ja psyykkinen terveydentila

Asiakkaan tämänhetkinen toimintakyky

Tarvitseeko asiakas apuvälineitä liikkumiseen

Tarvitseeko asiakas apua päivittäisiin toimintoihin, mihin

Päihteiden 
käyttö

Mitä aineita asiakas on käyttänyt päihtyäkseen viimeisen vuoden aikana

Hoidot päihde- 
laitoksessa tai 
sairaalahoi- 
dossa

kyllä ei missä ja milloin

kyllä ei missä ja milloin

A-klinikka H-klinikka

Onko asiakas ollut sairaalahoidossa?

Onko asiakas ollut päihdelaitoksessa?
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Nuorisoasema

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Kuinka kauan päihteiden käyttö on ongelmallista

Millaista päihteiden käyttö on ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana

Onko raittiita jaksoja? Milloin minkä pituisia?



Yhteistyöluvat Asiakas antaa luvan
päihdepalvelun SAS työryhmän katsella tietojaan asiakastietojärjestelmästä

päihdepalvelun laitoshoidosta ja avopalvelusta päättävien viranhaltijoiden katsella asiakastietojaan sosiaalityön 
asiakastietojärjestelmästä.-

päihdepalvelun lääkärin katsella potilastietojaan potilastietojärjestelmästä

päihdepalvelun ja palveluntuottajan välittää ja siirtää keskenään asiakasta koskevia tietoja
Päiväys ja 
allekirjoitus

Allekirjoituksellani suostun siihen, että tässä lomakkeessa ilmoitetut tiedot saa lähettää Vantaan kaupungin päihdepalveluihin  
palvelutarpeeni arvioimista ja järjestämistä varten ja että päihdepalvelut voivat tarvittaessa pyytää lisätietoja tilanteestani 
lähettävältä taholta.

Päiväys Asiakkaan allekirjoitus

Lähete 
lähetetään

Vantaan kaupungin sisältä sähköpostitse postilaatikkoon: YHT päihdelaitokset

faksina päihdepalvelun laitoshoidon koordinaattorille numeroon 09 8392 8755 tai 
osoitteeseen Päihdepalvelut, Kielotie 7 A, 4 krs., 01300 Vantaa

laitoshoidon koordinaattori Päivi Råman, puh. 040 522 8536 
avopalvelun koordinaattori Marjatta Parviainen, puh. 050 312 4856

Vantaan kaupungin ulkopuolelta

Lisätietoja antavat: 

Työntekijän allekirjoitus

Päihdehuollon laitoskuntoutuksen tavoitteet

Lähettävän tahon ja asiakkaan tavoitteet ja suunnitelma laitoshoidolle ja laitoshoidon jälkeiselle avohoidolle?

Tarvitaanko laitoshoidon aikana hoitoneuvotteluja jatkohoidon järjestämiseksi?

Tavoitteet

Muuta huomioitavaa asiakkaan tilanteesta
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Lähete päihdehuollon kuntouttavaan laitoshoitoon
27.1.14 tehty uusi lomake ja läh. Päivi Råmanille
25.2.14 korj. ja hyväks.  Päivi Råmanille
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