Hyvinvointipalvelut

Mielenterveys - ja päihdeohjelma 2012-2016

Saatesanat ohjelman lukijalle
Mielenterveys- ja päihdetyön historia on vaiheikas ja suuria muutoksia kokenut. Suljettujen
ovien takaa on tultu yhteiskuntaan osallistavaan toimintatapaan. 1990-luvulla tapahtui iso
rakenteellinen muutos, joka tarkoitti psykiatrisen laitoshoidon vähentämistä sekä hoidon ja
kuntoutuksen kunnallistamista. Toimintaa on kehitetty niukoin resurssein suunnaten psykiatrista osaamista osaksi peruspalveluja sekä perustamalla ryhmäkoteja mahdollistamaan
avopainotteisemman hoito- ja palvelujärjestelmän. Lisähaasteen Rovaniemelle toi kuntaliitos v.2006, jossa reikäleipäkunnat yhdistyivät yhdeksi suuralueeksi maantieteellisesti Euroopan laajimpana kaupunkina. Kaksi kulttuuria, kaupunki ja maalaiskunta ovat hioneet
särmiänsä ja opetelleet yhteistyötä yli viiden vuoden ajan. Nyt on hyvä aika mielenterveys- ja päihdetyössä hallinnonrajat ylittävään eri-ikäisten asukkaiden palvelujen kehittämiseen.
Ohjelmassa on kuvattu palveluiden nykytila, määritetty hyvän arjen ja hyvän palvelun kriteerit, niiden pohjalta asetettu tavoitteet ja toimenpide-esitykset tuleville vuosille. Ohjelma
on tehty riittävän yksityiskohtaiseksi, jotta sen toteutumista ja vaikutuksia voidaan seurata
ja arvioida. Ohjelman laatimisen prosessimaisuus ja laaja-alainen osallisuus työryhmineen, kuulemistilaisuuksineen ja kyselyineen ovat itsessään vahvistaneet käsityksiä laajaalaisesta mielenterveystyöstä. Keskinäinen vuoropuhelu on luonut yhteistä ymmärrystä
mielenterveys- ja päihdetyön moninaisista merkityksistä ja vahvistanut käsitystä yhteisestä
työstä.
Ohjelmatyön tueksi on otettu kaksi läpileikkaavaa teemaa, joilla on haluttu varmistaa mielenterveys- ja päihdetyön laaja-alaisuus asiakaslähtöisesti. Eri-ikäiset asukkaat sekä palvelujärjestelmän tuen ja avun asteet: edistävä, ehkäisevä, hoito ja kuntoutus on huomioitu
ohjelman laadinnassa. Ohjelma on laadittu käyttöä varten. Mielenterveys- ja päihdeohjelmassa sovittujen tavoitteiden ja toimenpide-esitysten toteuttamisella pyritään eheyttämään
ja selkiyttämään palvelujärjestelmää. Tällä tavalla pystymme vastaamaan paremmin nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin.
Maailma ei pysähdy. Siksi myös mielenterveys- ja päihdeohjelma elää aina ajassaan ja
sen uudelleen paikantaminen on välttämätöntä. Maailma ja toimintaympäristöt tarpeineen
muuttuvat ja meidän on muututtava sen mukana. Varmaa on vain muutos. Keskeistä on
ennakointi oikea-aikaisesti ja muutokseen reagointi parhaalla mahdollisella tavalla.
Lämmin kiitos jokaiselle mukana olleelle.
Rovaniemellä 28.2.2012

Kaarlo Alaoja
MiePä –ohjelman laatimisen työryhmän pj

Markku Oinaala
ylilääkäri
vs. sosiaali- ja terveysjohtaja

”Etsin aina itseni ulkopuolelta voimaa,
varmuutta mutta se tuleekin sisältäpäin.
Se on siellä koko ajan.”
-Anna Freud (1895-1982)
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Tiivistelmä

”Ilman mielenterveyttä ei ole terveyttä (WHO, 2004)”.

Ihmisen hyvinvointi ja toimintakyvyn perusta rakentuu mielenterveydelle. Yhteiskuntapoliittiset ratkaisut vaikuttavat laajasti ihmisten hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Päätöksenteon tehtävänä on edistää alueen terveyttä, turvallisuutta ja kestävää kehitystä sekä ennaltaehkäistä asukkaiden syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.
Mielenterveys- ja päihdeohjelman (MiePä) tavoite on vahvistaa laaja-alaista mielenterveys- ja päihdetyötä kaupungissamme sekä tunnistaa haasteita ja muutostarpeita sekä valita keskeiset kehittämistavoitteet toimenpide-esityksineen. Ohjelman tarkoituksena on, että sitoudumme kiinnittämään huomiota valittuihin asioihin
ja tekemään suunnitellusti työtä palvelujen tarkoituksenmukaisuuden edistämiseksi tulevien vuosien aikana.
Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy edellyttää toimijoiden välistä yhteistyötä. Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohta on
asiakaskeskeisyys palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Keskeistä on omaehtoisen arjen sujuminen. Tulevaisuuden hyvinvointi on meidän käsissämme ja me haluamme sitä rakentaa.
Rovaniemen mielenterveys- ja päihdeohjelman työstäminen on aloitettu tammikuussa 2010 perusturvalautakunnan päätöksestä. Ohjelman laatiminen on edennyt prosessimaisesti eri vaiheissa. Jo ohjelmaa laadittaessa on haluttu yhteistoiminnassa vuoropuhelun keinoin edistää mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä
yhteisenä asiana.
Ohjelman tahtotila on turvallisesti tulevaan, yhteistoiminnallisesti luovin ratkaisuin
– hyvinvointia asukkaille 2016 mennessä. Rovaniemen mielenterveys- ja päihdetyön (2012–2016) tavoitteelliset neljä painopistealuetta eri ikävaiheissa ovat:

1. SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN
Tarkoittaa mielenterveys- ja päihdetyössä matalan kynnyksen ohjauksen ja tuen
mahdollistamista eri-ikäisten elämänkulun riskitilanteissa sekä läheisten ottamista
huomioon osana kokonaistilannetta, kun perheessä on mielenterveys- ja /tai
päihdeongelma. Tähän päästään selkiyttämällä palvelujen rakenteita ja lisäämällä
avopainotteisuutta.
2. PALVELU- JA HOITOPROSESSIEN TOIMIVUUDEN EDISTÄMINEN
Tarkoittaa eri-ikäisille asiakaslähtöisesti rakennettuja palveluprosesseja työ- ja
toimintatapoineen. Hoito-, palvelu- tai/ ja kuntoutussuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnitelman vastuuhenkilö on nimetty ja kirjattu,
4

jonka tehtävänä on huolehtia kuntoutussuunnitelman toteutumisesta ja toimia yhdyshenkilönä kuntoutujan asioissa. Palvelu- ja hoitomenettelyjä selkiytetään palvelujen porrastuksesta sopimalla.
3. OSAAVA HENKILÖSTÖ JA HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ
Tarkoittaa työntekijän ja työyhteisön osaamisen ja hyvinvoinnin edistämistä ja
työn kehittämiseen osallistumisen tukemista, joihin esimiestoiminnalla vaikutetaan myönteisesti. Palvelujen tuottamisessa on käytössä riittävät henkilöstöresurssit.
4. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS
Tarkoittaa yhteistoiminnan hyödyntämistä palvelujen tarkoituksenmukaisuuden
edistämisessä asukkaiden ja eri palvelujen tuottajien välillä sekä tietoisuuden
lisäämistä mielenterveys- ja päihdeasioissa eri-ikäisille asukkaille ja eri alan toimijakumppaneille.

Vuosien 2012-2013 toimenpiteet ja tavoitteet mielenterveys- ja
päihdetyössä:

Liitteessä 5.(s.41) väestöryhmistä yksityiskohtaiset, konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2012 - 2016.
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1. Ohjelman taustaa
Rovaniemen kaupunkistrategian tavoitteena vuosille 2011–2014 on asukkaiden
hyvinvoinnin edistäminen. Sen kaikkia asukasryhmiä koskevia keskeisiä tavoitteita siinä ovat osallisuus, kuulluksi tuleminen ja palvelutarpeen ennakointi. Kaupunkistrategia rohkaisee luovuuteen, arvostaa kehittämistä ja tukee tasapainoista ja
kestävää muutosta. Uudistava toimintapa vahvistaa kuntaamme ja haluaa rohkaista muuttumaan ja kehittymään muutoksen mukana.
Mielenterveys- ja päihdetyössä Rovaniemellä tarvitaan kaikilta osin palvelurakenteen ja työnjaon uudelleenarviointia muuttuneessa toimintaympäristössä. Palvelujen järjestämisessä tulee tavoitella asiakkaan tarpeiden mukaisesti eheämpää palvelukokonaisuutta. Vastuullisuus kaupunkistrategiassa tarkoittaa pitkäjänteisyyttä
ja johdonmukaisuutta toiminnoissa. Kannamme yhteisvastuuta mutta kannustamme omavastuisuuteen.
Kaupunkistrategian eri-ikäryhmien toimintaa ohjaavia toimintaperiaatteita ovat lasten ja nuorten osalta perhekeskeisyys ja vanhemmuuden tukeminen. Työikäisten
ihmisten hyvinvoinnin perusta on työ ja siitä saatava toimeentulo. Ikäihmisten elämänlaatua vahvistetaan edistämällä ikäihmisten toimintamahdollisuuksia.
Yhteisöllisyyden keskeiset tekijät ovat avoimuus, yhdessä tekeminen ja kansalaiskeskustelu. Mielenterveys- ja päihdeohjelman tavoitteena on osaltaan edistää
kumppanuutta ja verkostoitumista sekä tarkoituksena hyväksyä erilaisuutta.
Psyykkisestä hyvinvoinnista puhuminen ei ole itsestään selvyys ja se vaatii rohkeutta itseltä ja luottamusta kuuntelijalta. Ohjelman lähtökohta on, että mielenterveys- ja päihdetyö kuuluu kaikille: asukkaille ja heidän läheisilleen, palvelujen käyttäjille, monialaisille ammattilaisille ja järjestötoimijoille.
Mielenterveys- ja päihdetyötä kuuluu tehdä laajasti kuntien perus- ja erityispalveluissa. Lainsäädäntö antaa vastuun palveluiden järjestämisestä kunnille, joiden
tehtävänä on järjestää palvelut siten ja siinä laajuudessa, että ne vastaavat kunnassa esiintyvään tarpeeseen. Laki antaa kuitenkin kunnille laajan itsemääräämisoikeuden koskien muun muassa palveluiden järjestämisen tapaa.

Mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaavat lainsäädännön tasolla muun muassa kansanterveyslaki

(1972/66),

päihdehuoltolaki
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(1986/41),

erikoissairaanhoitola-

ki(1989/1062), mielenterveyslaki(1990/1116), laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä(559/1994) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten
vierotus- ja korvaushoidon järjestämisestä eräillä lääkkeillä (33/2008). Lisäksi lailla
säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) sekä
potilaan asemasta ja oikeuksista terveydenhuollossa (1992/785).

Uudistettu terveydenhuoltolaki (1326/2010) on tullut voimaan 1.5.2011. Laki painottaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä laajemmasta lähtökohdasta. Terveydenhuoltolaki ohjaa toiminnan suuntaa velvoittaen yhtenäistämään kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain palvelujen sisältöä ja toimintaa asiakaslähtöisesti.
Terveys- ja sosiaalitoimen tiiviimmällä yhteistoiminnalla tavoitellaan päällekkäisyyksien ja palveluaukkojen minimointia sekä kustannusten nousun hillitsemistä.
Tavoitteena on vahvistaa asiakaskeskeistä perusterveydenhuoltoa. Terveydenhuoltolaki painottaa myös laadun ja potilasturvallisuuden edistämistä.

Mielenterveyspalveluista (2001 /STM) ja päihdepalveluista (2002 /STM)on tehty
laatusuositukset, jotka linjaavat tarkoituksenmukaisten palvelujen kehittämistä.
Käypä hoito-ohjeet ohjaavat toimivien ja hyvien käytäntöjen toteutumista mielenterveys- ja päihdesairauksien hoidossa. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus on laadittu 2007.

Valtakunnallisen Informaatio-

ohjauksen tavoite on vaikuttaa kuntien mielenterveys- ja päihdetyön kehitykseen ja
sisältöön.
Toimintaohjelman valmistelussa on otettu Rovaniemellä huomioon kansallisessa
mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa esitetyt suositukset (Mieli 2009,STM).
Kansallisen suunnitelman tavoitteena on
-

vahvistaa asiakkaan asemaa palvelujen käyttäjänä

-

panostaa mielenterveys- ja päihdetyössä ehkäisevään toimintaan

-

tavoittelee palvelujen toteuttamista toimivina kokonaisuuksina

-

vahvistaa työn ohjauskeinoja.

Alkoholiohjelma (2008 - 2011) velvoittaa myös kuntakumppaneita laatimaan konkreettisen toimintaohjelman suunnitelmineen, toteuttamaan ja arvioimaan omaa
toimintaansa sekä tiedottamaan omalla toimialueellaan.
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Rovaniemellä muita laadittuja ohjelmia ovat Ikäpoliittinen ohjelma 2020, palvelujen
hankintastrategia 2009 -2012, työllisyysohjelma 2010 -2011 sekä toimintaohjelma
neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten suunterveydenhuollolle 2011 - 2014, joka ohjaa kokonaisvaltaisempaan palvelujen tuottamiseen asiakkaan näkökulmasta edistävässä ja ehkäisevässä työssä. Valmistumassa olevia ohjelmia ovat mm. vammaispoliittinen ohjelma 2012 - 2020, lapsija nuorisopoliittinen ohjelma 2014, asunto-ohjelma 2010–2015. Näiden ohjelmien
tavoitteena on osaltaan Rovaniemellä ohjata palvelujen järjestämistä ja kehittämistyötä pitemmällä aikavälillä mielenterveys- ja päihdeasiakkuuksien kohdalla.
Yhteiskunnallisin indikaattorein voidaan seurata väestön hyvinvoinnin kehitystä
sekä mielenterveys- ja päihdetyön tilaa maassamme. Mittareita käytännön työn
avuksi tarjoavat niin sisäasianministeriö kuin Stakesin indikaattoripankki Sotkanet.
Rovaniemellä laaditaan hyvinvointikatsaus vuosittain eri hallintoalojen kanssa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja niihin vaikuttavien tekijöiden
seuraamiseksi. Joka neljäs vuosi tehdään hyvinvointikertomus. Strategiat, ohjelmat ja katsaukset löytyvät sähköisessä muodossa osoitteessa
http://www.rovaniemi.fi/kaupunkistrategiat.

2 Mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimisen lähtökohdat
Mielenterveys- ja päihdeohjelman laatiminen on käynnistynyt perusturvalautakunnan päätöksellä 26.1.2010 7§. Perusturvalautakunta on nimennyt ohjelmatyön tueksi monialaisen mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimisen työryhmän kaupungin eri viranhaltijaedustajista, perusturvalautakunnan, seurakunnan ja järjestöjen
edustajista(Liite 1). Työryhmän puheenjohtajana on toiminut perusturvalautakunnan puheenjohtaja.
Ohjelman valmistelutyötä varten on palkattu suunnittelija elokuu 2010 – joulukuu
2011 väliseksi ajaksi. Lisäksi kaupunki on ostanut prosessin ohjaukseen osaamista Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämisyksiköstä. Lisäksi Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishanke Tervein mielin Pohjois-Suomessa on osaltaan ollut tukemassa ohjelmatyötä järjestämällä Lapin alueen strategia/ohjelmakirjoittajien verkostotapaamisia 2010 -2011 välisenä aikana. Kuviossa 1. on kuvattu ohjelmanprosessin laatimisen eri vaiheet.
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KUVIO 1. Mielenterveys- ja päihdeohjelmaprosessin eri vaiheet
Mielenterveys- ja päihdeohjelma on laadittu vahvistamaan ja kehittämään laajaalaista mielenterveys- ja päihdetyötä (MiePä) kaupungissamme. Toimintaohjelmaan on yhteistyössä koottu keskeiset kehittämistarpeet, joihin olemme sitoutuneet viiden vuoden kuluessa erityisesti kiinnittämään huomiota ja tekemään suunnitellusti työtä palvelujen tarkoituksenmukaisuuden edistämiseksi.
Ohjelman toimenpide-ehdotusten työstämiseksi nimettiin työryhmät(Liite 2), jotka
muotoutuivat elämänkulun mukaisesti lapset - nuoret, työikäiset ja ikäihmiset.
Elämänkulkutyöryhmien tehtävänä oli tunnistaa mielenterveys- ja päihdetyössä
olevia haasteita ja muutostarpeita sekä valita näiden pohjalta keskeiset kehittämistavoitteet toimenpide-esityksineen, joiden tulee olla riittävän konkreettisia ja realistisia.
Työryhmien työskentelyn alussa esiteltiin nykytilanneanalyysin tulokset sekä MiePä - ohjelmaan määritetyt visio, arvot ja hyvän arjen ja hyvän palvelun kriteerit.
Työryhmät kokoontuivat 4 - 6 kertaa kahden- kolmen tunnin ajan kerrallaan tammihelmikuun aikana 2011. Työskentely oli tiivistä ja suhteellisen tiukkaan aikatauluun
9

soviteltu työryhmäkohtaisesti. Työryhmien esitykset kehittämistavoitteista ja toimenpiteistä on jatkotyöstetty MiePä - ohjelman laatimisen työryhmässä. Työryhmän työskentelyn johtopäätöksenä todettiin, että palvelujen sisällöllisen kehittämisen lisäksi on tarpeen selkiyttää ja linjata Rovaniemen mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämisen periaatteet ja palvelurakenne.

Elämänkulkutyöryhmien

työskentelyn pohjalta muotoutuivat MiePä - työn sisällölliset kehittämisen tarpeet
ja palvelurakenteen kehittämisen tavoitteet.
Mielenterveys- ja päihdeohjelman luonnoksesta on pyydetty eri toimielimiltä lausunnot marraskuu 2011 aikana, jotka on huomioitu mahdollisuuksien mukaan lopullisessa ohjelmassa vuosille 2012 - 2016.

2.1 Käsitteiden määrittely
Mielenterveys
Mielenterveys on laaja käsite, joka tulee nähdä positiivisena voimavarana, kykynä rakastaa ja tehdä työtä. Hyvä mielenterveys auttaa ihmisiä kokemaan elämän
mielekkääksi, solmimaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita sekä toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäseninä. Yhteisöllisyys ja yksilön merkityksellisyys tukevat mielenterveyttä. Mielenterveys on voimavara, joka mahdollistaa monia asioita
elämässä. Mielenterveys ei ole vain mielen sairauksien puuttumista, vaan mielen
hyvää vointia ja ihmisen kykyä selviytyä arjessa.
Mielenterveys muovautuu persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä koko elämän
ajan. Suotuisissa olosuhteissa mielenterveyden voimavarat kasvavat ja vahvistavat yksilön ja läheisten mielenterveyttä suojaavia tekijöitä. Epäsuotuisissa
oloissa voimavarojen kuluminen voi olla suurempaa kuin uusiutuminen, jolloin
mielenterveys voi haavoittua. Mielenterveys ei siis ole pysyvä ominaisuus vaan
tila, joka vaihtelee elämän eri vaiheissa. Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt
voivat ilmetä moni eri tavoin ja oirein. Häiriöstä ja sairaudesta on kyse silloin, kun
oireet rajoittaa yksilön toiminta- ja työkykyä, osallistumis- ja selviytymismahdollisuuksia tai aiheuttavat kärsimystä ja psyykkistä vajaakuntoisuutta.
Yhteiskunnan rakenteet, taloudelliset resurssit ja yhteiskuntapoliittiset ratkaisut
ovat yhteydessä väestön mielenterveyteen. Työllisyys-, sosiaali-, terveys-, koulutus-, asumis- ja ympäristöpolitiikka sekä palvelujen saatavuus ja laatu voivat osaltaan olla heikentämässä tai parantamassa kuntalaisten mielenterveyttä.
10

