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TIIVISTELMÄ

Etelä-Kymenlaaksoon on laadittu mielenterveys- ja päihdestrategia Mietippä vuosille 2012-2016.
Yhteisen suunnitelman on tarkoitus vahvistaa mielenterveys- ja päihdetyötä seudullamme ja
kehittää ennaltaehkäisevää työtä. Tavoitteena on että näiden kehittämiskohteiden kautta
pystytään panostamaan paremmin toimiviin ja tarkoituksenmukaisempiin mielenterveys- ja
päihdepalveluihin. Strategian visiona on: Etelä-Kymenlaakson asukkaiden mielenterveyden
edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen sekä haittojen ehkäisy pohjautuvat
laadukkaaseen, asukkaiden osallisuutta edistävään seudulliseen yhteistyöhön.

Päihteiden käyttö ja siihen liittyvät monitasoiset haitat ovat tilastojen mukaan kasvaneet Etelä-
Kymenlaaksossa viimeisten vuosien aikana ja tämä on ollut mielenterveys- ja päihdestrategian
laatimisen taustalla. Mielenterveys- ja päihdeongelmat kietoutuvat yhä useammin yhteen ja
palvelut ovat pääsääntöisesti erillään, joten yhteinen suunnittelutyö on välttämätöntä. Toiminta-
ja yhteistyömallit mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidossa sekä perusterveydenhuollon että
erityispalveluiden välillä ovat osittain epäselvät. Varhaisen tuen keinoja halutaan vahvistaa sekä
palvelujen saatavuutta kehittää yhteisesti painottaen peruspalveluja.  Strategian laatimisen
taustalla ovat lait ja asetukset, Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma,
kuntakumppanuus sekä strategiaa kannattelevat arvot: asiakaslähtöisyys, osallisuus,
ammatillisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian keskeiset tavoitteet ovat:

1. Kuntalaiset saavat apua mielenterveys- ja päihdehoidon tarpeeseen siellä mistä apua
haetaan

2. Kuntalaisilla ja ammattilaisilla on tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista,
kohtaamisesta ja sen merkityksestä - Mielenterveys- ja päihdekysymyksiin liittyvä
arvokeskustelu on esillä eri palveluissa ja mediassa

3. Palvelujen käyttäjät ja omaiset ovat osallisena toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa
ja arvioinnissa

4. Henkilöstön mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen, verkostoituminen ja
koulutussuunnittelu on vahvaa ja suunnitelmallista.

Elämänkulkumallin mukaiset tavoitteet ovat:

Lapset ja lapsiperheet

Lasten ja perheiden luonnollinen elinympäristö on turvallinen
Ylisukupolviset ongelmat vähentyvät vertaistoiminnan kehittämisen ja riskiryhmien
tavoittamisen myötä
Lasten ja lapsiperheiden avunsaanti mielenterveys- ja päihdeasioissa paranee



Nuoret

Nuorilla on riittävät elämänhallinta- ja itsehoitotaidot
Nuoret saavat tietoa ja apua mielenterveys- ja päihdeasioista kouluissa
Perheet tukevat toisiaan vanhemmuuden kysymyksissä
Nuorten kohtaamiseen ja auttamiseen tarkoitetut työmenetelmät ovat tarpeeseen
vastaavia
Nuorten auttamiseen löytyy toimiva hoitoketju ilman päällekkäisyyttä ja eri toimijoiden
välistä yhteistyötä hyödyntäen

Aikuiset

Aikuisväestön avunsaanti mielenterveys- ja päihdeasioissa paranee
Kuntalaisen mielenterveys- ja päihdeongelmat tulevat kohdatuiksi ensitapaamisessa
Perusterveydenhuollossa on vahvempaa mielenterveys- ja päihdeosaamista
Eri palvelujen välinen yhteistyö lisääntyy

Ikääntyvät

Ikääntyvät saavat mielenterveys- ja päihdekysymyksiin liittyvää palveluohjausta matalalla
kynnyksellä
Ikääntyvien hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat hyvinvointia tukevia
Kuntalaisten ja henkilöstön tietous mielenterveys- ja päihdeasioista lisääntyy
Ikääntyvien avunsaanti mielenterveys- ja päihdeasioissa paranee

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke Mietippä on osana
Kaste-kehittämisohjelmaa koordinoinut ja toteuttanut yhteistyössä mielenterveys- ja
päihdestrategiatyötä vuosina 2010-2012. Strategiaan on valittu perustellusti ja tietoisesti tietyt
osa-alueet, joita toteutetaan seuraavina vuosina. Strategian toimenpideosion työstäminen
toteutettiin elämänkulkumallin mukaisesti neljässä eri työryhmässä. Työryhmät muodostuivat
laajasti hankealueen sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden
edustajista. Seurantaa ja toimeenpanoa varten nimetään seurantaryhmä vastaamaan strategian
toimeenpanon ja arvioinnin kokonaiskoordinoinnista.
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JOHDANTO

Tässä strategiassa linjataan alueen mielenterveys- ja päihdetyön painopisteitä vuosille 2012-2016
sekä ennaltaehkäisyyn että palvelujen vahvistamiseen ja yhteistyörakenteisiin liittyvien
toimenpiteiden kautta. Strategian avulla luodaan puitteet pitkäjänteiselle mielenterveys- ja
päihdetyön kehittämiselle Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden alueella.
Tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä, osallisuutta, hyvinvointia sekä asiakkaan ja palvelujen
käyttäjien asemaa. Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat olleet mukana valtakunnallisessa
Alkoholiohjelma -hankkeessa vuosina 2004 -2007. Alkoholiohjelma -hankkeeseen yhdistettynä
saatiin valmiiksi ensimmäinen seudullinen päihdestrategia vuosille 2008-2012.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat molemmin puolin toistensa riskitekijöitä. Yleisenä
haasteena on tuoda mielenterveys- ja päihdetyö näkyvämmäksi yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/1e91acf1-
5961-430c-8eed-5c897066c522 käsitellään mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä
ensimmäisen kerran yhtenä kokonaisuutena valtakunnallisella tasolla. Suunnitelmassa todetaan,
että yhä useammalla ihmisellä on samanaikaisesti sekä mielenterveys- että päihdeongelma.
Mielenterveys- ja päihdetyötä toteutetaan laajasti sekä perus- että erityispalveluissa. Ongelmien
kytkeytyminen toisiinsa edellyttää, että mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä,
ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien hoitoa
kehitetään yhdessä.

Mielenterveys- ja päihdestrategian rakentamiseksi elämänkulkumallin mukaiset työryhmät
työstivät toimenpideosiota matriisityöskentelyn keinoin. Matriisiin kirjattiin kehittämiskohteiden
saavuttamiseksi asetetut tavoitteet, konkreettiset menetelmät, seurantamittarit sekä vastuutahot
ja aikataulut. Tavoitteiden laadinnassa pyrittiin huomioimaan niiden toteuttamiskelpoisuus sekä
menetelmien valinnassa konkreettisuus. Strategian laatimisen tukena oli neljä opinnäytetyötä,
sähköpostikysely alueen yksityisille mielenterveyspalvelujen tarjoajille, terveyden
edistämisyksikön koordinaattorin tapaamiset, yhteistyö Carean psykiatrian kanssa,
moniammatillisen työryhmän yhteistyötapaamiset, nuorille tehty kysely sekä kokemus- ja
vertaisryhmästä saatu palaute. Matriiseissa mainitut vastuutahot seuraavat tavoitteiden
saavuttamista ja raportoivat seurantaryhmälle puolivuosittain. Strategian tavoitteiden mukaisista
pitkän aikavälin indikaattoreista tehtiin erillinen suunnitelma. Strategian toimeenpanon,
seurannan ja arvioinnin tukena toimivat säännölliset mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-
foorumit sekä toimeenpanon tueksi perustettavat työryhmät. Toimeenpanoa ja jatkuvuutta on
tuettu Mietippä-hankkeen tavoitteiden kautta mahdollisimman monelta osin jo hankkeen aikana.

Strategiaan on valittu perustellusti ja tietoisesti tietyt osa-alueet. Prosessissa on kuitenkin tullut
esille seikkoja, joita suositellaan huomioitavaksi viimeistään seuraavassa päivityksessä. Strategian
rakentamisen aikana on oltu yhteydessä muun muassa työterveyslaitokseen sekä alueen
maahanmuuttotyön johtoon. Strategian päivitykseen olisi hyvä huomioida laajemmin
työterveyshuoltojen kanssa tehtävä yhteistyö. Lisäksi päivityksen yhteydessä olisi hyvä nostaa
esille ja arvioida edelleen maahanmuuttajien huomioimisen tarve mielenterveys- ja
päihdestrategiassa. Nuoret -työryhmässä esille noussut vanhemmuuden ajokortti/vanhemmuuden
koulu -mallin mahdollinen pilotointi Etelä-Kymenlaaksossa suositellaan huomioitavaksi viimeistään
päivityksessä.
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2 VISIO JA ARVOT

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian visio vuosille 2012-2016:

”Etelä-Kymenlaakson asukkaiden mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön
vähentäminen sekä haittojen ehkäisy pohjautuvat laadukkaaseen, asukkaiden osallisuutta
edistävään seudulliseen yhteistyöhön.”

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian arvot ovat:

Asiakaslähtöisyys - Asiakaslähtöisyydestä puhutaan silloin, kun asiakas on palvelujen
keskipisteessä ja palvelut järjestetään asiakkaan tarpeista lähtien. (Laitila 2010, 26.)

Osallisuus - Osallisuus tarkoittaa ihmisen oikeutta osallisuuteen ja myötämääräämiseen
tilanteissa, jotka koskevat ihmisen omaa elämäntilannetta ja omaa hoitoa. Osallisuus voidaan
jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: emotionaaliseen, älylliseen ja sosiaaliseen osallisuuteen.
(Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 141.)

Ammatillisuus - Ammatillisuus ja ammatillinen vastuu tarkoittavat työntekijän vastuuta omasta
toiminnastaan, osaamisestaan, sen ylläpitämisestä sekä vahvistamisesta. Ammatillisuus on
vastuuta asiakkaiden hyvästä hoidosta ja turvallisuudesta. (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 134-
135.)

Ihmisarvon kunnioittaminen - Ihmisarvon kunnioittaminen on kaiken hoitamisen ja terveyden
edistämisen perusta ja tarkoitus (ETENE 2001, 2008, Pietilä 2010, 247 mukaan). Kaikkien ihmisten
yhtäläinen ihmisarvo tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä on samat ihmisoikeudet ja sama oikeus saada
niille kunnioitusta ja ettei kukaan ihminen ole tässä asiassa parempi kuin toinen. Periaate voidaan
ilmaista myös niin, että kaikilla ihmisillä on täsmälleen sama oikeus ihmisarvoiseen elämään.
(Hedenius 1982, 19, Sarvimäki & Stenbock-Hult 2009, 119 mukaan.)

Lähteet:

Laitila, M. 2010. Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Fenomenografinen
lähestymistapa. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Kuopio.

Pietilä, A.-M. (Toim.). 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. Kuopio: WSOYpro Oy.

Sarvimäki, A & Stenbock-Hult, B. 2009. Hoitotyön etiikka. Helsinki: Edita publishing Oy.
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3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2012-
2016

3.1 Yhteiset tavoitteet ja menetelmät – Lapset/lapsiperheet, nuoret, aikuiset,
ikääntyvät

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi ja strategian
rakentamiseksi perustettiin elämänkulkumallin mukaisesti neljä eri työryhmää. Työryhmät
muodostuivat laajasti hankealueen sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestöjen ja
kokemusasiantuntijoiden edustajista. Työryhmät linjasivat ennaltaehkäisyn sekä mielenterveys- ja
päihdepalvelujen vahvistamisen ja yhteistyön lisäämisen kehittämiskohteiden pohjalta
mielenterveys- ja päihdestrategian ikäryhmittäiset tavoitteet ja konkreettiset menetelmät, joita
toteutetaan vuosien 2012-2016 aikana. Näiden työryhmäkohtaisten tavoitteiden lisäksi tässä
strategiassa on linjattu neljä kaikille yhteistä päätavoitetta, jotka sisältävät pienempiä
osatavoitteita.

1. Kuntalaiset saavat apua mielenterveys- ja päihdehoidon tarpeeseen siellä mistä apua
haetaan.”Otetaan koppi”
Kuntalaiset pääsevät hoitoon varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä
Asiakas saa tarvitsemaansa apua riittävän pitkään
Kuntalaiset saavat tarpeenmukaiset palvelut kriisi- ja akuuttitilanteissa
Menetelmät Hoitavat tahot suunnittelevat mitä tämä omassa organisaatiossa tarkoittaa

ja kuinka tarpeisiin vastataan
Luodaan työkäytäntöjä/ palautekanava, jonka kautta saadaan palautetta
onko asiakas ohjattu oikeaan paikkaan
Arvioidaan miten ”otetaan koppi” -tavoitetila meillä toteutuu, kuinka
hoitoon hakeutumista ja avun saamista voidaan helpottaa, esimerkiksi
lähete- ja konsultointikäytännöt
Mielenterveys- ja päihdetyön yhteissuunnittelu kriisi-, akuuttitilanteisiin
vastaamisesta



8

2. Kuntalaisilla ja ammattilaisilla on tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista, kohtaamisesta ja
sen merkityksestä
Mielenterveys- ja päihdekysymyksiin liittyvä arvo- ja asennekeskustelu on esillä eri palveluissa ja
mediassa
Menetelmät Laaditaan seutukunnallinen mediavaikuttamisen suunnitelma ja toteutetaan

artikkelisarja: Kymen Sanomat/ Ankkuri/ Reimari/ Kaakon kulma/ internetti
Teemoja mediavaikuttamisen suunnitelmaan: Mielenterveyden
edistäminen arjessa ja sen uhat, mistä apua kriisitilanteisiin,
aikuisten esimerkki: ”Päihteiden käyttö alas”, lapsiperhe ja päihteet,
päihteettömät päättäjäiset, osallisuuden vahvistaminen,
kokemusasiantuntijuus, ikääntyvät ja alkoholi

Joka kunnan terveysasemalla järjestetään mielenterveys- ja ehkäisevän
päihdetyön teema- ajanjakso helmikuun kahdella ensimmäisellä viikolla -
Audit ja BDI kaikille kävijöille, tarvittavan neuvonnan ja ohjauksen huomiointi
teema-ajanjaksolla mielenterveys- ja päihdetyön resurssien tuella
Haastekampanja - Vesiannos on ilmainen ravintoloissa ehkäisevän päihdetyön
viikoilla
Mielenterveys- ja päihdestrategia julkaistaan internetissä - mielenterveys- ja
päihdepalvelujen yhteystiedot ovat esillä linkkinä

3. Palvelujen käyttäjät ja omaiset ovat osallisena toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja
arvioinnissa
Palvelujen käyttäjät ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
vuorovaikutuksessa kokemusperäisen ja tieteellisen tiedon kanssa
Järjestöt ovat aktiivisesti yhteistyössä toistensa ja eri palvelujen kanssa mm. mielenterveys- ja
päihdetyön Mietippä-foorumeiden yhteydessä (LIITE 1 Mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-
foorumit)

Menetelmät Säännöllisten omais- ja potilasjärjestöjen sekä mielenterveys- ja
päihdetyötoimijoiden yhteistapaamisten järjestäminen ja vaikuttamiskanavien
kehittäminen:

Tavoitteiden ja yhteistoiminnan suunnittelu
Suunnitelman rakentaminen asiakas- ja potilasohjaukseen
Tuetaan vertaistoiminnan laajenemista (virka-ajan ulkopuolella) ja
tuetaan asiakkaita aktiivisesti vertaissuhteisiin (oma-apuryhmät
yms.)

Asiakaskyselyt
Asiakaspalautteet
Asiakasyhteistyöpalaverit
Kokemustiedon kerääminen alueelta, hyvien käytäntöjen työstäminen

4. Henkilöstön mielenterveys ja päihdetyön osaaminen, verkostoituminen ja koulutussuunnittelu
on vahvaa ja suunnitelmallista

Menetelmät Järjestetään vuosittain yhteiset mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-
foorumit (LIITE 1 Mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-foorumit)
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ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2012-2016

3.2 Lapset ja lapsiperheet

Etelä-Kymenlaakson lasten ja lapsiperheiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi ja
strategian rakentamiseksi perustettiin moniammatillinen työryhmä. Työryhmä koostui
hankealueen lapsiperhepalvelujen, sosiaalitoimen, psykiatrian sekä päihdepalvelujen ja järjestön
edustajista *). Lapset ja lapsiperheet työryhmä linjasi kaikille yhteisten ennaltaehkäisyn sekä
mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistamisen ja yhteistyön lisäämisen kehittämiskohteiden
pohjalta mielenterveys- ja päihdestrategian tavoitteet ja konkreettiset menetelmät, joita
toteutetaan vuosien 2012-2016 aikana.

*)Kotkan hyvinvointineuvola

Kotkan sijaishuolto

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea, lastenpsykiatria

Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys

Haminan lapsiperhepalvelut/terveysneuvonta

Haminan sosiaalityö

A-klinikkasäätiö, Itä-Suomen palvelualue

Kaakon kaksikon sosiaalityö

Pyhtään sosiaalityö

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke Mietippä
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Kehittämiskohde: Ennaltaehkäisy/lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen
  1.  Lasten ja perheiden luonnollinen elinympäristö on turvallinen (1)

Lapsen ääni kuuluu kohtaamisissa kouluissa, päiväkodeissa ja harrastuksissa
Lasten parlamenttien näkemykset on huomioitu toiminnan suunnittelussa
Menetelmät Päiväkotien ja koulujen toimintasuunnitelmissa huomioidaan lapsen

osallisuus sekä perheiden mielenterveyden edistäminen ja
päihdeasiat

Kiusaamiseen puuttumisen prosessi toimii ja kouluissa ei kiusata (2)
Menetelmät Suositus: KiVa-koulu toimintaohjelma otetaan käyttöön kaikissa Etelä-

Kymenlaakson kouluissa – Kummioppilaiden mukana oloa
korostetaan

Lapset ja lapsista kysyminen ovat esillä keskusteluissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa
Menetelmät Lapsista keskustellaan ja kysymisen menetelminä aikuispalveluissa

käytetään esimerkiksi kortteja, lapsen piirustuksia, leluja ja tarinoita
Äitiys- ja perheneuvoloiden, päiväkotien sekä koulujen henkilökunta ottaa vanhempien kanssa
puheeksi mielenterveys- ja päihdeasiat
Menetelmät Mielenterveyden tukeminen ja päihdekysymykset otetaan kaikkien

vanhempien kanssa esille tukien ja konkretisoiden lapsen ja
vanhemman vuorovaikutusta
Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut
Vanhempainvartit
Lapsen ja vanhempien voimavarojen kartoitus siihen tarkoitettuja
työmenetelmiä käyttäen (Toimiva lapsi ja perhe, ICDP) (3)
Huolen puheeksioton yhteydessä tarvittavan tuen tarjoaminen ja
verkoston kokoaminen asiakkaan ympärille
Kotiin vietävän konkreettisen ja arkiaskareisiin liittyvän avun
turvaaminen ennaltaehkäisevän perhetyön keinoin kunnissa

Perheet tukevat toisiaan vanhemmuuden kysymyksissä (4)
Menetelmät Suositus: Kaikissa Etelä-Kymenlaakson kouluissa otetaan käyttöön

verkostosopimukset - vastuullinen vanhemmuus ja perhearvot
nostetaan esille

2. Ylisukupolviset ongelmat vähentyvät vertaistoiminnan kehittämisen ja riskiryhmien
tavoittamisen myötä (5)

Menetelmät Eroperheiden vanhemmille ja lapsille perustetaan seutukunnalliset
ryhmät
Käynnistetään ”varamummila”-toiminta Etelä-Kymenlaakson alueella

(1) Lapset ja lapsiperheet strategiatyöryhmän linjauksissa on noussut tärkeänä esille lapsen
luonnollisen elinympäristön vahvistaminen ja sitä kautta osallisuuden tukeminen kohtaamisissa.