Merkittävä vaikutus on yhteisöjen arvoilla mm. keskinäinen arvostus, oikeudenmukaisuus ja yhdenmukaisuus sekä asenteet miten suhtaudutaan mielenterveyden häiriöihin ja leimataanko mielenterveysongelmista kärsivät.
Päihteet ja niiden käyttö
Päihteillä tarkoitetaan kaikkia keskushermostoon vaikuttavia haitallista riippuvuutta aiheuttavia aineita kuten tupakkaa, alkoholia, lääkkeitä, liuottimia ja huumeita. Päihde on aine tai valmiste, joka aiheuttaa yleensä väliaikaisia muutoksia
ihmisen aistimuksiin, mielialaan, tietoisuutteen tai käytökseen. Päihteitä käytetään
rentoutumistarkoituksessa, mutta riippuvuuden synnyttyä niitä käytetään myös
vieroitusoireiden torjuntaan.
Erilaisia sosiaalisia tai terveydellisiä haittoja voi aiheuttaa niin yksittäinen alkoholikäyttökerta kuin pitkäaikainen ja runsas alkoholinkäyttökin. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä hyvinvointia edistävää työtä päihdetietoisuuden lisäämiseksi päihteiden vaikutuksista. Päihteiden puheeksi otto ja riskikäyttäytymisen tunnistaminen
varhain nuoruudesta lähtien läpi eri elämänvaiheiden tukee terveen asenteen kehittymistä päihteiden suhteen. Tehokkaimpia ovat koko väestöön kohdistuvat toimenpiteet. Tavoitteena on saada aikaan päihdettä suosivan kulttuurin ja suurkulutuksen asenneilmaston muutos.
Mielenterveys- ja päihdetyö
Mielenterveys- ja päihdetyö (MiePä) on terveyttä ja hyvinvointia edistävää sekä
häiriöiden ja sairauksien ehkäisemistä, lievittämistä, hoitamista ja kuntouttamista.
Mielenterveyden häiriöillä ja päihteiden käytöstä johtuvilla ongelmilla on yhteisiä
alueita, vaikka ne ovat lähtökohtaisesti erilaisia ja voivat esiintyä toisistaan riippumattomina. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat molemmin puolin toistensa
riskitekijöitä. Ongelmilla on yhteisiä suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä. Nämä
liittyvät muun muassa päihteiden saatavuuteen ja käyttötapoihin, lapsuuden kasvatusolosuhteisiin sekä biologiseen ja psyykkiseen haavoittuvuuteen. Koska riskitekijät ovat yhteisiä, mielenterveyttä edistävässä työssä ja ehkäisevässä päihdetyössä ovat samantyyppiset tuki- ja auttamistoimenpiteet usein vaikuttavia.
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Kriisi, kriisitilanne ja kriisityö
Kriisillä tarkoitetaan tapahtumien tavanomaisessa kulussa tapahtunut, huomattava, yleensä äkillinen muutos (negatiivinen käännekohta), joka aiheuttaa psyykkisiä reaktioita, sen vuoksi, että yksilö joutuu tavanomaiset selviytymiskeinonsa ylittävän vaatimuksen tai uhkan eteen. Kriisitilanne on onnettomuus- tai erityistilanne, joka kokemuksen mukaan aiheuttaa henkilöille stressioireita ja psykososiaalisen tuen ja palvelun tarvetta. Kriisityöllä tarkoitetaan erikseen organisoituna
toimintana, joka kattaa kaikki ne toiminnot, joita kriisityhmä (tai muu vastaava) toteuttaa äkillisen, traumaattisen tilanteen kohdanneiden ihmisten auttamiseksi.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutus
Mielenterveys/päihdekuntoutuksella tarkoitetaan monialaista kuntouttavien palvelujen kokonaisuutta, joka on suunniteltu yhteistyössä kuntoutujan kanssa hänen
yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Ammattihenkilöt toimivat kuntoutusprosessissa kuntoutujan yhteistyökumppaneina, joiden tehtävänä on tukea, motivoida ja
rohkaista kuntoutujaa kuntoutustavoitteiden asettelussa ja toteuttamisessa. Tästä
toiminnasta käytetään käsitettä kuntoutuksenohjaus.
Mielenterveyttä tukevat monet tekijät, kuten perhe, opiskelu, työ ja ihmissuhteet. Mielenterveys/päihdekuntoutuksessa on olennaista huomioida nämä alueet
hoidon ja ohjauksen ohella. Kuntoutuksessa hyödynnetään yksilötoimintamuotojen
lisäksi laajasti erilaisia ammatillisia ja ympäristö- ja yhteisöpainotteisia toimintoja.
Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen tehtävänä on parantaa elämänhallintaa,
selviytymistä, toipumista ja elämänmukaisen arjen löytymistä psyykkisen ja/tai
päihdesairauden kanssa. Palvelujen tuottamisessa lähtökohtana on, että kuntoutuja on oman elämänsä asiantuntija ja häntä koskeva kuntoutussuunnitelma
tehdään yhdessä kuntoutujan ja kuntoutukseen perehtyneiden ammattilaisten
kanssa.
Jokaisella kuntoutujalla on nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia kuntoutussuunnitelman toteutumisesta ja toimia yhdyshenkilönä kuntoutujan
asioissa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluita tuotetaan mm. kuntouttavissa päivätoiminta- ja asumispalveluyksiköissä. Yksityiset palveluntuottajat, potilasjärjestöt ja muut eri toimijatahot ovat mukana täydentämässä palveluvalikoimaa kuntoutujan tarpeiden mukaan. Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen kenttä
ulottuu yksilöllisistä elämänkriiseistä vaikeiden kroonisten sairaustilojen kuntoutuk12

seen. Kuntoutuminen tulee nähdä hoidon ympärille muotoutuvana arjen mielekkäänä toimintana, joka edistää ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.
Mielenterveys/päihdekuntoutujalla tarkoitetaan henkilöä, joka tarvitsee oman
elämäntilanteensa mukaisia kuntouttavia palveluja ja lisäksi mahdollisesti apua
asumisensa järjestämisessä.
Kuntouttavilla palveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla tuetaan mielenterveys/päihdekuntoutujan kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä.
Kuntoutuminen on kuntoutujan omaa toimintaa, jonka tavoitteena on toteuttaa
hänen omalle elämälleen asettamiaan tavoitteita sekä lisätä hänen kykyään toimia
menestyksekkäästi ja tyytyväisenä elinympäristössään ja valitsemissaan rooleissa.
Kuntoutumisen myötä kuntoutujan toimintatavat ja hänen itseensä kohdistamansa
asenteet, tunteet ja ajatukset muuttuvat suotuisammiksi. Työllistyminen on yksi
keskeinen kuntoutumisen edistäjä.
Asumispalvelut
Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelukokonaisuudet luokitellaan kolmeen ryhmään kuntoutujan tuen tarpeen ja asumismuodon perusteella: tuettu asuminen,
palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.
Tuettu asuminen tarkoittaa itsenäisintä asumisen muotoa. Kuntoutuja asuu joko
yksityisasunnossaan tai sitä vastaavassa kunnan järjestämässä tukiasunnossa.
Kuntoutuja tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti. Tuettu
asuminen käsittää säännöllistä kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa mielenterveys/päihdekuntoutusta, jota annetaan pääasiallisesti muualla kuin kuntoutujan
asunnossa.
Palveluasuminen järjestetään tarkoitukseen varatussa asumispalveluyksikössä.
Palveluasumisessa kuntoutuja tarvitsee intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta
sekä omatoimisuuden ja asumisen tiivistä harjoittelua. Palveluasuminen on
useimmiten yhteisöllistä asumista. Henkilöstöä on päivisin. Puhelinpäivystys toimii
ympärivuorokautisesti.
Tehostetussa palveluasumisessa vaikeasti toimintarajoitteinen kuntoutuja tarvitsee jatkuvasti hoivaa ja huolenpitoa sekä ympärivuorokautista tukea. Tehostetun
palveluasumisen rinnalle on muotoutunut uusia erityisen tuen asumistarpeita
muun muassa nuoremmat muistisairaat ja aggressiiviset käytöshäiriöiset nuoret
aikuiset, joiden asumispalvelut vaativat erityisen asumispalvelukokonaisuuden.
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Asukas, asiakkuus
Ohjelmassa käytetään asukas käsitettä hyvän arjen itsenäisenä toimijana ja terveyttä ja hyvinvointia edistävänä kuntalaisena. Asiakkuus käsite voidaan jakaa asiakas ja potilas - käsitteeseen. Asiakkaan rooli aktivoituu kohdennettujen palvelujen
myötä palvelun saajana ja aktiivisena osallistujana. Potilas käsitettä käytetään
hoidon järjestämisessä perus/erityistason avo- ja laitoshoidossa. Potilaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus vaihtelee sairauden vakavuusasteen mukaan.
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän rakenne
Palvelujärjestelmänä nähdään koko palvelukokonaisuus kunnan, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamina palveluina, joiden tarkoituksena on auttaa ja
tukea ihmistä, kun hän on avun ja tuen tarpeessa.
Palvelurakenne muodostuu eri avun ja tuen muodoista palvelujärjestelmässä
;edistävä- ja ehkäisevä työ, hoito ja kuntoutus. Tavoitteena on, että asukas saa
erilaisiin tuen ja avun tilanteisiin oikeaa ja sopivaa palvelua terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Palvelurakenteen tulee olla selkeä, jotta
palveluohjaus toimii ja rakentuu asiakastilanteen mukaan joustavasti eheäksi
suunnitelluksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi palvelurakennetta kuvastaa hoidon
järjestäminen avo- tai laitospainotteisesti riippuen siitä mihin resurssit painottuvat.