- Kaikki aikuiset huomioivat lapset ja heillä on halu ja kyky kuunnella sekä antaa aikaa
lapselle.

- Asioista puhutaan lasta kunnioittaen niin, että lapsi ymmärtää.
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- Päiväkotien, koulujen ja harrastusten toiminnan suunnittelussa lähdetään liikkeelle lapsen
tarpeista. Ympärillä on turvallisia aikuisia, joita on helppo lähestyä ja joilla on aikaa lapselle.

Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman yhteisissä linjauksissa mielenterveys- ja
päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 painotetaan myös lasten mielenterveys- ja päihdetyön
toteuttamista erikoispalvelujen tuella ensisijaisesti lapsen omassa, arkisessa elinympäristössä.

Lapsille annetaan osallisuuden kautta mahdollisuus tulla kuulluksi ja samalla luodaan tunne siitä,
että hänen mielipiteitään arvostetaan. Osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista
suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteluista sekä
mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asioihin. (Lastensuojelun käsikirja,
THL.)

Esimerkiksi lasten parlamenttien kautta voidaan edistää lasten mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa päätöksentekoon sekä tuoda esille lasten tarpeita. 4.-6.luokkalaisille tarkoitettu lasten
parlamentti voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kuntien eri viranomaistahoille
lapsia koskevissa asioissa.

(2) KiVa-koulu on kiusaamisen vastainen toimenpide-ohjelma kouluihin. KiVa-koulu -ohjelman
käyttäjiksi on Suomessa rekisteröitynyt noin 2500 koulua. Tämä vastaa noin 90 % Suomen
perusopetuksesta vastaavista kouluista. Kiusaamiseen puuttumisen prosessin tulee käynnistyä jo
alakouluissa ja turvata sitä kautta jokaiselle lapselle avoin ja turvallinen ilmapiiri kouluissa.
Ylemmillä luokilla olevilla kummioppilailla on tärkeä rooli kiusaamisen vastaisen toiminnan
esimerkkinä ja nuorempien oppilaiden tukena.

(3) Vanhempia tuetaan toimimaan oman lapsensa kanssa ja toimintaa suunnitellaan yhdessä
vanhempien kanssa. Vanhempaa ei jätetä sivusta seuraajaksi vaan hänellä on toimijan rooli oman
lapsensa kehityksen tukijana.

Tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja samalla auttaa lasta tulemaan kuulluksi ja ymmärretyksi.
Työskentelyn päämääränä on lisätä vanhemman herkkyyttä tunnistaa ja ymmärtää lapsen
tunteita, käyttäytymistä ja toimintatapoja myös ristiriitatilanteissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät on
kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun
perheen jommallakummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita.

Lapset puheeksi -työmalli tähtää vanhemmuuden ja lasten kehityksen
tukemiseen. On asioita, joita vanhemmat voivat tehdä tukeakseen lapsiaan
ja ehkäistäkseen ongelmien syntyä. Lapset puheeksi - työmenetelmä on alun
alkaen kehitetty terveydenhuoltoa ja sitä työntekijää ajatellen, joka hoitaa
psyykkisesti sairasta vanhempaa. Vanhempi voi olla avo- tai osastohoidossa
perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Työntekijän koulutus ja
työtehtävä voivat vaihdella, eikä työskentelyyn tarvita terapiakoulutusta.
Työmenetelmää voidaan kuitenkin soveltaa myös sosiaali- ja koulutoimeen.
Lastensuojelulaki velvoittaa vanhempaa hoitavaa tahoa ottamaan huomioon
potilaan lasten hoidon ja tuen tarve (Lastensuojelulaki, 2. luku, pykälä 7).
Sitä ei voi tehdä muuten kuin puhumalla lapsista potilaan kanssa.
(Solantaus, T 2006.)
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Kannustava vuorovaikutus ICDP (International Child Development Program) ohjelman
tavoitteena on vahvistaa aikuisen kykyä luoda dialoginen, kuulemiseen, kunnioitukseen ja
turvalliseen vuorovaikutukseen perustuva suhde lapseen. Lapsikeskeisen päihdetyön ICDP
projekti, joka on Ensi- ja turvakotien liiton, A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton yhteishanke,
tuo kolmitasoisen koulutuksen Kotkan alueelle, jonka tavoitteena on kehittää päihteitä
käyttävien lapsiperheiden palveluita lasten näkökulmaa korostaen. Tavoitteena on auttaa
lapsia, jotka kärsivät vanhempiensa päihteiden käytöstä.

(4) Vastuullisen vanhemmuuden tukemiseksi ja lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi on tässä
strategiassa annettu suositus, jonka mukaan kaikissa Etelä-Kymenlaakson kouluissa otetaan
käyttöön verkostosopimukset: ”Aikuisten täytyy voida valvoa asioita, jotka uhkaavat ja vaarantavat
lapsen tulevaisuutta. Vanhemmilla kuten myös lasten kanssa työskentelevillä henkilöillä on sen
vuoksi vastuu yhteisen verkoston muodostamisesta, mikä ehkäisee ennalta ja puuttuu asioiden
kulkuun, jos lapsi näyttävää olevan menossa vaaralliseen suuntaan. Tarkoituksena on, että
vanhemmat antavat lapsille turvalliset rajat ja huolehditaan heistä yhdessä. Tärkeää on
vanhempien välinen hyvä ja myönteinen ilmapiiri, yhteistyö ja toisten tukeminen. ”(Vehkalahden
koulun verkostosopimus.)

(5) Hyvinvointierot ja syrjäytyminen ovat ilmiöitä, jotka usein juontavat juurensa varhaisempiin
elämänvaiheisiin. Lapsuuden ja nuoruuden elinolot, kasvuympäristöt ja perhetekijät vaikuttavat
monin tavoin yksilön kasvuun ja kehitykseen. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää vaikuttaa
ylisukupolvisiin ongelmiin vertaistoimintaa vahvistamalla ja tavoittamalla riskiryhmiä.

Perheneuvola on jossain määrin vastannut eroperheille tarjottavista vertaisryhmistä, mutta ne
eivät välttämättä tavoita kaikkia. Ero sinällään ei myöskään ole peruste hakeutua tai saada
mielenterveyspalveluita. Vanhempien ero on nykyään yksi yleisimmistä lapsen kokemista elämän
stressitekijöistä ja järkyttää lapsen olemassaolon totuttuja perustuksia. Ero on myös useimmiten
lapsen kehityksen kannalta selkeä riskitekijä. Näiden tietojen valossa seutukunnallisen
vertaisryhmien avulla voidaan tarjota lapsen selviytymistä ja vanhemmuutta tukeva elementti.

Lastenpsykiatrian professori Tuula Tammisen mukaan lasten terveen ja tasapainoisen kehityksen
kannalta sukupolviketjut ja sukupolviketjujen kantava voima isovanhemmista lastenlapsiin ovat
erittäin tärkeitä. Nämä ketjut ovat kuitenkin uhkaavasti katkenneet esimerkiksi muuttoliikkeen
myötä. Isovanhemmat ja lapset lastenlapsineen asuvat eri puolilla Suomea ja näkevät toisiaan
harvoin. Isovanhempien puuttuminen, tai etäinen suhde isovanhempiin, merkitsee sitä, että
lapsen elämästä puuttuu yksi tärkeä voimavara. Erityisesti kehittyville lapsille sosiaaliset suhteet
ovat tärkeitä ja on erittäin tärkeää, että pystymme turvaamaan lapsillemme eri ikäisiä sosiaalisia
suhteita. (Kari Uittomäki/Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 7/2003.)
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Kehittämiskohde: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen ja yhteistyön
lisääminen

1. Lasten ja lapsiperheiden avunsaanti paranee
Kuntalaisten ja ammattilaisten tietous mielenterveys- ja päihdetyöstä lisääntyy (6)
Menetelmät Etelä-Kymenlaakson kunnissa rakennetaan ” Kun huoli herää” –

palvelukartta
  Perustason mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen lisääntyy (7)

Menetelmät Osaamisen kartoitus toteutetaan päivähoidossa esimerkiksi
oppilaitosyhteistyönä kuntakohtaisten tarpeiden ja
painopistealueiden mukaisesti. Osaamista tuetaan laaditun
suunnitelman sekä mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-
foorumeiden mukaisesti.(LIITE 1 Mielenterveys- ja päihdetyön
Mietippä-foorumit)

(6) ”Kun huoli herää” -palvelukarttaan kerätään lyhyet kuvaukset ja yhteystiedot lasten ja
lapsiperheiden palveluista. Palvelukartta palvelee sekä työntekijöitä että kuntalaisia tavoittaen
näin mahdollisimman suuren osan väestöstä. Tätä kautta on mahdollista tutustua myös alueella
kehitettyihin toimintamalleihin ja tukimuotoihin.

(7) Osaamisen kartoitus toteutetaan tässä strategiassa vähintään päivähoidon osalta. Tavoitteena
on laajentaa osaamisen kartoitusta ja mahdollista suosituksen rakentamista lapsiperhepalveluissa
ja sivistystoimessa strategian arvioinnin ja päivityksen yhteydessä.

Lähteet:

Kari Uittomäki/Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 7/2003
Lastensuojelun käsikirja. THL:
Lastensuojelulaki 13.4.2007/417
Solantaus, T. 2006. Lapset puheeksi – kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia.  Manuaali
ja lokikirja



14
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3.3 Nuoret

Etelä-Kymenlaakson nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi ja strategian
rakentamiseksi perustettiin moniammatillinen työryhmä. Työryhmä koostui hankealueen
nuorisotoimen, sosiaalitoimen, psykiatrian ja mielenterveyspalvelujen sekä koulujen,
päihdepalvelujen ja työvoimahallinnon edustajista *). Nuorten työryhmä linjasi kaikille yhteisten
ennaltaehkäisyn sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistamisen ja yhteistyön lisäämisen
kehittämiskohteiden pohjalta mielenterveys- ja päihdestrategian tavoitteet ja konkreettiset
menetelmät, joita toteutetaan vuosien 2012-2016 aikana.

*) Kotka-Hamina seudun työvoiman palvelukeskus Väylä

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea, nuorisopsykiatrian
poliklinikka

Kotkan sosiaalitoimi/nuorisoryhmä

A-klinikkasäätiö, Itä-Suomen palvelualue

Etelä-Kymenlaakson ammattioppilaitos

Haminan nuorisotoimi

Kaakon kaksikon mielenterveyspalvelut

Kaakon kaksikon sosiaalitoimi

Kaakon kaksikon sivistystoimi

Huutjärven koulu Pyhtää

Kotka-Kymin seurakunta

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke Mietippä
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Kehittämiskohde: Ennaltaehkäisy
1. Nuorilla on riittävät elämänhallinta- ja itsehoitotaidot
Positiivisen mielenterveyden edistäminen ja päihteettömyyden tukeminen näkyvät nuorten arjessa
Menetelmät Ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveysviikkojen sisältöä vko

45 kehitetään kouluissa ja nuorisotoimessa käyttämällä mm.
kokemusasiantuntijoita, konkreettisia esimerkkejä ja
dokumentteja. Lisäksi koulujen ja nuorisotoimen tapahtumiin
tuotetaan mielenterveys- ja päihdetietoutta ja korostetaan
asioiden puheeksiottoa. (8)
Suositus: Koulu-uupumusmittari SBI-10 käyttöönotto
yläkouluihin Etelä-Kymenlaakson 8.luokkalaisille ADSUMEn ja
BDI:n rinnalle.(9)

Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
Menetelmät Nuori on mukana ja osallisena häntä koskevissa

tapaamisissa/päätöksissä esimerkiksi vanhempainvarteissa.
Nuoren asioista puhutaan, kun hän on itse läsnä.(10)

2. Nuoret saavat tietoa ja apua mielenterveys- ja päihdeasioista kouluissa (11)
Aikuisten läsnäolo lisääntyy nuorille koulun arjessa ja arjen siirtymätilanteissa
Vähintään yksi välittävä aikuinen
Menetelmät Eri mielenterveys- ja päihdekasvatusmenetelmät huomioidaan

kouluissa
Terveystiedon tuntien sisällön syventäminen
Jokaisella nuorella on mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa

Kiusaamiseen puuttumisen prosessi toimii ja kouluissa ei kiusata
Menetelmät SUOSITUS: KiVa-koulu toimintaohjelma otetaan käyttöön

kaikissa Etelä-Kymenlaakson kouluissa - tukioppilaiden mukana
oloa korostetaan (12)

3. Perheet tukevat toisiaan vanhemmuuden kysymyksissä (13)
Vähintään yksi välittävä aikuinen
Menetelmät Suositus: Kaikissa Etelä-Kymenlaakson kouluissa otetaan

käyttöön verkostosopimukset
Vertaisryhmän perustaminen tai foorumin järjestäminen
murrosikäisten vanhemmille

(8) Valtakunnallista mielenterveysviikkoa ja ehkäisevän päihdetyön viikkoja vietetään
marraskuussa viikolla 45. Strategiatyöskentelyn tueksi Mietippä -hanke on toteuttanut yhteensä
seitsemässä Etelä-Kymenlaakson yläkouluissa ja lukioissa sekä ammatillisessa oppilaitoksessa
nuorille suunnatun kyselyn mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn liittyen. Nuorten
vastauksista esille nousseita asioita huomioidaan mielenterveys- ja ehkäisevän päihdetyön
viikkojen sisällön kehittämisessä kouluissa ja nuorisotoimessa. (LIITE 3 Nuorille toteutettu kysely
mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisystä)
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(9) Koulu-uupumusmittari SBI-10 on kehitetty yläkouluikäisten nuorten koulu-uupumuksen
arviointiin. Mittari koostuu kymmenestä väittämästä, jotka mittaavat koulu-uupumuksen kolmea
ulottuvuutta: emotionaalinen väsymys, kyynistyminen koulua kohtaan ja riittämättömyyden
tunteet. Nuoren koulu-uupumus voidaan nähdä moniulotteisena tapahtumasarjana, joka vähentää
merkittävästi nuoren hyvinvointia, haittaa koulua ja vapaa-aikaa sekä vaikuttaa perhe- ja
ihmissuhteisiin. (Hamberg, J. 2010.) Sen vuoksi koulu-uupumuksen ennaltaehkäisyllä ja varhaisella
tunnistamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi nuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja
syrjäytymisen ehkäisyyn.

(10) Nuorille annetaan osallisuuden kautta mahdollisuus tulla kuulluksi ja samalla luodaan tunne
siitä, että hänen mielipiteitään arvostetaan. Nuori voi olla mukana määrittämässä, toteuttamassa
ja arvioimassa hänen etunsa turvaamiseksi tehtävää työtä. Osallisuus koostuu oikeudesta saada
tietoa itseä koskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden
perusteluista sekä mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asioihin.
(Lastensuojelun käsikirja, THL.) Esimerkiksi nuorisovaltuustojen kautta voidaan edistää nuorten
osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia sekä tuoda nuorten näkökulmaa esille
esitysten, aloitteiden ja lausuntojen muodossa. Nuorisovaltuusto toimii aktiivisessa
vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä toteuttavien työntekijöiden kanssa.

(11) Mietippä -hankkeessa on toteutettu strategian rakentamisen tueksi nuorille suunnattu kysely
mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn liittyen. Kyselyn vastausten perusteella
mielenterveys- ja päihdeongelmista puhumiseen kaivataan enemmän avoimuutta ja suoruutta.
Terveystiedon tunneilla tulisi keskustella enemmän eri ongelmista ja sairauksista. Oman
elämänhallinnan tukemisessa ja mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä nähtiin
tärkeänä lisätä kouluhenkilökunnan osaamista mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen.

Toisaalta tärkeä huomioitava asia koulujen arjessa on aikuisen läsnäolon turvaaminen nuorille
koulun arjessa ja arjen siirtymätilanteissa. Tähän on osassa kuntia jo vastattu jalkauttamalla
esimerkiksi nuorisotyöntekijöitä ja psykiatrisia sairaanhoitajia kouluille. Nuorisotyöntekijöiden
toiminnan kautta voidaan tukea koulun tehtäviä ja kehittämään yhteistyötä luomalla nuorille
erilaisia osallistumismahdollisuuksia sekä tarjoamalla vierellä kulkijaa ja kuuntelijaa koulun arjessa.
Psykiatristen sairaanhoitajien osaamista voidaan käyttää kouluissa mielenterveyden häiriöistä
kärsivien nuorten koulunkäynnin tukemisessa, ongelmien ennaltaehkäisyssä ja mielenterveyden
edistämisessä.

(12) KiVa -koulu on kiusaamisen vastainen toimenpide-ohjelma kouluihin. KiVa -koulu -ohjelman
käyttäjiksi on Suomessa rekisteröitynyt noin 2500 koulua. Tämä vastaa noin 90 % Suomen
perusopetuksesta vastaavista kouluista.  Jo alakouluissa aloitettu KiVa -koulu toimintaohjelma
jatkuu luontevasti myös yläkouluun siirryttäessä. Tukioppilailla on merkittävä rooli kiusaamisen
vastaisen toiminnan esimerkkinä ja nuorempien oppilaiden tukena.

(13) Vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen ovat tärkeää ennalta ehkäisevää toimintaa, joka
kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Aikuisten tulee tarjota nuorelle terveyttä edistäviä tietoja tietoa,
neuvoja ja taitoja.  ”Aikuisten täytyy voida valvoa asioita, jotka uhkaavat ja vaarantavat lapsen
tulevaisuutta. Vanhemmilla kuten myös lasten kanssa työskentelevillä henkilöillä on sen vuoksi
vastuu yhteisen verkoston muodostamisesta, mikä ehkäisee ennalta ja puuttuu asioiden kulkuun,
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jos lapsi näyttävää olevan menossa vaaralliseen suuntaan. Tarkoituksena on, että vanhemmat
antavat lapsille turvalliset rajat ja huolehditaan heistä yhdessä. Tärkeää on vanhempien välinen
hyvä ja myönteinen ilmapiiri, yhteistyö ja toisten tukeminen. ”(Vehkalahden koulun
verkostosopimus.)

Kehittämiskohde: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen ja yhteistyön
lisääminen

1. Nuorten kohtaamiseen ja auttamiseen tarkoitetut työmenetelmät ovat tarpeeseen vastaavia (14)
Nuori saa helpommin tarvitsemansa palvelut
Nuorille on tarjolla monipuolisia palveluvaihtoehtoja
Menetelmät Toteutetaan ja kehitetään edelleen tällä hetkellä toimivia

jalkautuvia sekä nuoret helposti tavoittavia työmalleja ja
toimintatapoja.

2. Nuorten auttamiseen löytyy toimiva hoitoketju ilman päällekkäisyyttä ja eri toimijoiden välistä
yhteistyötä hyödyntäen (15)
Konsultaatiot ovat mahdollisia eri toimijoiden välillä
Menetelmät Perustetaan työryhmä hoitoketjujen kuvaamiseksi ja

mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyö- ja konsultaatiomallin
rakentamiseksi (nuorisopsykiatria ja päihdepalvelut )

Peruspalvelujen mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen vahvistuu koulutuksen ja työnohjausten
kautta
Menetelmät Suositus: Päihde- tai mielenterveystyön työnohjaajien

käyttäminen peruspalveluissa

(14) Nuorten kohtaamiseen ja auttamiseen tulee turvata riittävät resurssit. Etelä-Kymenlaakson
alueelta löytyy hyvin toimivia käytäntöjä ja käytössä olevia menetelmiä, joiden avulla pyritään
turvaamaan monipuoliset palveluvaihtoehdot ja palveluohjausta nuorille heidän luonnollisessa
elinympäristössään tavoittamalla mahdollisimman suuri joukko nuoria.

Esille nousseita esimerkkejä toimintamalleista ovat Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja
päihdehuollon välinen yhteistyö, jossa A-klinikan sairaanhoitaja on tavattavissa säännöllisesti
viikoittain. Työmalli sisältää sekä opiskelijoiden että työntekijöiden ohjausta ja neuvontaa. Etsivä
nuorisotyön tehtävät painottuvat ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen.
Kohderyhmänä ovat peruskoulun päättäneet oppilaat, toiselta asteelta pudonneet tai
keskeyttämisuhan alla olevat sekä ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneet. Nuori ”kopataan”
kiinni ennen kuin hän on kadonnut palvelujärjestelmästämme.  Toiminnan tarkoituksena on näin
täydentää nuorten tukipalveluja myös muiden mahdollisten ongelmien kohdalla. Time out!
Aikalisä! Elämä raiteilleen toimintamalli tarjoaa psykososiaalisia tukitoimia nuorten miesten
syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Toimintamalli mahdollistaa aktiivisen tuen tarjoamisen
nuorille miehille kutsunnoissa ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä.
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(15) Nuorille tarjottavista palveluista löytyy päällekkäisyyttä ja osin tarvetta tiiviimmälle
yhteistyölle sekä työmallin suunnittelulle. Tämän strategian tavoitteena on selkiyttää nuorille
tarjottavan hoidon porrasteisuutta erityispalveluissa sekä korostaa nuorelle nimettyä ”rinnalla
kulkijaa” hoidossa, joka pitää langat käsissään. Erityispalvelujen selkeällä yhteistyö- ja
konsultaatiomallilla pystytään vastaamaan entistä paremmin nuorten mielenterveys- ja
päihdeongelmien hoitoon. Peruspalvelujen linkittyminen suunnitelmiin tarkentuu
työryhmätyöskentelyn etenemisen myötä.

Hoitoketjujen selkiyttämistä voidaan tukea lisäämällä peruspalvelujen osaamista koulutusten ja
työnohjausten kautta. Käyttämällä päihde- ja/tai mielenterveystyön työnohjaajia peruspalveluissa
saadaan lisättyä työryhmien osaamista.

Lähteet:

 Hamberg, Janina. 2010. Yläkouluikäisten nuorten koulu-uupumuksen yhteys yksilöllisiin ja
yhteisöllisiin tekijöihin.

Lastensuojelun käsikirja. THL
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3.4 Aikuiset

Etelä-Kymenlaakson aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi ja strategian
rakentamiseksi perustettiin moniammatillinen työryhmä. Työryhmä koostui hankealueen
terveysasemien, sosiaalitoimen, mielenterveyspalvelujen, päihdepalvelujen ja työvoimahallinnon
sekä järjestöjen ja kokemusasiantuntijan edustajista *). Aikuisten työryhmä linjasi kaikille yhteisten
ennaltaehkäisyn sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistamisen ja yhteistyön lisäämisen
kehittämiskohteiden pohjalta mielenterveys- ja päihdestrategian tavoitteet ja konkreettiset
menetelmät, joita toteutetaan vuosien 2012-2016 aikana.

*) Kotkan mielenterveyspalvelut

Kotkan sosiaalityö

A-klinikkasäätiö, Itä-Suomen palvelualue

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.

Karhulan terveysasema

Haminan mielenterveyspalvelut

Haminan terveysasema

Kotka-Hamina seudun työvoiman palvelukeskus Väylä

Kaakon kaksikon mielenterveyspalvelut

Miehikkälän mielenterveysyhdistys/kokemusasiantuntija

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke Mietippä
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Kehittämiskohde: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen ja yhteistyön
lisääminen

1. Aikuisväestön avunsaanti mielenterveys- ja päihdeasioissa paranee
Henkilöstön taidot kuntalaisten kohtaamiseen ja tukemiseen mielenterveys- ja päihdeasioissa
paranee
Kuntalaisen mielenterveys- ja päihdeongelmat tulevat kohdatuiksi ensitapaamisessa
Menetelmät Perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, mielenterveys- ja

päihdetyössä sekä kolmannella sektorilla käytetään yhdessä
sovittuja mittareita kuten Mini-interventio, BDI, AUDIT (16)
Puheeksiottamisen pilotti otetaan käyttöön Etelä-Kymenlaakson
terveysasemilla (17)
Huolen puheeksioton yhteydessä tuen tarjoaminen

Eri palvelujen välinen yhteistyö lisääntyy
Työntekijöiden välinen asiakastyön konsultointi lisääntyy
Menetelmät Kotkassa ja Haminassa toimivaa päihdeyhdyshenkilöverkostoa

laajennetaan ja edelleen kehitetään mielenterveys- ja
päihdeyhdyshenkilöverkostoksi koko Etelä-Kymenlaaksoon (18)
Yhteistyöverkostoa ja yhteistyösopimuksia päivitetään

Päihdepsykiatristen asiakkaiden hoitomahdollisuudet ja ongelmiin puuttuminen kehittyvät
Menetelmät Päihdepsykiatristen asiakkaiden hoitoa suunnitellaan

mielenterveys- ja päihdesektorin kanssa yhteistyössä ja
perustetaan tarpeenmukainen avohoitomalli/ tai -yksikkö (19)

Perusterveydenhuollossa on vahvempaa mielenterveys- ja päihdeosaamista (20)
Menetelmät Resursoidaan päihdehuollon ja psykiatrisen sairaanhoitajan osa-

aikaista työpanosta perusterveydenhuoltoon terveysasemille.
Yhteistyön ja toiminnan arviointi sekä suunnittelu

(16) Mini-interventio on terveydenhuollossa tapahtuva lyhyt neuvonta, jossa pyritään tukemaan
asiakasta alkoholin käytön vähentämisessä silloin, kun käyttö on runsasta, mutta siitä ei ole vielä
ehtinyt aiheutua mainittavia haittoja. Hoito sisältää alkoholin kulutuksen kartoittamisen,
neuvonnan ja mahdollisesti muutaman seurantakäynnin.

Masennuksen mittaamiseen on kehitetty useita mittareita, joista yksi on BDI-kyselylomake. Beck
Depression Inventory on itsearviointiasteikko, joka on tarkoitettu masennusasteen mittaamiseen,
ei niinkään diagnoosin tekemiseen. Masennusastetta mittaava lomake on ollut
kansainvälisesti laajassa käytössä. Lomake on selkeä ja helppo täyttää.

AUDIT on Riskijuomista ja alkoholihaittojen varhaista ilmaantumista mittaavista testeistä
tunnetuin, eniten tutkimustukea saanut ja eniten käytössä oleva seulontaväline. AUDIT-testi
(Alcohol Use Disorders Identification Test) on Maailman terveysjärjestön WHO:n 1980-luvulla
kehittämä testi. Kysymykset liittyvät alkoholin käytön tiheyteen, tavallisesti käytettyyn
alkoholimäärään, humalajuomiseen ja haittoihin.
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Testin käyttö alkoholin käytön kartoituksessa on hyvä, luotettava ja nopea mittari. Kysely on
saatavissa sekä paperilla että sähköisessä muodossa. Vastaamalla AUDIT-testin kysymyksiin saa
monipuolisen kuvan juomiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja haitoista tai vaihtoehtoisesti
tiedon, että pulmia ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä.

Juomisen riskejä arvioidaan AUDIT-testin palautteessa pisteinä. Testin tavoitteena on erotella
vähän juovat niistä, joiden juomisen aiheuttama riski on koholla, eli halutaan löytää ne, joiden
juominen vasta alkaa aiheuttaa pulmia ja näin ehkäistä ongelmien paheneminen. Tavoitteena ei
ole tunnistaa vain alkoholiriippuvaisia tai alkoholisteja, olkoonkin että korkeimmat pistemäärät
testissä viittaavat alkoholismiin.

(17) A-klinikkasäätiön toteuttama puheeksioton pilotti mahdollistaa puheeksiottamiseen liittyvän
koulutuksen sähköisesti internetin välityksellä.

(18) Sairaanhoitajaliitto on saattanut alulle päihdeyhdyshenkilötoiminnan Etelä-Kymenlaaksossa
Kotkan alueella. Etelä-Kymenlaaksossa vuosina 2007-2009 toiminut Triangeli -hanke oli mukana
päihdeyhdyshenkilötoiminnan tukemisessa tuottaen koulutusta erityisesti kaksoisdiagnostiikasta,
motivoinnista sekä asenteista hoitotyössä. Tämän jälkeen, vuonna 2011,
päihdeyhdyshenkilötoiminta on käynnistynyt myös Haminassa.  Päihdeyhdyshenkilöverkosto on
muodostunut pääasiassa kotihoidon, kotiutushoitaja ja terveysasemien työntekijöistä, mutta
päihdeyhdyshenkilöverkoston laajentaminen kattamaan myös mielenterveyspalvelujen toimijoita
ja tuomaan sen puolen osaamista verkostoon on nähty tärkeänä. Päihdeyhdyshenkilöverkoston
yhteistapaamisten myötä mahdollistetaan osaamisen jakaminen ja eri toimijoiden välinen
tiedonkulku omaan organisaatioon.

(19) Etelä-Kymenlaakson alueella on toiminut mielenterveys- ja päihdetyön osaamisyksikkö osana
Mietippä -hanketta 2011-2012. Osaamisyksikkö on tarjonnut jalkautuvaa konsultaatiota ja
palveluohjausta mielenterveys- ja päihdeongelmaisille asiakkaille ja heidän verkostoilleen siten,
että hoitovastuu on säilynyt lähettävällä taholla. Toiminnasta saatujen kokemusten mukaan
verkoston kokoaminen etenkin pitkään eri hoitopalveluissa olleiden mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden kohdalla on ollut haasteellista. Taustalla on se, että aikuispalveluissa ja
somatiikan työmuodoissa verkostotyö nähdään toisinaan vieraana.

Osaamisyksikön toimintamallin pohjalta on tarkoitus jatkaa päihdepsykiatristen asiakkaiden
hoidon suunnittelua ja perustaa tarpeenmukainen avohoitomalli/tai -yksikkö, joka vastaa
toimintakeskustyyppiseen ja diagnostiikkaan, arviointiin sekä palveluohjaukseen liittyvään
tarpeeseen.

(20) Terveysasemien lääkäripulan ja vaihtuvuuden vuoksi, on tärkeää vahvistaa hoitajien
osaamista mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kohtaamiseen liittyen. Resurssoimalla psykiatrisen
sairaanhoitajan ja päihdehuollon työntekijän työpanosta perusterveydenhuoltoon voidaan lisätä
osaamista ja tukea varhaista puuttumista.
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ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2012-2016

3.5 Ikääntyvät

Etelä-Kymenlaakson ikääntyvien mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi ja strategian
rakentamiseksi perustettiin moniammatillinen työryhmä. Työryhmä koostui hankealueen
terveysasemien, kotihoitojen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä erikoissairaanhoidon,
seurakunnan, järjestöjen ja kokemusasiantuntijan edustajista *). Ikääntyvien työryhmä linjasi
kaikille yhteisten ennaltaehkäisyn sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistamisen ja
yhteistyön lisäämisen kehittämiskohteiden pohjalta mielenterveys- ja päihdestrategian tavoitteet
ja konkreettiset menetelmät, joita toteutetaan vuosien 2012-2016 aikana.

*) Kotkan kotihoito

A-klinikkasäätiö, Itä-Suomen palvelualue

Kotkan mielenterveyspalvelut

Kotka-Kymin seurakunta

Karhulan terveysasema

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea, terveydenedistämisen
koordinaattori

Haminan terveysasema

Haminan kotihoito

Haminan Sininauha ry.

Kaakon kaksikon kotihoito

Virolahden vanhusneuvosto ja Eläkeliiton Virolahden yhdistys

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke Mietippä



23

Kehittämiskohde: Ennaltaehkäisy
1. Ikääntyvät saavat mielenterveys- ja päihdekysymyksiin liittyvää palveluohjausta matalalla

kynnyksellä (21)
Menetelmät Suunnitteilla olevassa Haminan terveysbussissa huomioidaan

ikääntyvien mielenterveys- ja päihdeongelmat
Mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijoita ja
materiaalia on säännöllisesti esillä
Mielenterveys- ja päihdetyön teemapäivät
järjestetään kaksi kertaa vuodessa
Mahdollisuus testeihin: ikääntyvien AUDIT ja BDI-
kysely

Menetelmät Kotkan terveyskioskissa huomioidaan ikääntyvien mielenterveys-
ja päihdeongelmat

Mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijoita ja
materiaalia on säännöllisesti esillä
Mielenterveys- ja päihdetyön teemapäivät
järjestetään kaksi kertaa vuodessa
Mahdollisuus testeihin: ikääntyvien AUDIT ja BDI-
kysely

Menetelmät Kaakon kaksikon kyläpäivillä 2 x vuodessa huomioidaan
ikääntyvien mielenterveys- ja päihdeongelmat

Mielenterveys- ja päihdetyön teemapäivät
järjestetään kaksi kertaa vuodessa
Mahdollisuus testeihin: ikääntyvien AUDIT ja BDI-
kysely
Eläkeläisjärjestöjen teemapäivissä huomioidaan
mielenterveys- ja päihdeasiat

Menetelmät Korttelikotien ym. muut matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen
jalkautuvaa palveluohjausta kehitetään jalkauttamalla niihin
mielenterveys- ja päihdetyön toimijoita

(21) Matalan kynnyksen palveluohjaus on toteutettu eri kunnissa eri tavoin. Tässä strategiassa
linjataan mielenterveys- ja päihdeasioiden esille ottaminen eri matalan kynnyksen
palvelupisteissä. Tavoitteena on, että mielenterveys- ja päihdetyön materiaalia ja asiantuntijoita
on säännöllisesti esillä ja mielenterveys- ja ehkäisevän päihdetyön teemaviikot huomioidaan joka
kunnassa. Ikääntyvien eli yli 65-vuotiaiden vähäriskisen ja alkoholin riskikäytön rajat ovat
matalammat kuin alle 65-vuotiailla, koska alkoholin vaikutukset voimistuvat elimistön
nestepitoisuuden pienentyessä ja aineenvaihdunnan hidastuessa. Lisäksi mahdolliset sairaudet ja
lääkitykset voivat rajoittaa ikääntyvien alkoholin käyttöä.

Terveyskioskissa ym. vastaavissa paikoissa tulee olla mahdollisuus yleisimmin käytettyihin
testeihin kuten, alkoholin käytön riskit ikääntyneillä (AUDIT) -kyselyyn sekä masennuskyselyyn
(BDI). Tällä tavoin turvataan, että mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää palveluohjausta on
saatavilla matalla kynnyksellä kaikille kuntalaisille.
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Kehittämiskohde: Ennaltaehkäisy
2. Ikääntyvien hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat hyvinvointia tukevia
Menetelmät  Kotihoidon hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä otetaan aina

puheeksi mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asiat:
alkoholin käytön määrä, laatu ja tiheys (22)

Liikkumisen tukeminen edistää ikääntyvien mielenterveyttä
Menetelmät Ikääntyneiden liikkumista ja ryhmätoimintoja tuetaan yhteistyössä

kuntien liikunnanohjauksen ja järjestöjen kanssa osana hoito- ja
palvelusuunnitelmaa (23)

Ikääntyvien hoito- ja palvelusuunnitelmat vahvistavat omaisyhteistyötä, voimavaralähtöisyyttä
    sekä vertaistukea (24)

Menetelmät Kotihoidon asiakkaiden omaisten illat järjestetään joka kunnassa
kerran vuodessa (1 ilta/alue)

3 Kuntalaisten ja henkilöstön tietous mielenterveys- ja päihdeasioista lisääntyy
Menetelmät Suositus joka kunnalle: Laaditaan ikäihmisille suunnattu opas, johon

kootaan oman kunnan kohtaamispaikat sekä mielenterveys- ja
päihdepalvelut ja tietoa mielenterveydestä ja päihteistä. Oppaan
toteuttamiseksi suositellaan oppilaitosyhteistyötä esimerkiksi
opinnäytetöiden kautta. Carean hyvis.fi verkkopalvelua
hyödynnetään alueellisten tietojen kokoamiseksi yhteen paikkaan.
(25)

(22) Iäkkäiden hyvinvointia edistävällä kotikäynnillä (ent. ehkäisevä kotikäynti) tarkoitetaan
kunnan tarjoamaa palvelua kotonaan asuvalle, tietyn ikäiselle tai tiettyyn riskiryhmään kuuluvalle
iäkkäälle kuntalaiselle. Käynnin tavoitteena on tukea kotona selviytymistä. Iäkkään kanssa
selvitetään hänen tilannettaan eri näkökulmista ja häntä kannustetaan käyttämään omia
voimavarojaan omatoimisuuden säilymiseksi. Hänelle kerrotaan kunnassa tarjolla olevista
palveluista ja henkilöistä, joihin hän voi ottaa yhteyttä apua tarvitessaan. Kotikäynnin tekee
sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ovat osa
kuntalaisille tarjottavia yleisiä ennaltaehkäiseviä palveluja ja vanhuspalvelujen tärkeä, kehittyvä
työmuoto. (THL)

Hyvinvointia tukevilla kotikäynneillä otetaan aina puheeksi mielenterveyteen ja päihteiden
käyttöön liittyvät asiat.