2.2 Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
Mielenterveys on vuorovaikutusta itsensä ja toisten ihmisten kanssa. Mielenterveyden vuorovaikutusmalli tarkoittaa mielenterveyden rakentumista usean tekijän vuorovaikutuksena ja on pitkäaikaisen, monitekijäisen kehityksen tulos. Arjessa ja palveluissa on paljon tilanteita, joissa on mahdollista tukea suotuisaa kehitystä ja terveyttä. Tämän vuoksi on hyvä kuvata mielenterveys- ja päihdetyön moninaista ja laaja-alaista palvelujärjestelmää.
Palvelujärjestelmän rakenne muotoutuu edistävästä ja ehkäisevästä sekä korjaavasta toiminnasta, joka käsittää hoidon ja kuntoutuksen. Toimintojen painopiste on edistävässä ja ehkäisevässä toiminnassa. Hoito on tärkeä osa-alue,
silloin kun edistävät ja ehkäisevät toimenpiteet eivät ole riittäneet. Kuntoutus nähdään myös kaikkea kolmea osa-aluetta tukevana toimintana. Kolmio kuvastaa palvelujärjestelmän painosuhteita toiminnan eri näkökulmista.(Kuvio 2.)
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KORJAAVA TOIMINTA
-erityispalvelutaso
hoidon- ja kuntoutuksen
strategia

KUNTOUTUS

EHKÄISEVÄ TOIMINTA
-peruspalvelutaso
-korkean riskin strategia
EDISTÄVÄTOIMINTA
-itsepalvelutaso
väestöstrategia

KUVIO 2. Palvelujärjestelmä painotukset toiminnan eri näkökulmista
Rovaniemellä on useita, erilaisia mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuottajia. Liitteestä 3 (s.39) löytyy vuoden 2011 kuvaus Rovaniemellä olevista mielenterveys- ja
päihdepalveluista. Palvelukokonaisuuden tarkoituksenmukaiseen yhteistoimintaan
on olemassa selkeä tarve, jotta palvelujärjestelmää voidaan monialaisesti eri palvelutuottajien yhteistoiminnalla kehittää edelleen ja toteuttaa esimerkiksi eri väestöryhmille tarkoitettuja teematapahtumia. Tavoitteena on eheämpi ja yhteneväisempi palvelukokonaisuus asiakaan näkökulmasta. Tässä voidaan myös puhua
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteesta.
Edistävä toiminta kohdistuu koko väestöön ja tukee omaehtoista terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistä arkiympäristössä. Tällöin puhutaan palvelujärjestelmässä
itsepalvelutasosta. Tarkoituksena on luoda koko väestölle turvallinen ja terveellinen elinympäristö, joka mahdollistaa eri toimintoja arkiympäristössä mm. erilaiset
harrastus- ja vapaa-ajantoiminnat, kulttuuri, yhdistys- ja järjestötoiminta, seurakuntapalvelut jne.
Ehkäisevä toiminta voidaan kuvata sekä yleisenä että kohdennettuna toimintana.
Yleinen ehkäisevä työ kohdistuu arki-, kasvu- ja työympäristöön, joissa on toimintaympäristönä yhteisö. Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ehkäisy tarkoittaa negatiivisen kehityksen ennakointia ja puuttumista mm. vaikuttamalla mielenterveyden
riskitekijöihin sekä edistämällä mielenterveyttä vahvistavia ja suojaavia tekijöitä.
Peruspalveluissa on tavoitteena tunnistaa tuen tarpeessa olevat ja järjestää tarvittavat tukitoimet arkiympäristöön mm. kotiin, päiväkotiin, kouluun, oppilaitokseen,
työpaikalle jne. Peruspalvelutasolla on kohdennetusti tarjottava mielenterveyden –
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ja päihdeongelmien ehkäisemiseksi erilaisia tukitoimenpiteitä riskiryhmässä oleville asukkaille mm. kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia tulee tietoisemmin hyödyntää
psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä ja tukemisessa.
Korjaava toiminta (sairauden hoito ja diagnoosi) on erityispalvelutaso, jossa
toimivat mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijat.

Toiminta kohdentuu asia-

kas/potilasryhmiin, joilla on olemassa mielenterveys- ja päihdeongelma, joka vaatii
sairauden diagnosointia ja hoidon suunnittelua ja toteutusta käypähoito-ohjeiden
mukaan.
Kuntoutus on kiinteä osa mielenterveys- ja päihdesairauksien hoitoa. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kuntoutumisessa on tärkeää kuntoutusohjaus ja riittävän tuen mahdollistaminen varhain. Sairauden hoidossa kuntouttava toiminta
vaatii suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja sopivasti voimaantumista tukevaa
toimintaa mahdollistaen omaehtoisen arjen onnistumisen. Sairastumisen jälkeen
on edelleen tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lisäongelmien ehkäisemiseksi mm. taidelähtöisten menetelmien käyttöä hyödynnetään enemmän osana psyykkisten sairauksien hoitoa ja kuntoutusta.
Erityispalvelutasolla toimivat kunnan ja erikoissairaanhoidon tuottamat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Taulukossa 1. ( s. 17) on kooste laaja-alaisesta mielenterveys- ja päihdetyön rakenteesta.
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EdEDISTÄVÄÄ TOIMINTAA (PROMOOTIO)
ITSEPALVELUTASO ,YLEINEN

EHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA(PREVENTIO)
PERUSPALVELUTASO, TUNNISTAVA

Kohdistus

Toimintaympäristö

Kohdistus

Tavoite

Toimintaympäristö

TAULUKKO 1.

KORJAAVAA TOIMINTAA
ERITYISPALVELUTASO, KOHDENTAVA

PALVELUPROSESSI

väestöstrategia (ARKIELÄMÄ)

väestöstrategia ( ARKIYHTEISÖ)

asukas

lapsi, nuori, perhe

koti, Internet, vapaa-ajan toiminnot, liikunta, kulttuuri-, nuorisotoiminta, yhdistys- ja järjestötoiminta, seurakunnat jne.

sivistyspalvelut;
koti, päiväkoti, koulu, oppilaitos
työelämä

asukkaan ja lähiyhteisön omaehtoinen hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen

- lapsen, nuoren kasvua ja kehitystä tukeva toiminta sekä varhainen
tunnistaminen ja tuen antaminen
- työhyvinvoinnin edistäminen, varhainen tunnistaminen ja tuen antaminen työpaikalla

koko väestöön tai väestön
osaan, toiminta ei valikoidu yksilöllisen tilanteen mukaan

- kohdistuu kodin ulkopuolella yhteisössä toimivien lasten ja nuorten
kasvuympäristöön
- työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen

- kohdistuu asiakasryhmiin, joilla on havaittu mielenterveyden ongelmaa tai sairaus, runsasta päihteiden käyttöä, uupumusta jne. ja tarvitsee mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijan hoidon arviointia, suunnittelua, toteutusta ja seurantaa

korkean riskin strategia

Erikoissairaanhoito (Lapin keskussairaala)

asiakas/potilas

- Päivystys
- Poliklinikat (lasten, nuorten ja yleissairaala)
- Osastot: lasten psykiatrinen osasto , nuorten
psykiatrinen osasto
ja aikuisten osastot ja avovastaanotto sisältäen
akuuttilinjan, mielenterveyslinjan ja psykoosilinja
- potilaan vaikea-asteisen mielenterveys- ja päihdesairauden arviointi, hoito ja jatkosuunnitelma
- kohdistuu potilasryhmiin, joiden mielenterveys- ja
päihdesairauden hoito vaatii erikoissairaala tasoista psykiatrista hoidon arviointia, toteutusta ja seurantaa.

koti, neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, etsivä nuorisotyö,
perhetyö, työterveyshuolto, vastaanotto, kotihoito, kuntoutus, vuodeosasto, 3.sektori
- asiakkaan mielenterveyshäiriön ja päihderiskikäyttäytymisen tunnistaminen, tuen antaminen ja tarpeenmukainen hoito
- kohdistuu ryhmiin, jotka elävät haasteellisessa elämäntilanteessa,
mm. elämän kehityskriisit, eri muutostilanteet esim. ensimmäisen
lapsen syntymä, työttömäksi joutuminen, vakavan somaattisen sairauden toteaminen, eläköityminen, leskeys tai havaittu mielenterveyden heikkenemistä esim. mielialaseulan, päihteiden riskikäyttäytymisseulan, työstressikyselyn pisteet kohonneet.
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hoidon- ja kuntoutuksen strategia (YHTEISTOIMINTA)

potilas /asiakas
Kunnan palvelu
mielenterveys- ja päihdeyksikkö sisältäen Nuppinuorisopalvelupisteen ja ryhmäkodit, perheneuvola, sosiaalityö, kuntouttava toiminta, asumis- ja
päiväpalvelut, Turvanen-kuntoutusohjaus, kriisipalvelu, Nuorten päihde- ja huumeklinikka Romppu
-asiakkaan /potilaan mielen- ja päihdesairauden
diagnoosi, hoito ja kuntoutus

2.3

Mielenterveys- ja päihdetyön palvelutarpeet tilastojen valossa

Rovaniemen kaupungin väestökehitys on ollut myönteinen usean vuoden ajan.
Rovaniemen väestöpohja on juuri vuosien 2010 -2011 vaihteessa ylittänyt 60 000
asukasmäärän. Asuinympäristöltään Rovaniemi on maantieteellisesti laaja tiheään
asutusta taajamasta viiteen palvelualueeseen, joissa asuu vajaa viidennes asukkaista. Palvelualueiden keskuskyliä ovat Sinettä, Vikajärvi, Vanttauskoski, Kivitaipale ja Muurola.
Väestönrakennetta kuvastaa keskeisesti tällä hetkellä vauva- ja lapsiperheiden
hyvä osuus sekä ikäihmisten maltillinen määrä kokonaisväestöstä. Tunnuspiirteenä on tiedossa tulevina vuosina ikäihmisten määrän kasvu. Lisäksi Rovaniemellä
on suhteellisen suuri opiskelijakaupunki, jolloin opiskelijaikäisten elämäntilanne
asettaa omat haasteena vastata heidän hyvinvointiin. Rovaniemellä on ollut aktiivista maahanmuuttotoimintaa viime vuosina, joten heidän tarpeensa mielenterveys- ja päihdetyössä on myös huomioitava.
Palvelurakennetta kuvaavia tilastoja
Rovaniemen mielenterveystyön palvelurakenne hoidon osalta on edelleen laitospainotteista katsottuna keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia vuonna 2010. Mielenterveystyön resursseista kohdentuu laitoshoitoon 55 % ja
avohoitoon 45 %. Avohoitoa on niukasti sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa palvelujen tarpeeseen ja asukasmäärään suhteutettuna. Päihdetyössä hoito puolestaan on avohoitopainotteista. Vuoden 2010 käytetyistä resursseista kohdentuu laitoshoitoon 34 % ja avohoitoon 66 %. (Kuvio 3.)