(23) Tutkimukset osoittavat ikääntyneiden hyötyvän monin tavoin säännöllisestä liikunnasta.
Tukemalla liikkumista voidaan ylläpitää toimintakykyä ja estää sen heikkenemistä. Liikkumiskyvyn
on osoitettu olevan yhteydessä myös toimintakyvyn psyykkiseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen.
Fyysinen aktiivisuus ja toimintakykyisyys mahdollistavat onnistumisen kokemukset ja antavat
tunteen oman elämän hallinnasta, millä on suuri merkitys yksilön elämänlaadulle. Lisäksi
liikuntaan voi liittyä myönteistä sosiaalisia kontakteja. (Mäkinen & Roivas 2009.) Osana ikääntyvien
hoito- ja palvelusuunnitelmia huomioidaan liikkumisen ja ryhmätoimintojen tukemisen vaikutus
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mielenterveyden edistämiseen. Tämä toteutetaan yhteistyössä kuntien liikunnanohjauksen ja eri
järjestöjen kanssa.

(24) Omaiset ovat ikääntyneiden hoidossa voimavara ja kuuluvat kiinteästi ikääntyneen
hoidettavan elämään. Omaisten ja työntekijöiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen
edistämisellä pystytään tukemaan ja selkiyttämään omaisten roolia hoidon kokonaisuudessa. Tätä
kautta pystytään edistämään myös hoidon laatua.

(25) Joka kunnassa laaditaan ikääntyville suunnattu opas, johon kerätään kunnittain kaikki tarjolla
olevat kohtaamispaikat ja mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä perustietoa mielenterveydestä ja
päihteistä. Oppaan avulla pystytään jakamaan tietoa suoraan asiakkaille ja heidän omaisilleen sekä
lisäämään työntekijöiden osaamista ja eri palvelujen tuntemusta.

Kehittämiskohde: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen ja yhteistyön
lisääminen

   1 Ikääntyvien avunsaanti mielenterveys- ja päihdeasioissa paranee (26)
   Kotona asuvien mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kohtaamiseen löytyy jalkautuvia
   toimintamalleja
   Kunnista löytyy moniammatillisen kotiutustiimin työmalli sairaalasta kotiutuvan kuntalaisen
   tueksi

Menetelmät Jalkautuva, moniammatillinen toimintamalli luodaan yhteistyössä
kotihoitojen, seurakunnan sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
tuottajien kanssa Etelä-Kymenlaaksossa. Toimintamalliin
määritetään jalkautuvan toimintamallin kuvaus, kehitetään
kotiutustiimejä ja luodaan konsultointimahdollisuus nimettyjen
yhteyshenkilöiden kanssa.

    Henkilöstö tekee yhteistyötä jakamalla eri työmalleja ja –tapoja
Menetelmät Suositus: Mielenterveys- ja päihdetyön toimijoita kutsutaan

vanhuspalvelujen työryhmätapaamisiin. (27)
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tapaamisia toteutetaan
yhteistyössä diakoniatyöntekijöiden kanssa esimerkiksi
vastaanottojen ja kotikäyntien yhteydessä

   Henkilöstön yhteistapaamiset ja koulutukset toteutuvat säännöllisin väliajoin
   Eri alojen toimijat saavat tietoa mielenterveys- ja päihdetyön koulutuksista

Menetelmät Kotkassa ja Haminassa toimivaa päihdeyhdyshenkilöverkostoa
laajennetaan ja edelleen kehitetään mielenterveys- ja
päihdeyhdyshenkilöverkostoksi koko Etelä-Kymenlaaksoon (28)

(26) Hoito- ja kuntoutuspalvelujen välisen yhteistyön kautta voidaan lisätä palvelujen
vaikuttavuutta ja tehokkuutta, kun voimavaroja ja resursseja voidaan yhdistää. Yhteistyö tarjoaa
myös puitteet reflektiivisyyden kehittymiselle, joka puolestaan tarjoaa monipuolisia
mahdollisuuksia henkilöstön ammatilliseen kasvuun.
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Ikääntyneiden hoito- ja kuntoutuspalvelujen välisen yhteistyön vahvistamiseksi kehitetään
jalkautuvaa, moniammatillista toimintamallia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osana
toimintamallin laatimista vahvistetaan myös sairaalasta kotiutuvien tukena toimivien
kotiutustiimien osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia. Kotiutusvaiheessa jatkohoitoa arvioi
potilaan erityistarpeet huomioiva tiimi, johon otetaan tarvittaessa mukaan mielenterveys- ja
päihdepalvelujen työntekijöitä sekä muita yksilön terveyden tukemiseen liittyvien palvelujen
tuottajia.

(27) Ikääntyneiden kanssa työskentelevien mielenterveys- ja päihdetyön osaamista vahvistetaan ja
tuetaan kutsumalla eri alojen toimijoita säännöllisesti työryhmätapaamisiin. Samalla tuetaan
muiden toimijoiden työhön tutustumista.

(28) Sairaanhoitajaliitto on saattanut alulle päihdeyhdyshenkilötoiminnan Etelä-Kymenlaaksossa
Kotkan alueella. Etelä-Kymenlaaksossa vuosina 2007-2009 toiminut Triangeli -hanke oli mukana
päihdeyhdyshenkilötoiminnan tukemisessa tuottaen koulutusta erityisesti kaksoisdiagnostiikasta,
motivoinnista sekä asenteista hoitotyössä. Vuonna 2011 päihdeyhdyshenkilötoiminta on
käynnistynyt myös Haminassa.

Päihdeyhdyshenkilöverkosto on muodostunut pääasiassa kotihoidon ja terveysasemien
työntekijöistä sekä kotiutushoitajista, mutta päihdeyhdyshenkilöverkoston laajentaminen
kattamaan myös mielenterveyspalvelujen toimijoita ja tuomaan sen puolen osaamista verkostoon
on nähty tärkeänä. Päihdeyhdyshenkilöverkoston yhteistapaamisten myötä mahdollistetaan
osaamisen jakaminen ja eri toimijoiden välinen tiedonkulku omaan organisaatioon.

Lähteet:

Mäkinen, E & Roivas, M. 2009. Jotta jokaisella olisi hyvä olla. Voimavaroja vahvistava
vanhustenkeskus. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C: Artikkelit 1: 2009.
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4 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIAN TAUSTAA

Alueella toteutetun taustatyön myötä on esille noussut monia teemoja ja haasteita, joihin
panostaminen tulevina vuosina on nähty tärkeänä ja jotka on huomioitu tässä strategiassa:

Vanhemmuuden tukeminen
Ylisukupolvisten ongelmien siirtymisen ehkäisy
Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ja varhaisempi puuttuminen
Riittävien resurssien turvaaminen mielenterveys- ja
päihdepalveluissa
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen vahvistaminen ja lisääminen
Ehkäisevään työhön panostaminen
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön yhteistyön sujuvuus ja sen
vahvistaminen
Toimivien akuuttipalvelujen turvaaminen
Palvelujen käyttäjien ja kokemusasiantuntijoiden mukaan ottaminen
palvelujen kehittämiseen.

Mietippä -hankkeelle on toteutettu neljä mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvää
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jotka käsittelevät kuntalais-, asiakas-, omais-
ja palveluntarjoajan näkökulmia:

Kuntalaisten näkemyksiä Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdetilanteesta sekä
mielenterveys- ja päihdepalveluista. Kaikista vastanneista lähes kolmannes oli melko tai erittäin
huolissaan oman kuntansa mielenterveystilanteesta. Kuitenkin lähes 90% vastanneista koki oman
mielenterveytensä hyväksi. Eniten huolta aiheuttivat työttömyyden lisääntyminen ja nuorten
syrjäytyminen. Vastaajat katsoivat työllisyyden tukemisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen
tärkeimmiksi tekijöiksi mielenterveyden edistämisessä. Noin viidennes vastaajista ei osannut
sanoa mistä hakisi apua mielenterveysongelmiin. Miehikkälässä ja Virolahdella
mielenterveyspalvelut koettiin riittävämmiksi kuin muissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa.
Ikäryhmittäin tarkasteltuna alle 25-vuotiaat kokivat mielenterveyspalvelut huomattavasti
riittävämmiksi kuin muut ikäryhmät. Selkeästi tyytymättömimpiä mielenterveyspalvelujen
saatavuuteen olivat 46–55-vuotiaat vastaajat.

Yli kolmannes vastaajista oli melko tai erittäin huolissaan oman kuntansa päihdetilanteesta. Eniten
huolta päihteiden käytössä aiheuttivat liian nuorten päihteiden käyttö, huumeiden käyttö ja siitä
aiheutuvat terveyshaitat. Kuten oman mielenterveyden arvioinnissa myös päihteiden käytön
kohdalla noin 90% vastaajista ei ollut huolissaan omasta päihteiden käytöstä. Merkittävän suuri
osa vastaajista ei osannut sanoa ovatko alueen päihdepalvelut riittäviä, mutta apua haettaisiin
ensin A-klinikoilta ja terveydenhuollosta. Naisilla tietämys päihdepalveluista oli miehiä parempi.
Miehikkälässä ja Virolahdella päihdepalvelut koettiin riittävämmiksi kuin muissa Etelä-
Kymenlaakson kunnissa. Päihdeongelmien ennaltaehkäisyn keinoina mainittiin vanhempien roolin
ja kasvatustyön tukeminen, sekä kodin, koulun ja viranomaisten yhteistyön tärkeys. Myös
harrastusmahdollisuuksien lisäämistä ja sosiaalisten verkostojen tukemista pidettiin tärkeinä.
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Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa Etelä-Kymenlaakson
alueella. Hoitoon pääsy koettiin helpoksi, mutta jatkohoitoon pääsyssä on kehittämistä.
Terveysasemille toivottiin parempia valmiuksia auttaa päihdeongelmista kärsiviä asiakkaita. Sekä
mielenterveys- että päihdepalveluissa tulisi lisätä vertaistuen roolia ja kokemusasiantuntijuuden
hyödyntämistä. Yleistä ohjausta ja tukemista eri aktiviteetteihin tulisi myös lisätä. Sekä
mielenterveys- että päihdetyössä hyvän työntekijän valmiuksiin kuuluu asiakkaiden mielestä
inhimillisyys. Päihdetyössä tärkeämpää oli asiakaslähtöisyys. Palveluiden välillä tulisi tehdä myös
enemmän yhteistyötä.

Omaisten näkemyksiä mielenterveys- ja päihdepalveluista Etelä-Kymenlaaksossa.
Mielenterveyspalvelujen avohoidon saatavuus ja akuuttihoito olivat toimivia. Lisäksi kolmannen
sektorin hoitopalvelut koettiin toimiviksi. Omaiset toivoivat yhteistyön lisäämistä ottamalla heidät
enemmän mukaan hoidon suunnitteluun sekä saamalla käytännön ohjeita. Nopeampaa hoitoon
pääsyä, työnjaon selkiyttämistä sekä eri organisaatioiden välistä yhteistyötä kaivattiin myös lisää.
Kaksoisdiagnoosipaikkoja toivottiin lisää palvelutarjontaan. Päihdepalveluissa toimivaa oli matala
kynnys laitoskatkaisuun, palveluiden saatavuus ja huume- ja alkoholiongelmaisen
laitoskuntoutukseen pääsy. Akuuttihoito ja laitoshoitojaksot koettiin toimiviksi. Lisäksi
hoitomenetelmistä terapeuttiset keskustelut kuvattiin toimiviksi. Hoitojonojen lyhentämistä,
nopeammin ajan saamista avohoitoon laitoshoitojakson jälkeen sekä nopeampaa hoitoon pääsyä
ja hoidon aloitusta toivottiin. Kaksoisdiagnoosihoitopaikkojen puute koettiin puutteeksi.
Hoitomenetelmiin päihdepalveluissa toivottiin vaihtoehdoksi pakkohoitoa. Vertaistukiryhmien
toiminnasta tiedottamista korostettiin. Kokemusasiantuntijoiden käyttämistä päihdetyössä
toivottiin.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelut Etelä-Kymenlaakson mielenterveys-, päihde- ja
perusterveydenhuollossa – palveluntarjoajan näkökulma
1) Palveluihin pääsyn kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää huomioida palveluihin pääsyyn ja
saatavuuteen sekä matalan kynnyksen palveluihin liittyvät haasteet.
2) Palvelujen tarjoamisessa tulee huomioida palvelutarjonnan ja eri työmuotojen kehittäminen
sekä työntekijöiden osaamisen lisääminen. Siten voidaan kehittää palvelujen toimivuutta ja
joustavuutta sekä vähentää eri palveluiden kuormittumista.
3) Asiakkaan paremman osallisuuden toteutumiseksi tulee asiakkaiden kohteluun kiinnittää entistä
enemmän huomiota. Myös tiedonkulkua ja tiedon saantia eri toimijoiden välillä tulee kehittää sekä
asiakkaiden kokemusperäistä tietoa käyttää laajemmin hyödyksi hoidon suunnittelussa ja
palvelujen kehittämisessä.
4) Asiakkaan tiedonsaannin parantamiseksi tulee kirjallista tietoa ja internettiä hyödyntää entistä
paremmin ja laajemmin.
5) Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä paikallisesti on hyvä huomioida Etelä-
Kymenlaakson alueelta jo löytyvät hyvät käytännöt. Näitä toimivia käytäntöjä voidaan hyödyntää
palvelujen kehittämistyön pohjana.
6) Yhteistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia kehittämällä pystytään mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden palveluja kehittämään tarkoituksenmukaisemmiksi ja toimivammiksi
kokonaisuuksiksi.
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7) Tutkimustulosten pohjalta alueellisena haasteena ja tarpeena on työntekijöiden osaamisen
lisääminen, joka koskee erityisesti psykiatrista osaamista. Lisäksi asiakkaan kohtaamiseen,
puheeksiottamiseen ja asenteisiin liittyviä sekä eri organisaatioiden välisiä yhteisiä koulutuksia
tarvitaan.  Haasteena eri palvelun tarjoajien välillä on myös yhteisen potilastietojärjestelmän
puuttuminen. Yhteisen työnjaon, järjestelmien ja toimintamallien kehittäminen on tärkeää, jotta
mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tarjottavat palvelut voidaan turvata.

5 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIAN PROSESSI

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategialle luotiin koordinoitu strategiaprosessi, joka
pohjautui alueen nykytilaan, huomioiden lait ja suositukset, alueen aiempien hankkeiden tulokset
sekä kuntien suunnitelmat. Mietippä -hankkeessa toteutettiin kuntien sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuulemis-/infotilaisuuksia strategiatyön tueksi vuosien 2010-2012 aikana. Lisäksi
yhteistyötapaamisia alueen eri toimijoiden ja hankkeiden kanssa toteutettiin säännöllisesti.

Seuraavassa on esitelty lyhyesti Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian prosessia:

Ohjausryhmätyöskentely ja yhteyshenkilöiden nimeäminen

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke Mietippä aloitti
toimintansa syksyllä 2010, jolloin aloitettiin projektipäällikön ja ohjausryhmän toimesta
prosessin suunnittelutyö. Mietippä -hankkeen ohjausryhmä on linjannut
hanketyöntekijöiden esityksen mukaisesti kansallisten tavoitteiden, nykytilaselvityksen ja
ohjausryhmätapaamisten pohjalta strategian vision, arvot, painopisteet,
seurantasuunnitelman sekä strategiatyöryhmien muodostamisen periaatteet.
Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian pääkehittämiskohteiksi on valittu
ennalta ehkäisy sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen ja yhteistyön
lisääminen.
Hankkeessa on suunniteltu strategiatyön runko ja kunnat ovat nimenneet yhteyshenkilöt
työryhmiin strategian rakentamiseksi.