Rovaniemen psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot 1000 asukasta kohden ovat samalla tasolla kuin keskimäärin koko maassa. Psykiatrian avohoitokäyntejä on
huomattavasti vähemmän tuhatta asukasta kohden kuin koko maassa keskimäärin. Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit lääkärillä ja muulla ammattiryhmällä 1000 asukasta kohden ovat keskimääräistä korkeammat, joka osaltaan selittää palvelujen tuottamisen rakennetta. Rovaniemellä on kunnan oma mielenterveys- ja päihdeyksikkö, joka kuuluu perusterveydenhuoltoon. Mielenterveysongelmaisten asukkaiden määrä palvelu- ja tukiasumisessa kunnan kustantamana palveluna on koko maan keskiarvon tasolla.
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Päihdehuollon nettokustannukset euroa/asukasta kohden ovat huomattavasti matalammat Rovaniemellä ja Lapissa yleensä kuin koko maassa keskimäärin. Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita /1000 asukasta kohden on keskimääräistä
enemmän verrattuna koko maahan. Päihdepuolen asumispalveluissa on huomattavan vähän asiakkaita /1000 asukasta kohden verrattuna keskimäärin koko maahan.

Resurssit
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen resurssit kohdentuvat tällä hetkellä laitospainotteisesti. Perusterveydenhuollon toiminnan vahvistaminen mahdollistaa avopainotteisemman toiminnan. Mielenterveys- ja päihdetyön avo- ja laitospainotteisuus
resurssien näkökulmasta vuoden 2010 tilinpäätöksessä on kuvattu kuviossa 3.
Mielenterveystyö

Päihdetyö

Laitoshoito

Laitospalvelut yhteensä noin 7 596 674,98 €
eli 55% kustannuksista

Avopalvelut yhteensä
noin 6 326 611,97 € eli
45 % kustannuksista

Laitospalvelut yhteensä noin
354 020,00 € eli 34
% kustannuksista

-erikoissairaanhoito
(esh)

Avohoito
esh avohoito
-erityispalvelut käsittäen
mielenterveys- ja
päihdeyksikön,palveluasumisen ja
kuntoutusohjauksen,perheneuvolan
,Romppu

Avopalvelut yhteensä
noin 686 688 € eli 66
% kustannuksista

Edistävä ja ehkäisevä toiminta
-peruspalvelut yli kaikkien toimialojen neuvola,
päivähoito, koulu , perhetyö, oppilaitokset,
nuorisotyö, työterveyshuolto,vastaanotto,
kotihoito, liikunta ja kulttuuri, ympäristö ja
tekniikka

Turvallinen Lapsuus,
tyytyväinen
vanhemmuus

Kehittyvä
nuoruus

Mielekäs
aikuisuus

Arvostettu
ikääntyminen

Kuvio 3. Mielenterveys- ja päihdetyön määrärahat ja niiden käyttö vuonna
2010.
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Tilanne eri väestöryhmien näkökulmasta
Rovaniemellä yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on ollut keskimääräistä
korkeampi ja on edelleen koko maan keskiarvoon katsottuna. Rovaniemellä lasten
ja nuorten pahoinvointia on havaittavissa myös, joka näkyy psykiatristen palvelujen tarpeen kasvuna viime vuosina. Tilanteesta kertoo myös lasten ja nuorten lisääntynyt erilaisen tuen(esim. tukiopetus, pienryhmiä, erityisopetusta, perhetyötä
jne.) tarve muun muassa peruspalveluissa, päivähoidossa ja koulussa nuoren
kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Asiaan on kiinnitetty huomiota muun muassa
lisäämällä resursseja ennalta ehkäisevään perhetyöhön, pitämällä kohtuullisena
luokkakoot, kehittämällä etsivää erityisnuorisotyötä sekä palkkaamalla psykiatrisen
sairaanhoitajan osaamista perhepalvelukeskuksen käyttöön.
Kouluterveystutkimuksessa koulukiusaamisen kasvu on pysähtynyt 2010 tutkimustulosten mukaan. Edelleen Rovaniemellä on koulukiusatuksi kokeneiden 8. ja 9-lk
% -osuus keskimääräistä korkeampi koko maan keskiarvoon nähden. Asiaan on
paneuduttu KiVa (kiusaamisen vastustaminen)-koulu hankkeessa. Hanketyö on
laajennettu kaikkia peruskouluja koskevaksi asiaksi vuoden 2010 aikana. Muita
huolenaiheita 8. ja 9.lk koululaisten kohdalla on yksinäisyys, keskivaikeaa /vaikeaa
masentuneisuutta kokevien oppilaiden määrä ja ainakin kerran kokeillut laittomia
huumeita 8.-ja 9. luokan oppilaiden määrä on kasvussa. Mielenterveyshäiriöön
laitoshoitoa saaneet 0-17 v 1000 vastaavanikäistä kohden saaneita on keskimääräistä enemmän koko maan keskiarvoon verrattuna.
Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden huolen aiheita ovat 2010 kouluterveyskyselyssä yksinäisyys, vanhemmuuden puute ja koulukiusatuksi joutuneiden määrät. Nämä huolet on nähtävissä ammatillisessa oppilaitoksessa 1. ja 2. vuoden
opiskelijoilla myös. Lisäksi humalajuominen ja huumekokeilut ovat lisääntyneet
ammatillisissa oppilaitoksissa v.2010 tutkimuksessa verrattuna vuoteen 2008.
Uusi kasvava trendi ovat psykiatrisen laitoshoidon lisääntyminen 13 -24-vuotiaiden
tyttöjen kohdalla. Samanikäisten poikien kohdalla tilanne on tasaantunut. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden 18–24 –vuotiaiden määrä sekä
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä 16–24-vuotiaissa nuorissa on kasvava.
Työikäisten sairauspäivärahaa saaneiden määrä 25 - 64-vuotiailla 1000 vastaavanikäistä kohden on korkea koko maan keskiarvoon nähden.
Tulevina vuosina Ikäihmisten määrän kasvun myötä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarve tulee lisääntymään jo viime vuosina todetun mielenterveys- ja päih20

deongelmien määrän lisääntymisen takia väestön keskuudessa. Myös ikäihmisten
kohdalla alkoholin käytössä on havaittavissa lisääntymistä. Perheiden pienentyminen ja yhteisöllisyyden vähentyminen on lisännyt yksinäisyyden tunnetta, joka on
todettu olevan altistava tekijä mielenterveys- ja päihdehäiriöihin. Ikääntymisen
myötä eri sairauksien, lääkityksen, alentuneen päihteiden sietokyvyn johdosta seuraa haasteellisia vaikutuksia muun muassa käytöshäiriöitä, jotka luovat uudenlaisia palvelutarpeita esim. palveluasumiseen.
Mielenterveys- ja päihdehaittoja ennakoivat tekijät
Työttömyys on keskimääräistä korkeampaa Rovaniemellä ja Lapissa yleensä verrattuna koko maan keskiarvoon. Työllistymisellä on keskeinen merkitys mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisemisessä. Työttömien määrä työvoimasta on jonkin verran noussut, erityisesti nuorisotyöttömien määrä 18–24 –vuotiaiden osuudessa työvoimasta. Koulunsa keskeyttäneiden nuorten määrissä on kuluvina vuosina havaittu lisääntymistä. Puhutaan negatiivisista keskeytyksistä (negatiivisista
syistä johtuva keskeyttäminen). Tähän asiaan tullee paneutua, jotta nuoren syrjäytymisen kehitys ei pääsisi tapahtumaan jo tässä vaiheessa. Kouluttautuminen on
yksi työllistymisen edellytys tämän päivän työelämässä. Työttömyys on todettu
olevan todellinen riski. Työttömällä on nelinkertainen riski altistua mielenterveyshäiriöihin sekä kahdeksankertainen riski päihdehäiriöön.
Toimeentulotukea saaneiden henkilöiden % -osuus väestöstä Rovaniemellä koko
maahan ja Lappiin suhteutettuna on korkeampi ja kehitystrendi nouseva. Toimeentulotuen kehitys on yhteydessä työttömyyteen.
Alkoholin myynti asukasta kohti 100 % alkoholina on Rovaniemellä enemmän kuin
koko maassa mutta vähemmän kuin Lapissa yleensä. Tämä näkyy myös Rovaniemen poliisien tilastoissa päihtyneiden säilöönottojen määrässä 1000 asukasta
kohti, joka on korkea koko maahan ja Lappiin verrattuna.
Mielenterveyden ja päihteiden vaikutus hyvinvointiin
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä Rovaniemellä on hivenen korkeampi kuin
koko maassa keskimäärin. Rovaniemen osalta pitkäaikatyöttömien kasvu on edellisvuosiin nähden kuitenkin pysähtynyt ja kääntynyt laskuun. Kodin ulkopuolelle
sijoitettujen 0-17 – vuotiaista % vastaavanikäisestä väestöstä on pysynyt Rovaniemellä samalla tasolla viime vuodet. Määrä on koko maahan ja Lappiin suhteutettuna keskimääräistä vähän matalammat.
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Avioerojen määrä 25–64-vuotiailla suhteessa 1000 vastaavanikäistä naimisissa
olevaa Rovaniemellä on korkea suhteessa koko maan ja Lapin lukuihin nähden.
Tällä on merkitystä perheiden hyvinvointiin ja erityisesti lasten ja nuorten perusturvallisuuden kehittymiseen ja hyvinvoinnin kokemiseen.
Rovaniemellä päihtyneiden säilöönotot, poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset ja
huumausainerikokset suhteessa 1000 asukasta kohden on koko maan keskiarvoa
koreammat ja kehitystrendi on nousussa. Yhä useammissa poliisin tietoon tulleissa rikoksissa on rikoksentekijä päihteiden vaikutuksen alainen. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt viime vuosina poliisin tilaston mukaan, joka kertoo myös
ihmisten henkisestä pahoinvoinnista, joka näkyy kotihälytysten määrän lisääntymisenä. Turvallisuuden kokeminen on yksi mielenterveyden perusta ja siihen tulee
Rovaniemellä suhtautua vakavasti ja miettiä toimenpiteitä turvallisuustilanteen parantamiseksi.
Mielenterveys- ja päihdetyön indikaattoreista vuosilta 2008–2010 on tehty tilastokatsaus vertailukohteena Rovaniemi suhteessa koko maa, Lappi ja 8 eri keskisuurta kuntaa eri puolelta Suomea (Hämeenlinna, Joensuu, Lappeenranta, Imatra, Forssa, Salo, Kemi, Seinäjoki). Tilastokatsaus löytyy sähköisessä muodossa
osoitteesta http://www.rovaniemi.fi/kaupunkistrategiat.

2.4

Mielenterveys- ja päihdetyön nykytila Rovaniemellä

Nykytilaa on analysoitu SWOT- nelikentän pohjalta, joka toteutettiin kirjallisena
kyselynä laajasti eri toimialojen, järjestöjen yms. toimijoille toukokuussa 2010.
Vastauksia palautui yhteensä 34 kappaletta.
Nelikenttäanalyysissä asiat on jaettu vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin sekä heikkouksiin että uhkiin. Mahdollisuudet kehittämistyössä tulee nähdä voimavarana
tulevina vuosina ja hyödyntää palvelujen kehittämisessä. Kyselyn antama palaute
mahdollisuuksien runsaasta määrästä antavat hyvät lähtökohdat mielenterveys- ja
päihdetyön kehittämiselle. Uhat ja heikkoudet nähdään haasteina, joihin pitää erityisesti paneutua kehittämistyössä. Lisäksi työpajoissa tuotetut tiedot on huomioitu
analysoinnissa.
Nykytilatietojen tuottamiseen ovat osallistuneet kunnan eri toimialojen edustajat
sosiaali-, terveys-, koulu-, päivähoito- liikunta-, nuoriso- ja kulttuurialalta sekä mielenterveys- ja päihdetyön eri järjestön edustajat, mielenterveys- ja päihdealan yritykset, seurakunta, poliisi ja erikoissairaanhoito. Liitteestä 4 (s. 41) löytyvät MiePä22

ohjelman laatimisen aikana järjestetyt kuulemistilaisuudet. Alla on Rovaniemen
mielenterveys- ja päihdetyön nykytila SWOT – nelikenttäanalyysiin luokiteltuna.
Alleviivatut kohdat ovat tulleet useita kertoja esille eri kuulemistilaisuuksissa ja
työpajoissa.
VAHVUUDET

HEIKKOUDET

*matalan kynnyksen palvelupisteitä
*vahva yhteistyöverkosto
*harjoittelu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja
*kulttuurilaitokset voimavarana
*liikunta- ja nuorisotoimi mukaan vielä enemmän
*toimiva oppilashuolto
*kokemusasiantuntijuus
*vertaistuki
*yhteistoiminta (moniammatillinen + läheisverkosto)
*verkostotyö
*monipuolinen osaaminen
*taidot tunnistaa MiePä-asiakas

*niukat resurssit
*epäkäytännölliset tilat
*tiedonkulun vaikeudet
*hajanaisuus
*palvelujärjestelmän selkiintymättömyys
*konsultaatio vaikeudet
*MiePä-alan osaamisen puute
*työturvallisuus
*vaihtuvuus
*psykologipula
*vapaaehtoisten määrä rajallinen
*asiakkaan /vanhemman motivaatio, motivointi

MAHDOLLISUUDET

UHAT

*kulttuuri osana hyvinvointia
*ennaltaehkäisevä työ
*nettipalvelujen kehittäminen (palveluportaali, videopohjaiset ryhmät, sosiaalinen media )
*asiakasohjelmien ”dialogi”
àluottamus, arvostus
*harmaalla vyöhykkeellä toimiminen
*hyvät verkostosuhteet
*ylätason oppilashuoltotiimi
*ryhmätoiminta
*liikkuvat työryhmät
*asiakkaan luvalla tasavertainen kumppanuus (tiedonkulku!)
*avataan silmät kaikille huolille tasapuolisesti; erityisesti päihde!
*yhden oven periaateà palveluohjaus, -ohjaaja
*ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen, kohtaaminen à ei auteta viipaleina
*asiakkaan kohtaaminen luomuverkostoissa esim. kotona
*asiantuntijoiden runsaus
*koulutusmahdollisuus, yhteisiä seminaareja
*työmahdollisuus
*yhteisöllisyys
*innovatiivisuus
*uudet toimintatavat
*asumispalvelujen monipuolisuus
*tilataan 3. sektorilta vertaisryhmätoimintaa
*promootiota(edistävää työtä) tukeva koordinointi
*subjektiivinen oikeus saada apua
*asenteen muutos ja koulutusta (asiakkaan kohtaaminen, työntekijän itsereflektio, työnohjaus)
*ongelmalähtöisestä ajattelusta voimavaralähtöiseen ajatteluun
*yhteinen käsitys: MiePä-työ on yhteistä työtä
*ehkäisy, vaikuttaminen, varhainen tuki kuuluu kaikille
*korjaava työ on osa lisäongelmien ennaltaehkäisyä

*toimintojen supistaminen
*rahoituksen epävarmuus
*niukat resurssit
*vaitiolovelvollisuus
*yhteistyön puute
*hoitoketjujen toimimattomuus
*toimivaltaisuus, rajapinnat eivät saa olla este
*säännökset eivät estäisi mallien ja toimintatapojen kehittämistä
*kuntouttamisen aloittamiseen lakimuutos
*koulutuksen puute
*erityisosaajien puute
*palvelujen saatavuus
*konsultaatioiden vaikeus
*lisääntyvät tarpeet
*yhteiskunnan arvojen koveneminen
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3 Mielenterveys- ja päihdetyön visio, arvot ,painopistealueet ja
hyvän arjen ja hyvän palvelun kriteerit
Ohjelman visio - turvallisesti tulevaan, yhteistoiminnallisesti luovin ratkaisuin
- hyvinvointia asukkaille v.2016 - on muotoutunut nykytilan kartoituksen pohjalta.
Tavoitteena on jo laatimisen vaiheessa edistää mielenterveys- ja päihdeohjeohjelman tietoisuutta. Visio ilmentää ohjelman laadintaprosessia, jonka on haluttu
luovan tahtotilan yhteisestä työstä turvallisesti yhteistoiminnassa ja luovia ratkaisuja mahdollistaen nyt ja tulevina vuosina mielenterveys- ja päihdetyössä. Ohjelman
arvot ovat turvallisuus, yhteistoiminnallisuus ja luovuus.

Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat asukas ja hänen tarpeensa. Tavoitteena on toteuttaa yksilöllisesti ja joustavasti asiakkaan kanssa tilanteen mukaan yhteisymmärryksessä tarpeenmukainen tuki ja apu kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuvioon 4. on koottu mielenterveys- ja päihdetoimintaan osallistujat, ohjelman visio ja arvot.

KUVIO 4. Mielenterveys- ja päihdeohjelman visio, arvot ja osallistujat.
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Mielenterveys- ja päihdeohjelmaan on määritelty kolme keskeistä arvoa, jotka
kannattelevat mielenterveys- ja päihdetyötä Rovaniemellä. Arvovalinnat ovat lopullisesti muotoutuneet mielenterveys- ja päihdeohjelman laatimisen työryhmän
avoimen vuoropuhelun tuloksena. Keskeiset arvot ovat turvallisuus, yhteistoiminnallisuus ja luovuus.

TURVALLISUUS
Turvallisuus nähdään tärkeänä lähtökohtana kunnioittavalle ja luottamukselliselle vuorovaikutussuhteelle asukkaiden keskuudessa sekä toimiessamme
asiakassuhteissa että monialaisissa toimijaverkostoissa. Turvallisuuden tunne
mahdollistaa asukkaille ennaltaehkäisevässä mielessä riittävän hyvän arjen hallinnan ja tarvittaessa varhaisen vaiheen tuen ja hoidon sekä kuntoutuksen. Osa turvallisuutta ovat sovitut toimintatavat ja ajantasaisen tiedon ja taidon hyödyntäminen arjen toiminnoissa. Ammattitaito ja ammatillisuus ovat turvallisuuden perusta. Asiakkaan kuulluksi tuleminen palvelutarpeen alussa on luottamuksen ja turvallisuuden kokemuksen perusta, joka mahdollistaa kokemuksen yhteisestä ymmärryksestä ja siten onnistuneen kohtaamisen.

YHTEISTOIMINTA
Turvallisuuden tunne on edellytys yhteistoimintaan, joka antaa mahdollisuuden
laajempaan ymmärrykseen asukkaille, läheisille, verkostolle, työntekijöille ja koko yhteiskunnalle yhteisten tavoitteiden suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja
uudelleen muokkaamiseen tarkoituksenmukaiseksi. Yhteistoiminta edellyttää onnistuakseen sitoutumista yhteisiin sovittuihin päämääriin ja niiden suuntaisesti
toimimiseen. Parhaimmillaan yhteistoiminta tukee asukasta ja hänen verkostoaan
tulla kuulluksi ja tuntea tulevansa merkitykselliseksi, joka on tärkeää edistävässä
ja ehkäisevässä työssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Tasa-arvoinen toiminta vahvistaa ja edistää aitoa kumppanuutta. Yhteistyö ja verkostotyö vähentävät päällekkäistä työtä ja asiakkaan asioiden pirstaloitumista eri organisaatioihin ja tukevat
kokonaisvaltaisempaa toimintaa asiakkaan lähtökohdista.
Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset asettavat haasteita palvelujen järjestämiselle. Palvelujen uusiutumiskyky on edellytys tarkoituksenmukaisen palvelujärjestelmän syntymiselle ja säilymiselle. Palvelutarpeet ovat moninaisia, muuttuvia ja
lisääntyviä, joihin myös mielenterveys- ja päihdetyössä tulee kiinnittää huomiota.
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LUOVUUS
Palvelujärjestelmän kehittäminen vaatii rohkeutta, avoimuutta ja aloitteellisuutta
toimivien rakenteiden ja käytäntöjen aikaansaamiseksi. Luovuutta tarvitaan arjen
tilanteisiin asukkailta, työntekijöiltä, esimiehiltä, johtajilta ja koko verkostolta, jotta
mielenterveyden hyvinvointia ja päihdehaittojen ehkäisyä kyetään toteuttamaan
entistä paremmin. Luova rohkeus ja ennakkoluulottomuus mahdollistavat tulevaisuuden ennakoinnin ja palvelujen uusiutumiskyvyn. Luovuus antaa parhaimmillaan mielenterveys- ja päihdetyöhön uusia mahdollisuuksia tukea asukkaiden
tarpeita ja tavoitteiden saavuttamista monipuolisesti ja rikkaasti monialaista osaamista hyödyntäen.