Työryhmätyöskentely, seminaarit ja tiedottaminen

Strategiatyö toteutettiin elämänkulkumallin mukaisesti neljässä eri työryhmässä.
Työryhmien jäseniksi kutsuttiin sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestöjen sekä
kokemusasiantuntijoiden edustajia koko hankealueelta yhteensä 48 henkilöä.
Strategian rakentamisessa on huomioitu palvelujen tarjoajien ja -käyttäjien sekä omaisten
ja kuntalaisten näkökulma.
Strategiatyön työryhmien työskentelyä oli ohjaamassa hanketyöntekijöiden lisäksi neljä
fasilitaattorikoulutuksen saanutta henkilöä, perusterveydenhuollosta,
mielenterveyspalveluista ja päihdehuollosta.
Strategiatyöryhmien työskentely alkoi kaikille työryhmille yhteisellä aloitusseminaarilla
29.9.2011 ja jatkui maaliskuuhun 2012.
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Työryhmiä järjestettiin yhteensä kuusi kappaletta, joiden lisäksi strategian rakentamisen
tueksi järjestettiin avoin seminaari/paneelikeskustelutilaisuus.
Työryhmät työstivät strategian toimenpideosiota matriisityöskentelyn keinoin, jossa
matriisiin kirjattiin kehittämiskohteiden saavuttamiseksi asetetut tavoitteet, konkreettiset
menetelmät, seurantamittarit sekä vastuutahot ja aikataulut. Tavoitteiden laadinnassa
pyrittiin huomioimaan niiden realistisuus ja toteuttamiskelpoisuus sekä menetelmien
valinnassa niiden konkreettisuus. Seurantamittareiksi valittiin lyhyen aikavälin tarkasti
tavoitetta ja menetelmiä mittaavia asioita. Strategian aikatauluista laadittiin tiivistelmä.
(LIITE 2 Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian toimeenpano- ja
aikataulutiivistelmä)
Strategian toimenpideosion laatimisen tukena oli neljä hankkeelle tehtyä opinnäytetyötä,
jotka ovat käsitelleet asiakas-, omais-, kuntalais- ja palveluntarjoajan näkökulmaa
mielenterveys- ja päihdepalveluissa.
Opinnäytetöiden lisäksi hankkeen kautta toteutettiin nuorille suunnattu kysely
mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn liittyen. Kyselyn avulla saatiin
yhteensä 142 vastausta Etelä-Kymenlaakson yläkouluista, lukioista ja ammatillisista
oppilaitoksista. (LIITE 3 Nuorille toteutettu kysely mielenterveys- ja päihdeongelmien
ennaltaehkäisystä)
Hankkeessa perustetun kokemus- ja vertaisryhmän tapaamisissa esille nousseita asioita
huomioitiin myös toimenpide-osion työstämisessä.
Hankkeen ohjausryhmän kautta toimitettiin tiedotteita kuntiin strategiatyön etenemisestä
ja lisäksi toteutettiin yksi perusturvalautakunnan sekä yksi sosiaali- ja terveyslautakunnan
ja sivistyslautakunnan tapaaminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Mielen tuki-hankkeen ohjausyhteistyö ja strategian
kokoaminen

Strategiatyötä oli ohjaamassa elokuusta 2011 alkaen THL:n Mielen tuki hanke, jonka
edustajien kanssa oli neljä suunniteltua kokousta liittyen strategian rakentamiseen.
Hanketyöntekijät kokosivat ja kirjoittivat strategian työryhmätyöskentelyjen pohjalta kesän
2012 aikana.
Strategialuonnos valmistui syyskuussa 2012 ja hyväksymisen jälkeen se julkaistaan
internetissä loppuvuodesta 2012.
Strategiasta julkaistiin esite.

Arviointijärjestelmän luominen (seurantamittarit ja indikaattorit)

Elämänkulkumallin mukaisissa työryhmissä seurantamittareiksi valittiin lyhyen aikavälin
tarkasti tavoitetta ja menetelmiä mittaavia asioita.
Strategian indikaattoreiden valitsemiseksi käytettiin Mielen tuki -hankkeen ohjausta ja
tehtiin yhteistyötä terveyden edistämisen yhteyshenkilöiden kanssa.
Strategian tavoitteiden mukaisista pitkän aikavälin indikaattoreista tehdään erillinen
suunnitelma seurantaryhmälle.
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Strategian tarkistaminen

Strategian kokoamis- ja kirjoittamisvaiheen aikana sisältöjä on vielä syvennetty ja
tarkennettu. Ohjausryhmä on hyväksynyt lautakuntiin toimitettavan strategialuonnoksen.
Tarkistamisvaiheen tukena on ollut neljä hankkeelle tehtyä opinnäytetyötä,
sähköpostikysely alueen yksityisille mielenterveyspalvelujen tarjoajille, terveyden
edistämisyksikön koordinaattorin tapaamiset, yhteistyö Carean psykiatrian kanssa,
moniammatillisen työryhmän yhteistyötapaamiset, nuorille tehty kysely sekä kokemus- ja
vertaisryhmästä saatu palaute.

Strategian hyväksyminen

Strategialuonnoksen valmistuttua se toimitettiin kuntien hallintoelimiin hyväksyttäväksi.
Hyväksymisprosessin jälkeen strategia julkaistaan internetissä loppuvuonna 2012.

Strategian toimeenpano ja seuranta

Strategian implementoimiseksi perustettiin seurantaryhmä koordinoimaan toimeenpanoa.
Hankkeessa suunniteltiin toimeenpanosuunnitelman runko ja aikataulutiivistelmä (LIITE 2
Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian toimeenpano- ja
aikataulutiivistelmä) strategian toimenpideosion mukaisesti. Lopullinen suunnitelma ja
indikaattorit jäsentyvät seurantaryhmän työskentelyn kuluessa.
Strategian hyväksymisen jälkeen toimeenpanossa huomioidaan säännöllisesti tarvittavat
tiedottamis- ja muut tukimekanismit.
Strategian seurantaryhmä tukee osaltaan strategian levittämistä, juurruttamista sekä arvioi
strategian toimenpiteiden toteutumista.
Valmiin strategian toimeenpanon ja seurannan tukena ovat 1-2 kertaa vuodessa
kokoontuvat Mietippä mielenterveys- ja päihdefoorumit (LIITE 1 Mielenterveys- ja
päihdetyön Mietippä-foorumit). Kuten rakentamisvaiheen strategiatyöryhmät koostuvat
myös Mietippä-foorumit lasten/lapsiperheiden, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien kanssa
työskentelevistä.
Foorumeiden lisäksi implementoinnin tukena toimivat strategiatyöryhmistä muodostetut
pienemmät työryhmät, jotka muodostuvat joka kunnan edustajista.

Strategian arviointi, tarkistus ja päivitys

Strategian arviointia ja tarkistusta toteutetaan puolivuosittain huomioiden muutostarpeet
ja riittävät tukitoimet strategian toteuttamiseksi. Päivitys toteutetaan vuonna 2016.
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6 ETELÄ-KYMENLAAKSON NYKYTILANNE ERILAISTEN
INDIKAATTOREIDEN VALOSSA

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat/1000
asukasta

Kuvan 1 indikaattori ilmaisee vuoden aikana alkoholi-, huumausaine-, lääkeaine- tai korvikkeet
päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärän
tuhatta asukasta kohti (SOTKAnet tilasto- ja indikaattoritietokanta
10.2.2012). Huolimatta siitä, että alueella on kattavia päihdehuollon palveluja, on sairaaloiden ja
terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen määrä etenkin Kotkassa ja Virolahdella suhteellisen
korkea verrattuna koko maan lukuihin. Tilanne kertoo mm. päihteiden käytön aiheuttamien
sairauksien määrästä ja vaikeusasteesta alueella.
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Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit/1000 asukasta

Kuvan 2 indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon mielenterveyskäyntejä, jotka sisältävät
terveyskeskusten mielenterveystoimistossa tehdyt lääkärikäynnit ja käynnit muun
ammattihenkilökunnan luona. Perusterveydenhuollon avohoidon käynteinä tilastoidaan potilaiden
terveyden- ja sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla ja lääkärin tai muun henkilökunnan suorittamat
käynnit asiakkaan tai potilaan luona. Terveyskeskuksen vastaanotoilla toteutuneet
mielenterveysasioihin liittyneet käynnit kirjautuvat avohoidon vastaanottokäynneiksi, joten ne
eivät sisälly mielenterveyskäyntien tilastoihin. (SOTKAnet tilasto- ja indikaattoritietokanta
10.2.2012.)

Mielenterveyskäynnit perusterveydenhuollossa ovat hankealueella moninkertaisia verrattuna
koko maan tilanteeseen. Tilasto kertoo mielenterveysongelmien yleisyydestä ja
mielenterveyspalvelujen tarpeellisuudesta alueella. Esimerkiksi Miehikkälässä on nähtävissä
korkeat perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit ja toisaalta alhaiset psykiatrian hoitojaksot
ja -päivät (ks. kuva 3 ja kuva 4), jotka voivat kuvata hoidon painottumista mielenterveyspalveluihin
tai niiden tehokkuutta alueella.
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Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot 25-64-vuotiailla/1000 vastaavanikäistä asukasta

Kuvan 3 indikaattori ilmaisee vuoden aikana kaikkien psykiatrisessa sairaalassa hoitoa saaneiden
potilaiden hoitojaksojen lukumäärän tuhatta asukasta kohti. Väestötietona on käytetty
keskiväkilukua. Mukana ovat kaikki psykiatrian erikoisalan vuodeosastot julkisella sektorilla
(kunnat, kuntayhtymät ja valtio). Indikaattori kuvaa jossain määrin psyykkistä sairastavuutta,
mutta etenkin psykiatristen sairaaloiden palveluiden käyttöä. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat
sairastavuuden lisäksi väestön ikärakenne, palveluiden tarjonta, hoitokäytännöt (etenkin hoidon
porrastus) sekä hoitoon hakeutumisen kynnys. (SOTKAnet tilasto- ja indikaattoritietokanta
10.2.2012.)

Kuvasta 3 voidaan nähdä, että psykiatrian laitoshoidon hoitojaksojen lukumäärä kulkee maan
keskiarvon alapuolella vuosien 2008–2010 tarkasteluajanjaksolla Etelä- Kymenlaaksossa. Koko
maan tasolla laitosjaksojen lukumäärä on lähtenyt vuodesta 2008 lähtien pieneen laskuun. Etelä-
Kymenlaakson kunnissa voidaan nähdä vuosittaista nousua ja laskua hoitojaksojen määrissä, eikä
selkeää suuntaa ole näin ollen nähtävissä.
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Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 25-64-vuotiailla/1000 vastaavanikäistä asukasta

Kuvan 4 indikaattori ilmaisee vuoden aikana kaikkien psykiatrisessa sairaalassa hoidettujen
potilaiden hoitopäivien lukumäärän tuhatta asukasta kohti. Väestötietona on käytetty
keskiväkilukua. Mukana ovat kaikki psykiatrian erikoisalan vuodeosastot julkisella sektorilla
(kunnat, kuntayhtymät ja valtio). Hoitopäivät vuoden aikana sisältävät kalenterivuodelle osuvat
hoitopäivät. Hoitopäivät saadaan lähtöpäivän (tai 31.12.) ja tulopäivän (tai 1.1.) erotuksena, joten
lähtöpäivä ei tule mukaan. Jos lähtö- ja tulopäivä ovat samat, hoitopäivien lukumäärä on yksi.
(SOTKAnet tilasto- ja indikaattoritietokanta 10.2.2012.)

Kuvan 4 indikaattori kuvaa jossain määrin psyykkistä sairastavuutta ko. ikäryhmässä, mutta
etenkin psykiatristen sairaaloiden palveluiden käyttöä alueellisesti ja koko maan tasolla. Siihen
vaikuttavia tekijöitä ovat sairastavuuden lisäksi väestön ikärakenne, palveluiden tarjonta,
hoitokäytännöt (etenkin hoidon porrastus) sekä hoitoon hakeutumisen kynnys. (SOTKAnet tilasto-
ja indikaattoritietokanta 10.2.2012.)

Kuvasta 4 voidaan nähdä, että suurimmat kunnat ovat melko lähellä maan keskiarvoa. Esimerkiksi
Pyhtäällä on hoitopäiviä suhteellisen paljon verrattuna psykiatrian laitoshoidon hoitojaksoihin.
Tämä kertoo pitkistä hoitojaksoista, jotka taas kuvaavat alueen mielenterveysongelmien syvyyttä
ja vaikeusastetta.
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Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100% alkoholilitroina

Kuvan 5 indikaattori ilmaisee vuoden aikana kunnan alueella Alkon myymälöistä myydyn ja kunnan
alueella sijaitseviin elintarvikeliikkeisiin, kioskeihin, huoltoasemille ja anniskeluravintoloille
toimitettujen alkoholijuomien määrän 100 %:n alkoholina laskettuna litroina. Alkoholijuomia
ostavat ja anniskelupalveluja käyttävät kunnan asukkaiden lisäksi ulkopaikkakuntalaiset ja myös
ulkomaalaiset. (SOTKAnet tilastoja
indikaattoritietokanta 10.2.2012.)

Kuvasta 5 voidaan nähdä, että kolmen vuoden seurantajakson aikana (2008–2010)
alkoholijuomien myynti asukasta kohti on pysynyt lähes samalla tasolla kaikissa Etelä-
Kymenlaakson kunnissa. Havaittavissa on pientä laskua muiden kuntien, paitsi Miehikkälän
kohdalla. Virolahti ja Kotka ovat myyntitilastoissa maan keskiarvon yläpuolella. Miehikkälässä ei
ole Alkon myymälää, joka näyttäytyy Miehikkälän alhaisina myyntilukuina ja toisaalta Virolahden
korkeina myyntilukuina. Lukuihin voi vaikuttaa osittain myös turismi. Tilastossa ei näy esimerkiksi
Itärajan takaa tuotua alkoholia, joka saattaisi nostaa kyseisiä lukuja. Alkoholin korkeat
myyntitilastot kertovat myös alueen historiasta ja erityispiirteistä tehdas- ja satamatyöalueena.
Tästä johtuen Etelä- Kymenlaakson alue on hyvin suhdanneherkkää ja esimerkiksi monien
tehtaiden lopetukset ja alueen työllisyystilanne voivat vaikuttaa alkoholinmyyntitilastojen
nousuun lähitulevaisuudessa.
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Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita/1000 asukasta

Kuvan 6 indikaattori ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A-
klinikoilla tai nuorisoasemilla käyttävien asiakkaiden määrää tuhatta asukasta kohden.
Väestötietona on käytetty vuoden viimeisen päivän tietoa. Asiakkaiden lukumäärään vuoden
aikana lasketaan kukin henkilö vain kerran riippumatta kuinka monta kertaa hän on ollut
asiakkaana. (SOTKAnet tilasto- ja indikaattoritietokanta 10.2.2012.)

Päihdehuollon avopalveluiden asiakasmäärät ovat Kotkan ja Haminan alueella huomattavasti
suuremmat kuin koko maassa. Alueella on varsin kattava päihdehuollon avopalvelujärjestelmä,
joka on keskittynyt Kotka-Hamina- alueelle. Maantieteellinen etäisyys voi kuitenkin vaikuttaa
avopalvelun käyttöasteeseen eikä näin ollen välttämättä kerro tiettyjen alueiden todellisesta
palveluntarpeesta.
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Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25-64-vuotiaat/1000 vastaavanikäistä asukasta

Kuvan 7 indikaattori ilmaisee vuoden aikana päihdehuollon katkaisu- ja kuntoutusyksiköissä
laitoshoidossa olleiden asiakkaiden osuuden tuhatta asukasta kohden (SOTKAnet tilasto- ja
indikaattoritietokanta 10.2.2012). Useimpien kuntien kohdalla päihdehuollon laitoksissa on
hoidettu huomattavasti enemmän asiakkaita verrattuna koko maan lukuihin. Alueella toimivat
monipuoliset päihdehuollon laitospalvelut nostavat lukuja, mutta suuret asiakasmäärät kuvaavat
myös alkoholin ja huumeiden käytön aiheuttamia ongelmia ja niiden vaikeusastetta alueella.
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Päihdehuollon nettokustannukset euroa/ asukas

Kuvan 8 indikaattori ilmaisee kuntien kustantamien päihdehuollon erityispalveluihin sekä
raittiustyöhön suunnattujen palveluiden nettokustannuksia asukasta kohden (SOTKAnet tilasto- ja
indikaattoritietokanta 10.2.2012). Koko maan tilannetta tarkasteltaessa
on havaittavissa pientä nousua vuosien 2008–2010 aikana. Sama suuntaus näkyy myös Etelä-
Kymenlaakson kuntien alueella. Jyrkimmät kustannusten nousut ovat tapahtuneet Haminassa ja
Kotkassa, joiden päihdehuollon nettokustannukset kulkivat vuonna 2010 selvästi maan keskiarvon
yläpuolella. Toisaalta Kotkassa kustannukset ovat kuitenkin laskeneet viimeisenä
tarkasteluvuotena.

Päihdehuollon nettokustannukset kuvaavat alkoholin ja huumeiden käytön aiheuttamia ongelmien
määrää ja niiden yleisyyttä alueella. Tämä tilasto antaa vain viitteellisen kuvan päihdeongelmien
laajuudesta alueella, koska kustannuksista eivät näy esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa
tehty päihdetyö (SOTKAnet tilasto- ja indikaattoritietokanta 10.2.2012).

Päihdehuollon erityispalvelujen käyttö voi painottua alkuvuodelle ja kustannussyistä vähetä
loppuvuotta kohden. Näin ollen tilasto kertoo talousarviossa määritellyn tarpeen päihdepalvelujen
kysynnän sijaan. Tällöin todelliset luvut voivat olla vieläkin korkeammat.
(SOTKAnet tilasto- ja indikaattoritietokanta 10.2.2012.)
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Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä

Kuvan 9 indikaattori ilmaisee koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24-vuotiaiden osuuden
prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan
henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen
jälkeistä koulutusta. Koulutustiedot kerätään tutkintorekisteriin suoraan oppilaitoksilta. Tästä
syystä tutkintotiedot ovat Suomessa suoritettujen tutkintojen osalta luotettavia. (SOTKAnet
tilasto- ja indikaattoritietokanta 10.2.2012.)
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Toimeentulotukea saaneet 25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Kuvan 10 indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden 25-64-
vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden
viimeisen päivän tietoa. Indikaattori kertoo kuinka suuri osuus parhaassa työiässä olevasta
väestöstä on toimeentulotuen piirissä. Toimeentulotuen saamista on käytetty yhtenä köyhyyttä
osoittavista mittareista. Usein on kuitenkin kysymys lyhytaikaisesta elämäntilanneköyhyydestä.
(SOTKAnet tilasto- ja indikaattoritietokanta 10.2.2012.)
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7 LINKKEJÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIHIN:

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Hamina

http://www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Terveydenhuolto/Mielenterveys%20ja%20p%C3%A4ihdepalvelut/

http://www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Sosiaality%C3%B6/P%C3%A4ihde%20ja%20raittiusty%C3%B6/

Mielenterveyspalvelut, Kaakon kaksikko http://www.kaakonkaksikko.fi/Palvelut/Sosiaali-

%20ja%20terveyspalvelut/Mielenterveyspalvelut

Päihdepalvelut, Kaakon kaksikko http://www.kaakonkaksikko.fi/Palvelut/Sosiaali-

%20ja%20terveyspalvelut/Sosiaality%C3%B6n%20palvelut

Mielenterveyspalvelut, Kotka http://www.kotka.fi/mielenterveys

Päihdepalvelut, Kotka

http://www.kotka.fi/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=802&menupath=48,802#aa802

Mielenterveyspalvelut, Pyhtää

http://www.pyhtaa.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/Mielenterveyspalvelut

Päihdepalvelut, Pyhtää http://www.pyhtaa.fi/Palvelut/Perhe-

%20ja%20sosiaalipalvelut/P%E4ihdepalvelut

Sosiaalityön palvelut, Hamina http://www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Sosiaality%C3%B6/

Sosiaalityön palvelut, Kaakon kaksikko http://www.kaakonkaksikko.fi/Palvelut/Sosiaali-

%20ja%20terveyspalvelut/Sosiaality%C3%B6n%20palvelut

Sosiaalityön palvelualue, Kotka

http://www.kotka.fi/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=3230&menupath=680,3228,3230#aa3230

Perhe- ja sosiaalipalvelut, Kotka

http://www.kotka.fi/menu_description.asp?oid=48&menu_id=48&menupath=48#aa48

Perhe- ja sosiaalipalvelut, Pyhtää http://www.pyhtaa.fi/Palvelut/Perhe-%20ja%20sosiaalipalvelut

Terveysaseman palvelut, Hamina

http://www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Terveydenhuolto/Terveysasema/
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Terveyspalvelut, Kaakon kaksikko http://www.kaakonkaksikko.fi/Palvelut/Sosiaali-

%20ja%20terveyspalvelut/Terveyspalvelut

Terveyspalvelut, Kotka http://www.kotka.fi/terveyspalvelut

Terveyspalvelut, Pyhtää http://www.pyhtaa.fi/Palvelut/Terveyspalvelut

Lapsiperhepalvelut, Hamina http://www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Lapset%20ja%20perheet/

Nuorten palvelut, Hamina http://www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Nuoret/

Nuorten palvelut, Kaakon kaksikko

http://www.kaakonkaksikko.fi/Palvelut/Sivistyspalvelut/Nuoriso

Lasten ja nuorten palvelut, Kotka http://www.kotka.fi/nuoriso

Nuorten palvelut, Pyhtää http://www.pyhtaa.fi/Palvelut/Nuoriso

Senioripalvelut, Hamina http://www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Senioripalvelut/

Vanhusten palvelut, Kaakon kaksikko http://www.kaakonkaksikko.fi/Palvelut/Sosiaali-

%20ja%20terveyspalvelut/Vanhusten%20palvelut

Vanhuspalvelut, Kotka http://www.kotka.fi/vanhuspalvelut

Vanhus- ja kotihoitopalvelut, Pyhtää http://www.pyhtaa.fi/Palvelut/Perhe-

%20ja%20sosiaalipalvelut/Vanhus-%20ja%20kotihoitopalvelut

Päihdeongelmiin liittyvistä asioista saat tietoa myös seuraavista osoitteista:

http://www.a-klinikka.fi

http://www.paihdelinkki.fi

Mielenterveysongelmiin liittyvistä asioista saat tietoa myös seuraavista osoitteista:

http://www.mielenterveysseura.fi/tukea_ja_apua/kriisipuhelin

www.masennusinfo.fi
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Mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-foorumit

Mietippä-foorumit ovat Etelä-Kymenlaaksossa järjestettäviä mielenterveys- ja päihdestrategiaan liittyviä julkisia tilaisuuksia. Foorumit toimivat
myös Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian seurannan ja arvioinnin tukena. Mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-
foorumeiden kautta vahvistetaan eri toimijoiden mielenterveys- ja päihdetyön osaamista sekä tuetaan verkostoitumista ja
koulutussuunnittelua.

Mietippä-foorumeiden kiertävä vastuutaho vastaa seuraavan Mietippä-foorumin organisoinnista ja kaikille yhteisestä koulutusosiosta:

kevät 2013 Kotka & Pyhtää /mielenterveyskeskus

syksy 2013 Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.

kevät 2014 A-klinikka-säätiö, Itä-Suomen palvelualue

syksy 2014 Carea, psykiatria

2015 Yhteistyössä Haminan psykiatrian poliklinikka & Kaakon kaksikon mielenterveyspalvelut

2016 muu halukas taho

Mietippä-foorumeihin kutsutaan kunkin järjestävän tahon toimesta edustajia niistä organisaatioista, joista on ollut edustus mielenterveys- ja
päihdestrategian rakentamisessa. Lisäksi työpajoissa päätetään muiden tarvittavien tahojen mukaan kutsumisesta seuraaville
kokoontumiskerroille.
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Strategian rakentamisessa mukana olleet tahot ovat: LIITE 1/2

Lapset ja lapsiperheet Nuoret

Kotkan hyvinvointineuvola Kotka-Hamina seudun työvoiman palvelukeskus Väylä
Kotkan sijaishuolto Nuorisopsykiatrian poliklinikka
Carean lastenpsykiatria Kotkan sosiaalitoimi/nuorisoryhmä
Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualue
Haminan lapsiperhepalvelut/terveysneuvonta Etelä-Kymenlaakson ammattioppilaitos
Haminan sosiaalityö Haminan nuorisotoimi
A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualue Kaakon kaksikon mielenterveyspalvelut
Kaakon kaksikon sosiaalityö Kaakon kaksikon sosiaalitoimi
Pyhtään sosiaalityö Harjun oppimiskeskus

Huutjärven koulu
Kotka-Kymin seurakunta

Aikuiset Ikääntyvät

Kotkan mielenterveyspalvelut Kotkan kotihoito
Kotkan sosiaalityö                                                                                                                A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualue
A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualue                                                                       Kotkan mielenterveyspalvelut
Kakspy ry. Kotka-Kymin seurakunta
Karhulan terveysasema Karhulan terveysasema
Haminan mielenterveyspalvelut Carean terveydenedistämisen koordinaattori
Haminan terveysasema Haminan terveysasema
Kotka-Hamina seudun työvoiman palvelukeskus Väylä Haminan kotihoito
Kaakon kaksikon mielenterveyspalvelut Haminan Sininauha ry.
Miehikkälän mielenterveysyhdistys/kokemusasiantuntija Kaakon kaksikon kotihoito

Virolahden vanhusneuvosto ja Eläkeliiton Virolahden yhdistys
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Alla olevassa taulukossa on kuvattu lyhyesti Mietippä-foorumeiden runko yhteisten ja ikäryhmäkohtaisten sisältöjen osalta:

Mietippä -foorumin runko Lapset/ lapsiperheet Nuoret Aikuiset Ikääntyvät

Aloitus:

Yhteinen koulutuksellinen
osio

• Asiakkaan kohtaaminen ja sen merkitys, puheeksiottaminen matalalla kynnyksellä

•  ”Ota koppi” – kuntalaisen hoidon tarpeeseen vastataan mahdollisimman matalalla kynnyksellä siellä mistä apua haetaan

•  Osallisuus ja kokemusasiantuntijuus mielenterveys- ja päihdepalveluissa

•  Kaikille yhteistä mielenterveys- ja päihdetyön koulutusta

Elämänkulkumallin
mukaisesti työpajoihin
siirtyminen:

Aloitusosion teemojen
käsittely sekä
elämänkulkumallin mukaan
asetetut työpajojen
tavoitteet

Mielenterveys- ja päihdetyön
osaamisen tukeminen ja
työmenetelmien jakaminen;

TLP, ICDP, ratkaisukeskeisyys

Auttamisen yhteistyömuotojen
vahvistaminen perheissä, joissa
on päihde- ja/tai
mielenterveys-ongelma

Nuorten kanssa toimijoiden
yhteistapaamiset;

Yhteistyön ja koulutusten
sisällön suunnittelun
toteuttaminen
moniammatillisesti.

Opetustoimen kanssa
tehtävä yhteistyö;
rehtoreiden tapaamisen
järjestäminen?

Palveluketjun ja
yhteistyöverkoston edelleen
kehittäminen;

Akuuttitoiminnan
tiedottaminen

Seutukunnallinen
mielenterveys- ja
päihdetyön
koulutussuunnitelma:
Mielenterveyden ensiapu®,
TLP, ICDP(1), koulutusta
mielenterveys- ja
päihdetesteistä

Alueellinen koulutussuunnittelu
vanhusten tavallisimmista
mielenterveys- ja päihdeongelmista
yhteistyössä oppilaitosten ja
sairaanhoitopiirin kanssa;

Depressio, harhaluuloisuus,
muistiproblematiikka, asenteet

Työmenetelmäkoulutukset
yhteisesti eri aloille

Tilaisuuden päätös Yhteenveto - Työpajoista nousseet ajankohtaisuudet - Seuraavasta Mietippä-foorumista sopiminen
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 (1) Perusterveydenhuollon ja sosiaalityön seutukunnallisen mielenterveys- ja päihdekoulutussuunnitelman avulla pystytään jakamaan erilaisia
työmalleja ja -menetelmiä moniammatillisesti.

Mielenterveyden ensiapu ® koulutusta tarjoaa Suomen mielenterveysseuran Koulutuskeskus. Mielenterveyden ensiapu ® 1 on
tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet oman ja/tai läheisensä hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja mielenterveysosaamisen
vahvistamisesta. Mielenterveyden ensiapu ® 2 -koulutuksen avulla on mahdollisuus syventää tietoa mielenterveydestä ja yleisimmistä
häiriöistä sekä oppia mielenterveyden ensiavun vaiheet. Lisäksi koulutuksen avulla pyritään madaltamaan auttamisen kynnystä jo
ongelmien varhaisessa vaiheessa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät on kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja
häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun perheen jommallakummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita.

Lapset puheeksi -työmalli Lapset puheeksi työmenetelmä tähtää vanhemmuuden ja lasten kehityksen tukemiseen. On
asioita, joita vanhemmat voivat tehdä tukeakseen lapsiaan ja ehkäistäkseen ongelmien syntyä. Lapset puheeksi -
työmenetelmä on alun alkaen kehitetty terveydenhuoltoa ja sitä työntekijää ajatellen, joka hoitaa psyykkisesti sairasta
vanhempaa. Vanhempi voi olla avo- tai osastohoidossa perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Työntekijän
koulutus ja työtehtävä voivat vaihdella, eikä työskentelyyn tarvita terapiakoulutusta. Työmenetelmää voidaan kuitenkin
soveltaa myös sosiaali- ja koulutoimeen. Lastensuojelulaki velvoittaa vanhempaa hoitavaa tahoa ottamaan huomioon
potilaan lasten hoidon ja tuen tarve (Lastensuojelulaki, 2. luku, pykälä 7). Sitä ei voi tehdä muuten kuin puhumalla
lapsista potilaan kanssa. (Solantaus, T 2006, 4.)

Kannustava vuorovaikutus ICDP (International Child Development Program) ohjelman tavoitteena on vahvistaa aikuisen kykyä luoda
dialoginen, kuulemiseen, kunnioitukseen ja turvalliseen vuorovaikutukseen perustuva suhde lapseen. Lapsikeskeisen päihdetyön ICDP
projekti, joka on Ensi- ja turvakotien liiton, A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton yhteishanke, tuo kolmitasoisen koulutuksen Kotkan
alueelle, jonka tavoitteena on kehittää päihteitä käyttävien lapsiperheiden palveluita lasten näkökulmaa korostaen. Tavoitteena on
auttaa lapsia, jotka kärsivät vanhempiensa päihteiden käytöstä.
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Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian toimeenpano- ja aikataulutiivistelmä

Koko strategia-aika 2012-2016

- Henkilöstön tiedottamisen ja sitouttamisen jatkaminen

- Vuosittaiset mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-foorumit, joissa kiertävä vastuutaho

- Mietippä-foorumeissa kerätyn palautteen seuranta ja arviointi

- Säännölliset 1-2 x vuodessa toteutettavat omais- ja potilasjärjestötoimijoiden yhteistapaamiset, kokemustiedon kerääminen alueelta

- Mielenterveys- ja päihdeartikkelisarjan toteuttaminen - mielenterveys- ja päihdestrategian teemojen näkyvyys

- Mielenterveys- ja ehkäisevän päihdetyön teema-ajanjakso helmikuun kahdella ensimmäisellä viikolla

- ”Vesiannos ilmainen” -haastekampanjan toteuttaminen ehkäisevän päihdetyön viikoilla 45

- Palvelujen käyttäjien osallisuuden vahvistaminen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa

Lapset ja lapsiperheet, nuoret

- Päiväkotien ja koulujen toiminnan suunnittelussa huomioidaan lapsen osallisuus sekä perheiden mielenterveyden edistäminen ja
päihdeasiat

- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa kysytään aina lapsista ja lapset huomioidaan keskusteluissa

- Jokaisen vanhemman kanssa otetaan puheeksi mielenterveys- ja/tai päihdeasiat äitiys- ja perheneuvolassa, päiväkodissa ja koulussa
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- Auttamisen yhteistyömuotoja vahvistetaan perheissä, joissa on päihde- ja/tai mielenterveysongelmia - Järjestetään yhteistapaamisia
mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-foorumeiden yhteydessä tarpeenmukaisten verkostojen kokoamiseksi

- Nuori on mukana ja osallisena häntä koskevissa tapaamisissa/päätöksissä (esim. vanhempainvartit) - Nuoren asioista puhutaan, kun hän
on itse läsnä

- Tuetaan nuorten kohtaamiseen ja auttamiseen tarkoitettuja työmenetelmiä - Toteutetaan ja kehitetään edelleen tällä hetkellä toimivia
jalkautuvia työmalleja

Aikuiset

- Perusterveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, mielenterveys- ja päihdetyössä sekä kolmannella sektorilla käytetään yhdessä sovittuja
mittareita kuten Mini-interventio, BDI, AUDIT

- Yhteistyöverkostoa ja yhteistyösopimuksia päivitetään

Ikääntyvät

- Kotihoidon hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä otetaan aina puheeksi mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asiat:
alkoholin käytön määrä, laatu ja tiheys

- Toteutetaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tapaamisia yhteistyössä diakoniatyöntekijöiden kanssa
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Loppuvuosi 2012

- Strategian valmistuminen syyskuussa

- Terveyden edistämisen yhteyshenkilöiden kanssa mediavaikuttamisen suunnitelman luonnostelu

- Seurantaryhmän perustaminen – seurannan ja arvioinnin suunnittelu ja käytännöistä sopiminen

- Toimeenpanon tueksi perustettava työryhmä

- Hyväksymisprosessi kunnissa

- Mielenterveys- ja päihdestrategiasta tiedottaminen: lehtiartikkeli, avoin seminaari, henkilöstön tiedottaminen ja sitouttaminen

- Strategian julkaiseminen internetissä. Mielenterveys- ja päihdepalvelut esillä samassa yhteydessä linkkinä.

- Kotkassa ja Haminassa toimivaa päihdeyhdyshenkilöverkostoa laajennetaan ja edelleen kehitetään mielenterveys- ja
päihdeyhdyshenkilöverkostoksi koko Etelä-Kymenlaaksoon

Alkuvuosi 2013

- Ensimmäinen mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-foorumi, jossa Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian esittely.

- Viestintäsuunnittelukokous seutukunnallisesta mediavaikuttamisesta ja suunnitelman tarkistaminen. Artikkelisarjan toteuttamisen
aloitus.

- Ikääntyneiden liikkumisen ja ryhmätoimintojen tukeminen aloitetaan yhteistyössä kuntien liikunnanohjauksen ja järjestöjen kanssa
osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

- Kotihoidon asiakkaiden omaisten iltojen järjestäminen aloitetaan joka kunnassa kerran vuodessa (1 ilta/alue)
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Loppuvuosi 2013

- Mediavaikuttamisen suunnitelman eteneminen ja tarkistus seuraaville vuosille

- Laaditaan seutukunnallinen mielenterveys- ja päihdekoulutussuunnitelma sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon osaamisen
tueksi ja siihen liittyvän työryhmän perustaminen vuoden 2013 loppuun mennessä/ Aikuiset

- Resursoidaan päihdehuollon ja psykiatrisen sairaanhoitajan osa-aikaista työpanosta perusterveydenhuoltoon terveysasemille
vuoden loppuun mennessä

- Ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveysviikkojen sisältöjen kehittämisen aloitus kouluissa ja nuorisotoimessa

- Tuetaan peruspalvelujen osaamista työnohjauksella ja koulutuksella - Suositus: Päihde- tai mielenterveystyön työnohjaajien
käyttämisen aloitus loppuvuonna 2013

- Terveysbusseissa ja -kioskeissa, kyläpäivillä ja muissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa huomioidaan ikääntyvien
mielenterveys- ja päihdeongelmat säännöllisesti vuosittain

- Suositus: Mielenterveys- ja päihdetyön toimijoita kutsutaan vanhuspalvelujen työryhmätapaamisiin vuodesta 2013 alkaen
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2014

- ”Otetaan koppi” - Kuntalaisen mielenterveys- ja päihdehoidon tarpeeseen vastataan mahdollisimman hyvin siellä mistä apua
haetaan. Kehittyviin ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa ja hoitoon pääsy matalammalla kynnyksellä helpottuu.

Suunnittelutapaamiset ja huomiointi toimintasuunnitelmissa. Suunnitelma käytössä vuoden 2014 loppuun mennessä.

- Suositus: Kaikissa Etelä-Kymenlaakson kouluissa otetaan käyttöön verkostosopimukset vuoden 2014 loppuun mennessä -
vastuullinen vanhemmuus ja perhearvot nostetaan esille

- Perustason mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen tueksi tehtävän osaamisen kartoituksen aloittaminen päivähoidossa
oppilaitosyhteistyönä kuntakohtaisten tarpeiden ja painopistealueiden mukaisesti.

- Puheeksiottamisen pilotti otetaan käyttöön Etelä-Kymenlaakson terveysasemilla vuoden 2014 loppuun mennessä

- Päihdepsykiatristen asiakkaiden hoitoa suunnitellaan mielenterveys- ja päihdesektorin kanssa yhteistyössä ja perustetaan
tarpeenmukainen avohoitomalli/ tai -yksikkö

- Jalkautuva, moniammatillinen toimintamalli luodaan yhteistyössä kotihoitojen, seurakunnan sekä mielenterveys- ja
päihdepalvelujen tuottajien kanssa Etelä-Kymenlaaksossa.

2015

- Etelä-Kymenlaakson kunnissa rakennetaan ”Kun huoli herää” -palvelukartta vuoden 2015 loppuun mennessä

- Suositus: Koulu-uupumusmittari SBI-10 käyttöönotto yläkouluihin Etelä-
Kymenlaakson 8.luokkalaisille ADSUMEn ja BDI:n rinnalle vuoden 2015 loppuun mennessä
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- Eri mielenterveys- ja päihdekasvatusmenetelmät huomioidaan kouluissa

Terveystiedon tuntien sisällön syventäminen
Aikuisten läsnäolon turvaaminen nuorille koulun arjessa ja arjen siirtymätilanteissa

- Perustetaan työryhmä nuorten hoitoketjujen kuvaamiseksi ja mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyö-/ konsultaatiomallin
rakentamiseksi

2016

- Suositus: KiVa-koulu toimintaohjelma on käytössä kaikissa Etelä-Kymenlaakson kouluissa vuoden 2016 loppuun mennessä

- Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys käynnistää ”varamummila”-toiminnan Etelä-Kymenlaakson alueella

- Eroperheiden vanhemmille ja/tai lapsille perustetaan seutukunnalliset ryhmät vuoden 2016 loppuun mennessä

- Murrosikäisten vanhemmille perustetaan vertaisryhmä tai foorumi vuoden 2016 loppuun mennessä

- Suositus joka kunnalle: Laaditaan ikäihmisille suunnattu opas, johon kootaan oman kunnan kohtaamispaikat sekä mielenterveys- ja
päihdepalvelut ja tietoa mielenterveydestä ja päihteistä vuoden 2016 loppuun mennessä
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Nuorille toteutettu kysely mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisystä

- Toteutettu Etelä-Kymenlaakson yläkouluissa, lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa

- Mukana oli Ekamista 2 ryhmää, Haminan lukion 2.luokka, Langinkosken yläkoulun 9.luokka, Huutjärven koulun 9.

luokka, Virolahden lukion 2.luokka ja Miehikkälän yläkoulu

- Yhteensä saatiin 142 vastausta
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1. Miten mielestäsi mielenterveys- ja päihdeongelmista tulisi koulussa puhua?