Mielenterveys- ja päihdetyön painopistealueet ja hyvän arjen ja hyvän palvelun kriteerit
Hyvän palvelun kriteerien taustalla on tarve tarjota työkaluja mielenterveys- ja
päihdetyön laadun kehittämiseen ja arviointiin. Tavoitteena on tehdä näkyväksi ja
tunnetuksi laadukkaita mielenterveys- ja päihdetyön käytäntöjä sekä samalla edistää palvelujen laatua käyttäjien ja tuottajien näkökulmasta. Tämän toivotaan lisäävän palveluista saatavia hyötyjä. Palvelukriteerit ottavat huomioon eri ikävaiheet ja
palvelujen osa-alueet; edistävän, ehkäisevän, hoidon ja kuntoutuksen. Hyvän palvelun kriteerejä katsellaan kahdesta eri näkökulmasta:

asiakkaan näkökulma

palvelun tarjoajan näkökulma

KÄYTTÖ:

TUOTTAMINEN:

Käyttö käsittelee palvelun toimintaa palvelun käyttäjän
näkökulmasta. Arviointialueen kriteereillä pyritään varmistamaan, että kohderyhmän on mahdollista käyttää palvelua ja palvelua on riittävästi ja että se vastaa mahdollisimman hyvin käyttäjän tarpeita sekä odotuksia. Palvelun käyttöön vaikuttavia asioita ovat saatavuus, käytön
helppous ja sujuvuus sekä palvelujen toimivuus.

Tuottaminen käsittelee palvelun toteuttamisessa, kehitystyössä ja ylläpidossa
huomioon otettavia laatukysymyksiä. Tuottamisen laatua tarkastellaan palvelun rakentamisen, käyttäjäkeskeisyyden, sisällöntuotannon hallinnan sekä turvallisuuden ja toimivuuden osalta.

SISÄLTÖ:

HYÖDYT:

Arviointialue käsittelee palvelun sisältöä; sen olennaisuut- Hyödyt - arviointialueen kriteerit käsittelevät
ta, luotettavuutta ja oikea-aikaisuutta, kattavuutta, ymmär- palvelun käyttäjän ja tuottajaorganisaarettävyyttä sekä rakenteen selkeyttä. Arviointialueen kri- tion saamia hyötyjä.
teerit ottavat huomioon erityisesti käyttäjän näkökulman
sisältöön, eli niiden avulla voidaan varmistaa, että palvelun sisältö on tarpeenmukainen. Palvelun sisältöön vaikuttavia asioita ovat palvelun tietosisältö ja vuorovaikutteisuus.
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Mielenterveys – ja päihdeohjelma muodostuu neljästä painopistealueesta, joita
ovat saavutettavuus, palvelu- ja hoitoprosessien toimivuus, henkilöstön osaaminen
ja työhyvinvoinnin edistäminen ja toiminnallinen tuloksellisuus. Kuvioon 5. on kuvattu mielenterveys- ja päihdeohjelman painopisteet hyvän arjen ja hyvän palvelun
kriteerien ohjaajina.

KUVIO 5. Mielenterveys- ja päihdeohjelman painopisteet

Neljälle painopistealueelle on laadittu hyvän arjen ja hyvän palvelun kriteerit, jotka
ovat muotoutuneet tavoitteiksi seuraavasti:
1)Saavutettavuuden parantaminen
1.1Asukkaat voivat vaikuttaa ja osallistua mielenterveys- ja päihdetyöhön.
1.2 Asukkailla on mahdollisuus valita itselleen parhaat tavat ja keinot terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisessä, jotta omaehtoinen ja itsenäinen toimintakyky on
turvattu mahdollisimman pitkälle.
1.3 Asiakkaat pääsevät tarpeenmukaiseen ja tasokkaaseen, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa saatavaan mielenterveys- ja päihdepalveluun.
1.4 Palveluprosessi on eheä ja eri toimijoiden välinen yhteys toimii tarkoituksenmukaisesti asiakkaan lähtökohdista.
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Tämä tarkoittaa toimenpiteinä:
• mielenterveys- ja päihdetyössä palvelurakenteen selkiyttämistä ja avohoitopainotteisuuden lisäämistä ohjauksen, neuvonnan ja tuen keinoin sekä
•
matalan kynnyksen ohjauksen ja tuen mahdollistumista elämänkulun riskitilanteissa ja että
•
läheiset huomioon ottamista, kun perheessä on mielenterveys- ja /tai
päihdeongelma.
2) Palvelu- ja hoitoprosessien toimivuuden edistäminen
2.1 Palvelujen lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja hänen läheisverkostonsa.
Läheiset otetaan huomioon osana palvelukokonaisuutta.
2.2 Asukkailla ja eri toimijoilla on riittävästi tietoa palveluvaihtoehdoista ja yhteystiedoista.
2.3 Palvelujen sujuvuutta on selkiytetty sopimalla työnjako ja vastuut. Toimivaa
turvallisuutta ovat yhtenäiset menettelytavat ja toimintaohjeet.
2.4 Kuntoutusjärjestelmän kehittäminen erilaisten kuntoutujien tarpeiden pohjalta.
Tämä tarkoittaa toimenpiteinä:
• prosessien selkiyttämistä sopimalla palvelujen porrastus sekä asiakaslähtöisten työ- ja toimintatapojen rakentamista.
• Hoito-palvelu-kuntoutussuunnitelma tehdään asiakkaan kanssa ja
suunnitelman vastuuhenkilö nimetään ja kirjataan.
3) Osaava henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö
3.1 Riittävä ja osaava henkilöstö on toimivan mielenterveys- ja päihdetyön edellytys.
3.2 Henkilöstön osaamisen kehittymisestä pidetään huolta ja työhyvinvoinnin tukemisen keinoja käytetään.
3.3 Työntekijöillä on valmius tunnistaa ja tukea mielenterveys- ja päihdetyöhön
liittyviä riskejä ja voimavaroja asiakkaan kanssa ja työntekijät ovat omaksuneet palveluhenkisyyden periaatteen.
3.4 Hyvä johtajuus edistää ja tukee toimivia verkostoja.

Tämä tarkoittaa toimenpiteinä:
• työntekijän ja työyhteisön osaamisen ja hyvinvoinnin edistämistä sekä
työn kehittämiseen osallistumisen tukemista, joihin johdon toiminnalla vaikutetaan myönteisesti.
• Palvelujen tuottamisessa on käytössä riittävät henkilöstöresurssit.
4)Toiminnallinen tuloksellisuus
4.1 Ensisijaisesti on kyse asukkaiden omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisestä ja
tukemisesta.
4.2 Palvelujen tarkoituksenmukainen järjestäminen on toiminnan tuloksellisuutta ja
resurssien optimaalista käyttöä.
4.3 Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen, ongelmien ehkäisy, hoito ja
kuntoutus edellyttävät eri toimialoja ylittävää yhteistoimintaa asukkaiden kanssa.
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Tämä tarkoittaa toimenpiteinä:
• yhteistoiminnan hyödyntämistä palvelujen tarkoituksenmukaisuuden edistämisessä asukkaiden ja eri palvelujen tuottajien välillä sekä
• tietoisuuden lisäämistä mielenterveys- ja päihdeasioissa eri-ikäisille asukkaille ja eri alojen toimijakumppaneille.

4

Mielenterveys- ja päihdeohjelman kehittämis- ja toimenpideesitykset
4.1 Palvelujärjestelmään liittyvä kehittäminen

Palvelujärjestelmän
(kaupunki,
LSHP,3.sektori,yksityiset
palveluntuottajat)
kehittämiseen liittyvät
toimenpiteet

Kaupungin sisäisen
palvelujärjestelmän
kehittämiseen liittyvät
toimenpiteet

• 1) Avohoidon kehittäminen
• 2) Laitospainotteisuuden vähentämiseen
tähtäävien kehittämistoimenpiteiden
käynnistäminen

• 1) Nuorten talon perustamiseen liittyvien
toimenpiteiden käynnistäminen
• 2) Aikuisten kumppanuuspisteen
perustamiseen liittyvien toimenpiteiden
käynnistäminen