EI TARVITSE PUHUA JOS EI OLE ONGELMIA

KOKO KOULUN YHTEISET TILAISUUDET

TIEDOTUSTA ERI PALVELUISTA

TERVEYDENHOITAJAN HENK. KOHT. INFOT

VALISTUKSEN NÄKÖKULMASTA

NUORTEN OMALLA KIELELLÄ

VAROITTAVAT ESIMERKIT JO ALAKOULUSSA

NUORTEN MIELIPITEIDEN HUOMIOIMINEN

KOULUN KÄYNNIN TUKEMISEN KANNALTA

LEIMAA VÄHENTÄVÄVSTI

MATALALLA KYNNYKSELLÄ PUHUMINEN
5. ALAN

AMMATTILAISTEN
LUENNOT/

TEEMAPÄIVÄT

6. KONKREETTISET
ESIMERKIT JA
DOKUMENTIT

4. KOKEMUSASIAN-
TUNTIJOIDEN

KÄYTTÄMINEN

2.TERVEYSTIEDON
TUNNIT

1. AVOIMUUS,
SUORUUS,

REHELLISISYYS

3. ENEMMÄN
TIETOA

ONGELMISTA JA
SEURAUKSISTA



56

LIITE 3/3

2. Millaiset palvelut tai työntekijät auttaisivat nuoria jos nuoresta tuntuu, että kadottaa oman elämänhallinnan? Keneltä sinä hakisit
apua?

TERAPEUTTI

YSTÄVÄT

LUOTETTAVA HENKILÖ/TUTTU AIKUINEN

NUORISORYHMÄ/NUORISOTYÖNTEKIJÄ

OPETTAJA

VERTAISTUKI NUOREKAS AIKUINEN

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ ANONYYMISTI INTERNETISSÄ

KOULUILLE NUORISOTYÖNTEKIJÄ

JOKU, JOKA EI SYYLLISTÄ

POLIISI

HARRASTUSTOIMINNAN AIKUINEN

SAAPAS -TOIMINTA

SAAPAS –TOIMINTA

1. TERVEYDEN-
HOITAJA

6. AUTTAVA
PUHELIN

2. LÄÄKÄRI,
PSYKIATRI

3. PERHE,
VANHEMMAT

5. PSYKOLOGI

4. KURAATTORI
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LIITE 3/4
3. Miten nuorten kuulemista ja näkökulmaa tulisi huomioida nuorille tarjottavissa palveluissa?

NUORTEN OMAN KIELEN KÄYTTÖ

VAPAAEHTOISUUS

LISÄÄMÄLLÄ VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA

1. AITO
KUULEMINEN

    INTERNETIN
KESKUSTELUSI-

VUSTOJEN
HYÖDYNTÄMINEN

2. NUORILLE
SUUNNATTU

KYSELY

    3. JO
SUUNITTELU-

VAIHEESSA
NUORET MUKAAN

 4.
MONIPUOLISUUS

AIKUISEN
LÄSNÄOLO

KOKEMUKSEN
HYÖDYNTÄMINEN

 5. NUORTEN
PARIIN

JALKAUTUMALLA
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LIITE 3/5

4.Miten kehittäisit nuorille tarjottavia palveluja?

ENEMMÄN PALVELUVAIHTOEHTOJA

MONIPUOLISUUS

 NETTISIVUSTOT/KESKUSTELUPALSTAT

JALKAUTUVIA PALVELUJA

HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN

VALISTUSTA KADUILLE

 LISÄÄ MIELENTERVEYSPALVELUJA

YSTÄVÄPALVELUJA

LISÄÄ RESURSSEJA

NUORTEN OMA SELVIÄMISASEMA

PALVELUIHIN ENEMMÄN TIETÄMYSTÄ MT/P-ONGELMISTA

TURVALLISIA, VALVOTTUJA PAIKKOJA4.  LISÄÄ
MATALAN

KYNNYKSEN
PALVELUJA

3.KOULUILLE MT/P-
ASIANTUNTIJA

2.PALVELUISTA
TIEDOTTAMINEN,
MEDIANÄKYVYYS

1. ENEMMÄN
VAPAA-

AJANVIETTO-
PAIKKOJA

5.NUORISOTALOILLE
ENEMMÄN VAPAA-
AJAN TOIMINTAA

(esim. kerhot)

6.ERILAISET
TAPAHTUMAT/

TEEMAPÄIVÄT (esim.
päihteettömät

musiikkitapahtumat)
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LIITE 4

Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategian matriisit

Tavoitteet

Konkreettiset menetelmät

Seuranta

Vastuutaho ja aikataulu

Kuntakohtainen toteuttaminen
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MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Lapset ja lapsiperheet, nuoret, aikuiset, ikääntyvät/yhteiset tavoitteet

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja aikataulu Kuntakohtainen
toteuttaminen

1 ”Otetaan koppi”
Kuntalaiset saavat apua
mielenterveys- ja päihdehoidon
tarpeeseen siellä mistä apua haetaan

Kuntalaiset pääsevät
hoitoon varhaisessa
vaiheessa ja matalalla
kynnyksellä

Asiakas saa
tarvitsemaansa apua
riittävän pitkään

Kuntalaiset saavat
tarpeenmukaiset
palvelut kriisi- ja
akuuttitilanteissa

Hoitavat tahot
suunnittelevat mitä tämä
omassa organisaatiossa
tarkoittaa ja kuinka
tarpeisiin vastataan

Arvioidaan miten
tavoitetila meillä
toteutuu, kuinka hoitoon
hakeutumista ja avun
saamista voidaan
helpottaa, esimerkiksi
lähete- ja
konsultaatiokäytännöt

Luodaan työkäytäntöjä/
palautekanava, jonka
kautta saadaan palautetta
onko asiakas ohjattu
oikeaan paikkaan

Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen
yhteissuunnittelu kriisi- ja
akuuttitilanteisiin
vastaamisesta

Tavoitteen huomiointi
yksiköiden
toimintasuunnitelmissa,
raportointi Mielenterveys-
ja päihdetyön Mietippä-
foorumeissa

”Otetaan koppi” -
suunnittelutapaamiset

Yhteistyöpalaverit ja -
sopimukset 2krt/v

Seurantaryhmä

Mielenterveys-, päihde-
sosiaali- ja terveyspalvelujen
esimiehet

2014 loppuun mennessä
huomioitu
toimintasuunnitelmissa

Mielenterveys-, päihde-
sosiaali- ja terveyspalvelujen
esimiehet 2012-2016
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MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Lapset ja lapsiperheet, nuoret, aikuiset, ikääntyvät/yhteiset tavoitteet

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja aikataulu Kuntakohtainen
toteuttaminen

2 Kuntalaisilla ja ammattilaisilla
on tietoa mielenterveys- ja
päihdeongelmista,
kohtaamisesta ja sen
merkityksestä

Mielenterveys- ja
päihdekysymyksiin
liittyvä arvo- ja
asennekeskustelu on
esillä eri palveluissa ja
mediassa

Laaditaan seutukunnallinen
mediavaikuttamisen suunnitelma

Artikkelisarjan toteuttaminen:
Kymen Sanomat/ Ankkuri/ Reimari/
Kaakon kulma/ internetti

Artikkelisarjan toteuttaminen

Sisällön seuranta:
mielenterveys- ja
päihdestrategian teemojen
näkyvyys

Mielenterveys- ja päihdetyön
Mietippä -foorumeissa kerätty
palaute

Seurantaryhmä

Maakunnallinen te-työryhmä
Kotka:
Terveydenedistämisyksikkö
Hamina:
Terveydenedistämisen
yhteyshenkilö
Kaakon kaksikko:
Terveydenedistämisen
yhteyshenkilö
Pyhtää:
Terveydenedistämisen
yhteyshenkilö
Yhteistyössä: mielenterveys-
ja päihdetyön esimiehet

Viestintäsuunnittelukokous:
Alkuvuosi 2013
Suunnitelman tarkistus
syksyllä 2013

Mietippä-foorumeiden
aiheesta/ aiheista
lehtiartikkeli
Artikkelisarja 2014, 2015,
2016 vuosien aikana
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MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Lapset ja lapsiperheet, nuoret, aikuiset, ikääntyvät/yhteiset tavoitteet

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja aikataulu Kuntakohtainen
toteuttaminen

2 Kuntalaisilla ja ammattilaisilla
on tietoa mielenterveys- ja
päihdeongelmista,
kohtaamisesta ja sen
merkityksestä

Mielenterveys- ja
päihdekysymyksiin
liittyvä arvo- ja
asennekeskustelu on
esillä eri palveluissa ja
mediassa

Joka kunnan terveysasemalla
järjestetään mielenterveys- ja
ehkäisevän päihdetyön teema-
ajanjakso helmikuun kahdella
ensimmäisellä viikolla:

Audit ja BDI kaikille
kävijöille.
Tarvittavan neuvonnan ja
ohjauksen lisäämisen
huomiointi teema-
ajanjaksolla mielenterveys-
ja päihdetyön resurssien
tuella.

Haastekampanja
             Vesiannos on ilmainen
             mahdollisimman monessa
             ravintolassa ehkäisevän
             päihdetyön viikoilla

Mielenterveys- ja päihdestrategia
julkaistaan internetissä -
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen
yhteystiedot ovat esillä linkkinä

Teema-ajanjakso kirjataan
tehdyn mielenterveys- ja
päihdetyön
yhteistyösopimuksen yhteyteen

Toteutunut terveysasemilla/ ei
toteutunut

Yhteistyökumppaneiden
osallistuminen teema-
ajanjaksolle

Jaetut materiaalit, tehtyjen
testien määrät

Kampanja nostettu esiin joka
kunnan ravintoloissa

Toteutunut,
päivitetyt tiedot saatavilla

Seurantaryhmä,
terveysasemien
osastonhoitajat vuosittain
2013-2016

Kuntien terveyden
edistämisen
yhteyshenkilöt 2013-2016

Seurantaryhmä

Julkaiseminen loppuvuonna
2012



63

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Lapset ja lapsiperheet, nuoret, aikuiset, ikääntyvät/yhteiset tavoitteet

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja aikataulu Kuntakohtainen
toteuttaminen

3 Palvelujen käyttäjät ja omaiset
ovat osallisena toiminnan
suunnittelussa, toteutuksessa ja
arvioinnissa

Palvelujen käyttäjät ovat
mukana toiminnan
suunnittelussa,
toteutuksessa ja
arvioinnissa
vuorovaikutuksessa
kokemusperäisen ja
tieteellisen tiedon
kanssa
Järjestöt ovat aktiivisesti
yhteistyössä toistensa ja
eri palvelujen kanssa
mm. mielenterveys- ja
päihdetyön Mietippä-
foorumeiden
yhteydessä

Säännöllisten omais- ja
potilasjärjestöjen sekä mielenterveys-
ja päihdetyötoimijoiden
yhteistapaamisten järjestäminen ja
vaikuttamiskanavien kehittäminen:

Tavoitteiden ja yhteistoiminnan
suunnittelu
Suunnitelman rakentaminen
asiakas- ja potilasohjaukseen
Tuetaan vertaistoiminnan
laajenemista (virka-ajan
ulkopuolella) ja tuetaan
asiakkaita aktiivisesti
vertaissuhteisiin (oma-
apuryhmät yms.)

Asiakaskyselyt
Asiakaspalautteet
Asiakasyhteistyöpalaverit

Kokemusasiantuntijuutta kehitetään
osaksi kuntien hyvinvointikertomuksia

Mielenterveys- ja päihdetyön
toimijoiden osallistuminen,
kutsutut muut tahot

Suunnittelu 1-2 x
vuodessa,
tavoitekohtaisen
suunnitelman
toteutuminen
Suunnitelman
toteutuminen, asiakas-
ja potilasohjausten
määrä
Vertaisryhmien
jäsenmäärät

Kyselyiden, palautteiden ja
asiakasyhteistyöpalavereiden
määrä

Sohvi -hanke

A-klinikkasäätiö, Itä-Suomen
palvelualue

Yhteistyössä Carean
psykiatrian kanssa

Säännöllinen toteuttaminen
2012-2016

2012-2016

Seurantaryhmä 2012-2014
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MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Lapset ja lapsiperheet, nuoret, aikuiset, ikääntyvät/yhteiset tavoitteet

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja aikataulu Kuntakohtainen
toteuttaminen

4 Henkilöstön mielenterveys- ja
päihdetyön osaaminen,
verkostoituminen ja
koulutussuunnittelu on vahvaa
ja suunnitelmallista

Järjestetään vuosittain yhteiset
mielenterveys- ja päihdetyön Mietippä-
foorumit

Ikäryhmäkohtaisten Mietippä-
foorumeiden sisältö erillisenä liitteenä

Säännöllinen toteutuminen

Koulutussuunnittelun sisällön
seuranta

Mukana olevat tahot

Kiertävä koulutusvastuu
Mietippä-foorumin
organisoinnista ja yhteisestä
koulutusosiosta:
- mielenterveyspalvelut
- päihdehuollon palvelut
- muu halukas taho

Seurantaryhmä

Kiertävä vastuutaho:

kevät 2013 Kotka & Pyhtää
/mielenterveyskeskus

syksy 2013 Kaakkois-Suomen
sosiaalipsykiatrinen yhdistys
ry.

kevät 2014 A-klinikkasäätiö,
Itä-Suomen palvelualue

syksy 2014 Carea, psykiatria

2015 Yhteistyössä Haminan
psykiatrian poliklinikka &
Kaakon kaksikon
mielenterveyspalvelut

2016 muu halukas taho
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LAPSET/ LAPSIPERHEET ( n. 12 ikävuoteen)

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Ennalta-
ehkäisy
Lasten ja
lapsiper-
heiden
hyvinvoinnin
edistäminen

1 Lasten ja perheiden luonnollinen
elinympäristö on turvallinen

Lapsen ääni kuuluu kohtaamisissa
kouluissa, päiväkodeissa ja
harrastuksissa

Lasten parlamenttien
näkemykset on huomioitu
toiminnan suun

Kiusaamiseen puuttumisen
prosessi toimii ja kouluissa ei
kiusata

Lapsi koulussa, päiväkodissa ja
harrastuksissa

- Päiväkotien ja koulujen
toiminnan suunnittelussa
huomioidaan lapsen osallisuus
sekä perheiden mielenterveyden
edistäminen ja päihdeasiat

Suositus:
KiVa-koulu toimintaohjelma otetaan
käyttöön kaikissa Etelä-Kymenlaakson
kouluissa

Kummioppilaiden mukana oloa
korostetaan

Osallisuuden ja
perheen
mielenterveys- ja
päihdehaasteiden
huomioiminen
toimintasuun-
nitelmissa

Mielenterveys- ja
päihdekysymysten
näkyvyys/
esille ottaminen

Toteutuminen/
mukana olevat
koulut

Seurantaryhmä
yhteistyössä
koulujen ja
päiväkotien
vastuuhenkilöiden
kanssa 2013-2016

Seurantaryhmä

-Kaikki koulut
mukana vuoden
2016 loppuun
mennessä
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LAPSET/ LAPSIPERHEET ( n. 12 ikävuoteen)

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Ennalta-
ehkäisy
Lasten ja
lapsiper-
heiden
hyvinvoinnin
edistäminen

Lapset ja lapsista kysyminen ovat
esillä keskusteluissa
mielenterveys- ja
päihdepalveluissa

Äitiys- ja perheneuvoloiden,
päiväkotien sekä koulujen
henkilökunta ottaa vanhempien
kanssa puheeksi mielenterveys-
ja päihdeasiat

Perheet tukevat toisiaan
vanhemmuuden kysymyksissä

Mielenterveyden tukeminen ja/tai
päihdekysymykset otetaan kaikkien
vanhempien kanssa esille tukien ja
konkretisoiden lapsen ja vanhemman
vuorovaikutusta

Lapsista keskustellaan ja
kysymisen menetelminä
aikuispalveluissa esimerkiksi
kortit, lapsen piirustukset, lelut ja
tarinat
Päiväkodin
varhaiskasvatussuunnitel-
makeskustelut
Vanhempain vartit
Lapsen ja vanhempien
voimavarojen kartoitus (Toimiva
lapsi ja perhe, ICDP)
Huolen puheeksioton yhteydessä

tarvittavan tuen tarjoaminen ja
verkoston kokoaminen asiakkaan
ympärille
Kotiin vietävän avun turvaaminen
ennaltaehkäisevän ja muun
perhetyön keinoin eri kunnissa

Suositus:
Kaikissa Etelä-Kymenlaakson kouluissa
otetaan käyttöön verkostosopimukset
Vastuullinen vanhemmuus ja perhearvot
nostetaan esille

Huomiointi
toimintasuunni-
telmissa

Henkilöstön
kouluttaminen

Toteutunut/ei
toteutunut

Seurantaryhmä

Lapsiperhepalve-
lut, opetustoimi
2013-2016

Seurantaryhmä ja
oppilashuolto
yhteistyössä,
vanhempainyhdis-
tysten kanssa 2014
loppuun mennessä



67

LAPSET/ LAPSIPERHEET (n. 12 ikävuoteen)

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Ennalta-
ehkäisy
Lasten ja
lapsiper-
heiden
hyvinvoinnin
edistäminen

2 Ylisukupolviset ongelmat vähentyvät
vertaistoiminnan kehittämisen ja
riskiryhmien tavoittamisen myötä

Eroperheiden vanhemmille ja/tai lapsille
perustetaan seutukunnalliset ryhmät

Käynnistetään ”varamummila”-toiminta
Etelä-Kymenlaakson alueella

Ryhmien
perustaminen

Toteutunut/ei
toteutunut

Tapaamisten
lukumäärä

Toiminnan
toteutuminen

Vapaaehtoisten
lukumäärä

Toiminnan piirissä
olleiden perheiden/
lasten lukumäärä

Seurantaryhmä
yhteistyössä
järjestöjen kanssa
2016 loppuun
mennessä

Kymenlaakson ensi-
ja turvakotiyhdis-
tys 2016 loppuun
mennessä
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LAPSET/ LAPSIPERHEET (n. 12 ikävuoteen)

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Mielenter-
veys- ja
päihdepal-
velujen
vahvistami-
nen ja
yhteistyön
lisääminen

1 Lasten ja lapsiperheiden avun saanti
paranee

Kuntalaisten ja ammattilaisten
tietous mielenterveys- ja
päihdetyöstä lisääntyy

Perustason mielenterveys- ja
päihdetyön osaaminen lisääntyy

Etelä-Kymenlaakson kunnissa
rakennetaan ”Kun huoli herää” -
palvelukartta

Osaamisen kartoitus toteutetaan
päivähoidossa esimerkiksi
oppilaitosyhteistyönä kuntakohtaisten
tarpeiden ja painopistealueiden
mukaisesti.
Osaamista tuetaan laaditun
suunnitelman sekä mielenterveys- ja
päihdetyön Mietippä-foorumeiden
mukaisesti.

Suunnitelman
toteutuminen

Kuntakohtaisten
kartoitusten ja
suunnitelmien
toteutuminen

Seurantaryhmä

Valmistuminen
vuoden 2015
loppuun mennessä

Seurantaryhmä
aloitus 2014
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NUORET  13-26 v.

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Ennalta-
ehkäisy

1 Nuorilla on riittävät
elämänhallinta- ja
itsehoitotaidot

Positiivisen
mielenterveyden
edistäminen ja
päihteettömyyden
tukeminen näkyvät
nuorten arjessa

Ehkäisevän päihdetyön ja
mielenterveysviikkojen (vk 45) sisältöä
kehitetään kouluissa ja nuorisotoimessa

Kokemusasiantuntijoiden käyttö
Konkreettiset esimerkit ja
dokumentit
Puheeksi oton helppous
Koulujen ja nuorisotoimen
tapahtumiin tuotetaan
mielenterveys- ja päihdetietoutta

Suositus:
Koulu-uupumusmittari SBI-10 käyttöönotto
yläkouluihin Etelä-Kymenlaakson
8.luokkalaisille ADSUMEn ja BDI:n rinnalle

Tarvittavan koulutuksen
järjestäminen
Huolen puheeksioton yhteydessä
tarvittavan tuen järjestäminen
nuorelle

Teemaviikkojen
toteutuminen

Mielenterveys- ja
päihdeasioiden
näkyvyys

Testiä käyttävien
koulujen
lukumäärä

Tehtyjen testien
lukumäärä

Mahdollisten
interventioiden
lukumäärä

Ehkäisevän päihdetyön
yhteyshenkilö
kunnittain/Terveyden
edistämisen
yksikkö/Terveyden
edistämisen työryhmä
2012-2016

Seurantaryhmä vuoden
2015 loppuun
mennessä

Toteuttajana esim.
Oppilaanohjaaja tai
koulukuraattori, päätös
koulukohtaisesti. Myös
lukiot, ammattikoulut
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NUORET  13-26 v.

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Ennalta-
ehkäisy

Nuorilla on mahdollisuus
vaikuttaa itseään koskeviin
asioihin

2 Nuoret saavat tietoa ja apua
mielenterveys- ja päihdeasioista
kouluissa

Aikuisten läsnäolo
lisääntyy nuorille koulun
arjessa ja arjen
siirtymätilanteissa

Vähintään yksi välittävä
aikuinen

Kiusaamiseen
puuttumisen prosessi
toimii ja kouluissa ei
kiusata

Nuori on mukana ja osallisena häntä
koskevissa tapaamisissa/päätöksissä (esim.
vanhempainvartit)

Nuoren asioista puhutaan, kun
hän on itse läsnä

Eri mielenterveys- ja
päihdekasvatusmenetelmät huomioidaan
kouluissa

Terveystiedon tuntien sisällön
syventäminen
Jokaisella nuorella on
mahdollisuus keskustella aikuisen
kanssa

Suositus:
KiVa-koulu toimintaohjelma otetaan
käyttöön kaikissa Etelä-Kymenlaakson
kouluissa

Tukioppilaiden mukana oloa
korostetaan

Huomioiminen
koulujen
toimintasuunni-
telmissa

Aikuisen läsnäolo
nuorille on
turvattu
siirtymätilanteissa

Huomioiminen
koulujen
toimintasuunni-
telmissa

Toteutuminen/
mukana olevat
koulut

Opetustoimi, koulujen
vastuuhenkilöt 2013-
2016

Seurantaryhmä 2013-
2016

Seurantaryhmä

- Kaikki koulut mukana
vuoden 2016 loppuun
mennessä
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NUORET  13-26 v.

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Ennalta-
ehkäisy

3 Perheet tukevat toisiaan
vanhemmuuden kysymyksissä

Vähintään yksi välittävä
aikuinen

Suositus:
Kaikissa Etelä-Kymenlaakson kouluissa
otetaan käyttöön verkostosopimukset

Vertaisryhmän perustaminen tai foorumin
järjestäminen murrosikäisten vanhemmille

Toteutunut/ei
toteutunut

Toteutunut/ei
toteutunut

Seurantaryhmä ja
oppilashuolto
yhteistyössä
vanhempainyhdis-
tysten kanssa vuoden
2014 loppuun
mennessä

Seurantaryhmä
yhteistyössä alueen
nuorten hankkeiden
kanssa vuoden 2016
loppuun mennessä
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NUORET  13-26 V.

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Mielenter-
veys- ja
päihdepal-
velujen
vahvista-
minen ja
yhteistyön
lisääminen

1 Nuorten kohtaamiseen ja
auttamiseen tarkoitetut
työmenetelmät ovat tarpeeseen
vastaavia

Nuori saa helpommin
tarvitsemansa palvelut

Nuorille on tarjolla
monipuolisia
palveluvaihtoehtoja

Toteutetaan ja kehitetään edelleen tällä
hetkellä toimivia jalkautuvia työmalleja
esim.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja
päihdehuollon välinen yhteistyö

Etsivä nuorisotyö

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -
toimintamalli

Toteutuneet
oppilaiden/
opettajien käynnit

Ohjattujen
nuorten määrä/
tavoitettujen
nuorten määrä

Seurantaryhmä
2012-2016
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NUORET  13-26 v.

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Mielenter-
veys- ja
päihdepal-
velujen
vahvista-
minen ja
yhteistyön
lisääminen

2 Nuorten auttamiseen löytyy
toimiva hoitoketju ilman
päällekkäisyyttä ja eri
toimijoiden välistä yhteistyötä
hyödyntäen

Konsultaatiot
ovat mahdollisia
eri toimijoiden
välillä

Peruspalvelujen
osaaminen
vahvistuu
koulutuksen ja
työnohjausten
kautta

Perustetaan työryhmä hoitoketjujen
kuvaamiseksi

Mielenterveys- ja päihdetyön
työmallin rakentaminen
(nuorisopsykiatria ja
päihdepalvelut )

Suositus:

Päihde- tai mielenterveystyön
työnohjaajien käyttäminen
peruspalveluissa

Työryhmän
tapaamiset

Suunnitelman
valmistuminen

Toteuttamis-
suunnitelma

Päihde- ja
mielenterveys-
työn
työnohjaajien
käyttäminen

Seurantaryhmä

Työryhmä, joka laatii
raamit yhteistyö- ja
konsultaatiomalliin
vuoden 2015 loppuun
mennessä
(oppilashuolto,
lastensuojelu,
nuorisopsykiatria, a-
klinikka, etsivä
nuorisotyö,
perusterveydenhuolto)

Peruspalvelujen
lähiesimiehet 2013-
2016
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AIKUISET

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Mielen-
terveys- ja
päihde-
palvelujen
vahvistami-
nen ja
yhteistyön
lisääminen

1 Aikuisväestön avunsaanti
mielenterveys- ja päihdeasioissa
paranee

Henkilöstön taidot
kuntalaisen kohtaamiseen ja
tukemiseen mielenterveys-
ja päihdeasioissa paranevat

Kuntalaisen mielenterveys-
ja päihdeongelmat tulevat
kohdatuiksi
ensitapaamisessa

Perusterveydenhuollossa,
sosiaalitoimessa, mielenterveys- ja
päihdetyössä sekä kolmannella
sektorilla käytetään yhdessä sovittuja
mittareita kuten Mini-interventio, BDI,
AUDIT

Puheeksiottamisen pilotti
otetaan käyttöön Etelä-
Kymenlaakson
terveysasemilla

Huolen puheeksioton
yhteydessä tuen
tarjoaminen

- Testien määrä
- Omassa
toimintayksikössä
hoidettujen, uusien
mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden
lukumäärä

-Mukana olevien
terveysasemien määrä

Perusterveyden-
huollon,
sosiaalitoimen,
mielenterveys- ja
päihdepalvelujen
esimiehet 2013-2016

Seurantaryhmä
vuoden 2014
loppuun mennessä
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AIKUISET

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Mielen-
terveys- ja
päihde-
palvelujen
vahvistami-
nen ja
yhteistyön
lisääminen

Eri palvelujen välinen
yhteistyö lisääntyy

Työntekijöiden välinen
asiakastyön konsultointi
lisääntyy

Päihdepsykiatristen
asiakkaiden
hoitomahdollisuudet ja
ongelmiin puuttuminen
kehittyvät

Perusterveydenhuollossa on
vahvempaa mielenterveys-
ja päihdeosaamista

Kotkassa ja Haminassa toimivaa
päihdeyhdyshenkilöverkostoa
laajennetaan ja edelleen kehitetään
mielenterveys- ja
päihdeyhdyshenkilöverkostoksi koko
Etelä-Kymenlaaksoon

Yhteistyöverkostoa ja
yhteistyösopimuksia päivitetään

Päihdepsykiatristen asiakkaiden hoitoa
suunnitellaan mielenterveys- ja
päihdesektorin kanssa yhteistyössä ja
perustetaan tarpeenmukainen
avohoitomalli/ tai -yksikkö

Resursoidaan päihdehuollon ja
psykiatrisen sairaanhoitajan osa-
aikaista työpanosta
perusterveydenhuoltoon
terveysasemille
Yhteistyön ja toiminnan arviointi sekä
suunnittelu

Mukana olevien
toimijoiden määrä

Konsultointien määrä

Yhteistyösopimusten
määrä, säännöllinen
päivitys

Suunnitelman
toteutuminen

Toteutunut/ ei
toteutunut

Seurantaryhmä
Kotka:
Hoivapalvelun johtaja
Hamina: Kotihoidon
esimies 2012-2016

Mielenterveys-,
päihde- ja
peruspalvelujen
esimiehet 2012-2016

Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen
esimiehet
Vuoden 2014
loppuun mennessä

Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen
esimiehet

Vuoden 2013
loppuun mennessä
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IKÄÄNTYVÄT

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Ennalta-
ehkäisy

Ikääntyvien
hyvinvoinnin
edistäminen

1 Ikääntyvät saavat mielenterveys- ja
päihdekysymyksiin liittyvää
palveluohjausta matalalla kynnyksellä

Suunnitteilla olevassa Haminan
terveysbussissa/terveyskioskissa
huomioidaan ikääntyvien mielenterveys- ja
päihdeongelmat

mielenterveys- ja päihdetyön
asiantuntijoita ja materiaalia on
säännöllisesti esillä, mielenterveys- ja
päihdetyön teemapäivät järjestetään
2x vuodessa, mahdollisuus testeihin:
ikääntyvien audit ja bdi-kysely

Kotkan terveyskioskissa huomioidaan
ikääntyvien mielenterveys- ja
päihdeongelmat

mielenterveys- ja päihdetyön
asiantuntijoita ja materiaalia on
säännöllisesti esillä, mielenterveys- ja
päihdetyön teemapäivät järjestetään
2x/v, mahdollisuus testeihin:
ikääntyvien audit ja bdi-kysely

Kaakon kaksikon kyläpäivät 2xvuodessa
Mielenterveys- ja päihdetyön
teemapäiviä järjestetään 2x/v,
mahdollisuus testeihin: ikääntyvien
audit ja bdi-kysely
Eläkeläisjärjestöjen teemapäivissä
huomioidaan mielenterveys- ja
päihdeasiat

Korttelikotien ym. muut matalan
kynnyksen kohtaamispaikkojen
jalkautuvaa palveluohjausta kehitetään
jalkauttamalla niihin mielenterveys- ja

-Virallinen päätös
puuttuu

-Kävijämäärät
-Monta kertaa/v
teemapäiviä
-Tehtyjen testien
määrät

-Kävijämäärät
-Mitä testejä, kuinka
paljon tehty
-Teemapäivien
lukumäärä

Osallistujamäärä/
kuinka monta eri
ihmistä on kohdattu
-Jalkautumiset
-Asiakaspalaute

Seurantaryhmä
2013-2016

Kotka:
Mielenterveyspal-
velujen sekä
päihdehuollon
yksikköjohtajat
yhteistyössä
terveyden
edistäjien kanssa
terveysjohtajan ja
ylihoitajan kanssa

Kaakon kaksikko:
Avopalveluohjaaja

Kunnat ja 3.sektori
yhteistyössä
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päihdetyön toimijoita

IKÄÄNTYVÄT

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Ennalta-
ehkäisy

Ikääntyvien
hyvinvoinnin
edistäminen

2 Ikääntyvien hoito- ja
palvelusuunnitelmat ovat hyvinvointia
tukevia

Liikkumisen tukeminen edistää
ikääntyvien mielenterveyttä

Ikääntyvien hoito- ja
palvelusuunnitelmat vahvistavat
omaisyhteistyötä,
voimavaralähtöisyyttä sekä
vertaistukea

Kotihoidon hyvinvointia edistävillä
kotikäynneillä otetaan aina puheeksi
mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
liittyvät asiat: alkoholin käytön määrä,
laatu ja tiheys

Ikääntyneiden liikkumista ja
ryhmätoimintoja tuetaan yhteistyössä
kuntien liikunnanohjauksen ja järjestöjen
kanssa osana hoito- ja
palvelusuunnitelmaa.

Kotihoidon asiakkaiden omaisten illat
järjestetään joka kunnassa kerran
vuodessa (1 ilta/alue)

-Kotikäyntien määrä
-Tehdyt ikääntyvien
audit-kyselyt
-GDS-15

Liikuntasopimusten
määrä
-Ryhmien ym.
kävijämäärät

-Toteutuuko/ei
toteudu
-Kävijämäärä
-Asiakaspalaute

Kotihoito
2013-2016

Kotihoito
2013-2016

Kotihoito 2013-
2016
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IKÄÄNTYVÄT

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Ennalta-
ehkäisy

Ikääntyvien
hyvinvoinnin
edistäminen

3 Kuntalaisten ja henkilöstön tietous
mielenterveys- ja päihdeasioista
lisääntyy

Suositus joka kunnalle:

-Laaditaan ikäihmisille suunnattu opas,
johon kootaan oman kunnan
kohtaamispaikat sekä mielenterveys- ja
päihdepalvelut ja tietoa mielenterveydestä
ja päihteistä

Toteutus oppilaitosyhteistyönä
Hyvis.fi verkkopalvelu, johon
alueellisia tietoja kerätään (Carea)

-Tehty/ ei tehty
-Päivitys

Seurantaryhmä

Valmistuminen
2016 loppuun
mennessä

Vanhustyön
vastuualueiden
johtajat
(yhteistyö Carean
kanssa liittyen
hyvis.fi -sivustoon)
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IKÄÄNTYVÄT

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Mielen-
terveys- ja
päihde-
palvelujen
vahvista-
minen ja
yhteistyön
lisääminen

1 Ikääntyvien avunsaanti
mielenterveys- ja päihdeasioissa
paranee

Kotona asuvien mielenterveys- ja
        päihdeongelmaisten kohtaamiseen
        löytyy jalkautuvia
        toimintamalleja

Kunnista löytyy moniammatillisen
kotiutustiimin työmalli sairaalasta
kotiutuvan kuntalaisen tueksi

Jalkautuva, moniammatillinen
toimintamalli luodaan yhteistyössä
kotihoitojen, seurakunnan sekä
mielenterveys- ja päihdepalvelujen
tuottajien kanssa Etelä-Kymenlaaksossa.

Määritellään ja kuvataan jalkautuva
toimintamalli
Kotiutustiimejä kehitetään
Luodaan konsultointimahdollisuus
nimettyjen yhteyshenkilöiden kanssa

Toimintamallin
toteutuminen

Seurantaryhmä
vastaa työryhmän
perustamisesta

Yhteistyön
toimintamallin
rakentaminen
kunnissa vuoden
2014 loppuun
mennessä

Toimintasuunni-
telman laatiminen
ja vastuutahojen
nimeäminen
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IKÄÄNTYVÄT

Kehittämis-
kohde

Tavoitetila Konkreettiset menetelmät Seuranta Vastuutaho ja
aikataulu

Kuntakohtainen
toteuttaminen

Mielen-
terveys- ja
päihde-
palvelujen
vahvista-
minen ja
yhteistyön
lisääminen

Henkilöstö tekee yhteistyötä
jakamalla eri työmalleja ja -tapoja

Henkilöstön yhteistapaamiset ja
koulutukset toteutuvat säännöllisin
väliajoin

Eri alojen toimijat saavat tietoa
mielenterveys- ja päihdetyön
koulutuksista

Suositus: Mielenterveys- ja päihdetyön
toimijoita kutsutaan vanhuspalvelujen
työryhmätapaamisiin

Toteutetaan mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden tapaamisia yhteistyössä
diakoniatyöntekijöiden kanssa

vastaanotot, kotikäynnit

Kotkassa ja Haminassa toimivan
päihdeyhdyshenkilöverkoston
laajentaminen päihde- ja
mielenterveysyhdyshenkilöverkostoksi
koko Etelä-Kymenlaakson alueelle

Osallistujamäärät,
osallistujatahot

-Toteutuuko/ei
toteudu
-Mahdolliset
retkipäivät, leirit
-Yhteistyömuodot,
määrä/ seuranta

-Tapaamisten ja eri
toimijoiden määrä
- Koulutusten
markkinoinnin
toteutus

Vanhuspalvelujen
osastonhoitajat
2013-2016

Kunnat ja
seurakunnat
yhteistyössä
vuosien 2013-2016
aikana

Seurantaryhmä

Kotka:
Hoivapalvelun
johtaja

Hamina: Kotihoidon
esimies 2012-2016
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