4.1.1 Kaikissa palveluissa huomioitavaa

Palvelujärjestelmän haasteet ovat pirstaleisuus ja osin päällekkäisyys. Palvelujärjestelmän selkiintymättömyys aiheuttaa asiakasprosesseissa väliin putoamisia
ja palvelujen toteutuminen ei tapahdu asiakkaan kannalta aina parhaalla mahdollisella tavalla. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen porrastus perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon välillä vaatii selkiyttämistä ja työnjaosta sopimista. Hyvänä
yhtenä esimerkkinä voidaan esittää raskaus, vanhemmuus ja päihteet palveluprosessin mallintaminen (löytyy www.sosiaalikollega.fi/mallit/paihdetyo), jossa on kuvattu eri osaamisen nivoutuminen eri palvelujärjestelmän eri asteisessa
työssä joustavasti mutta johdonmukaisesti moni-ilmiöisessä asiakkaan elämänti29

lanteessa. Prosessin aikaansaaminen näkyväksi ja toimivaksi käytännöksi on ollut
vaativa prosessi. Vuoropuhelun keinoin yhteisen ymmärryksen löytyminen asiakkaan parhaaksi on ollut merkityksellistä ja helpottaa aidosti työtä tekemään yhteisen tavoitteen eteen, kun haasteita arjessa kohdataan asiakkaiden kanssa. Toimintamallin kiinnittyminen arjen työmalliksi vaatii määrätietoista työskentelyä edelleen.
Rovaniemellä tarvitaan yritysten ja 3.sektorin toimijoiden osaamisen hyödyntämistä entistä enemmän erimuotoisten palvelujen järjestäjänä muun muassa kuntouttavaan toimintaan, eri asumispalveluihin ja päivätoimintaan.
Lisäksi kunnan mielenterveys- ja päihdeyksikön toiminta suhteessa terveyskeskuksen vastaanoton, vuodeosastojen, työterveyshuollon, perheneuvolan ja sosiaalityön välillä hoidon ja tuen järjestämisessä toimintatapojen ja työjaon osalta on
selkiytettävä asiakkaan parhaaksi. Sovitut toimintatavat ja –ohjeet kirjataan ja
ovat saatavilla palveluoppaana asukkaille ja eri toimijoille oikea-aikaisen ohjauksen ja palvelun saamiseksi yli eri toimintarajojen asiakaslähtöisesti.
Toimintatapojen kehittämisessä ja tuottamisessa moniammatillisuuden suuntaan
ryhmätoiminnoissa, päiväpalveluissa, kuntouttavassa työtoiminnassa, palveluasumisessa jne. on vielä mahdollisuuksia käyttämättä. Konsultoivan mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijan käyttömahdollisuuksia tulee edistää ja luoda toimivat käytännöt eri- ikäisten väestöryhmien kohdalla. Asukkaiden puhelin- ja verkkopalvelujen saatavuutta mielenterveyteen ja terveyden edistämiseksi tulee edistää
tarjoamalla ja kehittämällä erityisesti palveluja nuorille ja aikuisille. Koulutettujen
ammattihenkilöiden että kokemusasiantuntijoiden ohjausta, neuvontaa ja tukipalvelujen mahdollisuuksia tulee lisätä varhaisen tuen ja avun mahdollistajana ja
omaehtoisen hyvinvoinnin tukemisessa.
Rovaniemellä on panostettu kouluttamalla henkilöstöä useiden vuosien ajan verkostomaisiin työtapoihin ja – menetelmiin. Nämä ovat osaltaan edistämässä ja
kehittämässä varhaista avointa yhteistoimintaa ja verkostomaista työtä asiakaslähtöisesti. Edelleen tarvitaan päämäärätietoista työskentelyä uusien ja ajanmukaisten työmenetelmien kiinnittymisessä arjen työhön.
Asiakkaan kuunteleminen palveluprosessin alussa asiakkaan auttamiseksi kuuluu
jokaiselle, jotka tekevät asiakastyötä, jotta palveluprosessi lähtee oikeansuuntaisesti etenemään. Palvelujärjestelmässä olevat ikärajat eivät saa olla este palvelun
saamiselle. Ensisijaista on asiakaslähtöisessä palvelukulttuurissa asiakkaan elä30

mäntilanteen huomioiminen ja optimaalisen palvelutoiminnon löytäminen tilanteeseen, jotta asiat etenevät myönteiseen ja toivottuun suuntaan asiakkaan kannalta.
4.1.2 Peruspalveluissa

Perheitä tuetaan ensisijaisesti ehkäisevän lastensuojelun toimenpitein. Perheiden
käytössä on oltava eri elämäntilanteissa tarvittavaa tietoa ja kynnyksettömiä palveluja. Avioerotilanteissa tulee paneutua ja mahdollistaa riittävä tuki ja apu ennaltaehkäisevässä mielessä lapsille että vanhemmille, jotta elämänkriisivaihe saadaan
kannateltua uuteen elämäntilanteeseen mahdollistaen riittävän turvallinen arjen
tasapaino. Puheeksi ottoa ja tiedon antamista mielenterveyteen ja päihteisiin
liittyvissä asioissa on edistettävä kaikissa peruspalveluissa. Asenneilmastomuutos
tapahtuu peruspalveluissa mielenterveys- ja päihdeasioista puhuen luontaisena
osana vuorovaikutustilannetta eri-ikäisten ihmisten kanssa. Peruspalveluissa tässä
tarkoitetaan äitiys- ja lastenneuvolaa, varhaiskasvatuspalveluja, oppilas- ja opiskelijahuoltoa ja perusopetusta, liikunta- ja nuorisotyötä, perhetyötä, työterveyshuoltoa, vastaanottotiimejä, vuodeosastoja ja kotihoitoa.
Ennaltaehkäisevän päihdetyön tavoitteena on päihteiden käytön aloitusiän siirtäminen, päihteiden saatavuuden ja käytön vähentäminen sekä pitämällä kiinni
periaatteesta alle 18 -vuotiaille aikuiset ei päihteitä välitä. Lapsille ja nuorille on
riittävän ja asiallisen tiedon saanti mielenterveyteen ja päihteisiin liittyen varmistettava. Ihmisoikeustietoutta on vahvistettava, joka käsittää vanhempien velvollisuuksista ja lapsen oikeudesta hyvään elämään omassa kodissa (vrt. lähisuhde- ja
perheväkivaltatilanteet). Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa
otetaan aina puheeksi perhe ja lasten näkökulma. Kaikissa väestöryhmissä perhe/läheisverkostokeskeisiä työmalleja kehitetään mielenterveys- ja päihdetyön
monialaisen ja kokonaisvaltaisen osaamisen hyödyntämiseksi entistä paremmin
asiakkaan parhaaksi.
4.1.3 Erityispalveluissa

Lastensuojelun huolen herätessä ja lastensuojelutarpeen määrittelyssä on perheelle nimettävä yhteyshenkilö ja yhteistyökumppanit sekä sovittava käytännöistä,
kun mielenterveys- tai päihdepalveluista otetaan yhteyttä lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi. Ennakoivan lastensuojeluilmoituksen liittyvät yhteistyönkäytännöt ovat
sovittava ja tiedonkulku varmistettava.
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Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on varmistettava lapsilähtöinen ja koko perheen tarpeet huomioiva palvelujen kehitystyö ottamalla puheeksi sekä tarvittaessa
tehtävä kotikäynti ja tavattava lapsi. Asiakkaan kanssa on keskusteltava myös yhteydenotosta toiseen vanhempaan. Vertaisryhmätoiminnan mahdollisuuksia on
edistettävä ja tuettava elämän eri ikävaiheissa läheisverkosto mukaan lukien.
Mielenterveys - ja päihdepalvelujen kokonaisrakenteen kehittämisessä ja organisoinnissa keskeiset tavoitteet ovat helppo saatavuus, käyttäjälähtöinen toiminta ja
asiakkaan tilanteen mukaan voidaan yksilöllisesti koota tarvittava verkosto. Palvelujärjestelmää tulee selkiyttää ja yhtenäistää eheäksi kokonaisuudeksi. Seuraaviin
toimintoihin ja osa-alueisiin tulee paneutua
-

-

perusterveydenhuollon ja erityistason avopalvelujen selkiyttäminen asiakaslähtöisesti laitoshoidon purkamisen mahdollistamiseksi
eri työtavat: vastaanotto- ja liikkuva työryhmä, kotikäyntityö, konsultaatiot
peruspalveluihin
mielenterveys- ja päihdehoidon eri muotojen mahdollistaminen; terapiat,
vieroitushoidot jne.
psykiatrian päivystys huomioitava osana muuta päivystyskokonaisuutta
ensisuoja/selviämisaseman järjestäminen sekä koko päihdehoitojärjestelmän uudelleen organisointi
eheän ja yhtenäisen asumispalvelurakenteen kehittäminen ja organisointi
palvelutarvetta vastaavasti huomioiden asumisen eri tukimuodot: tukiasuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen sekä siihen läheisesti
liittyvän kokonaisvaltaisemman ja eheämmän kuntouttava työtoiminnan ja
muun kuntouttavan toiminnan järjestäminen
tukihenkilötoiminnan kehittäminen
vankilasta vapautuvien huomioiminen

Kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma huomioi eri asumisen muodot ja niihin tarvittavat tuen ja ohjauksen yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Mielenterveysasumispalveluissa keskeinen tavoite ja suuntaus on tukiasuminen, joka on mahdollistaa itsenäisen ja omaehtoisen elämän. Päihdetukiasumiskokonaisuutta tulee selkiyttää
jatkossa sekä tiivistää yhteistyötä päivä- ja asumispalvelun kanssa tavoitteena
varmistaa heikoimmassa asemassa olevien asumisvalmiuksia.
Kuntoutumisen mahdollistaminen eri asiakasryhmille on todettu olevan laitoshoidon kustannuksia ehkäisevä ja vähentävä vaikutus. Kuntouttava arki mahdollistaa avohoitopainotteisen hoidon. Kuntoutumista tulee kohdentaa niitä tarvitseville,
koska se kaventaa terveyseroja, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Tällaisia asiakasryhmiä ovat mm. mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, työmarkkinoilta syrjäytymässä olevat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat, työkykyyn tukea tarvitsevat jne.
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4.1.4 Resurssit

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä on huomioitava olemassa olevat resurssit ja niiden uudelleen kohdentaminen palvelujärjestelmän kehittymiseksi avopainotteisempaan suuntaan. Lähtökohtana muutos- ja kehittämistyössä on olemassa olevien toimintarakenteiden ja toimintatapojen muokkaaminen sovittujen
tavoitteiden ja painopisteiden suuntaisesti. Lisäksi on arvioitava ja varauduttava
tarpeenmukaisiin lisäresursseihin. Valtakunnallisesti lähtökohtana depression hoidossa on, että valtaosa voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa, kun henkilöstön
rakenne ja osaaminen on suositusten mukainen vrt. depressiohoitaja-malli.
4.2 Tavoitteet ja toimenpiteet
Kuviossa 6. on kuvattu vuosille 2012- 2013 asetetut tavoitteet ja konkreettiset
toimenpiteet. Liitteestä 6. löytyvät yksityiskohtaiset elämänkulkutyöryhmien lapset,
nuoret, työikäiset ja ikäihmisten laatimat konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet
mielenterveys- ja päihdeohjelmaan vuosille 2012 - 2016.

KUVIO 6. Vuosien 2012 - 2013 tavoitteet ja toimenpiteet
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5 Mielenterveys- ja päihdeohjelman toimeenpano, seuranta ja arviointi
Ohjelman toimeenpanon vastuut kuuluvat elämänkulun mukaisesti palvelujen järjestäjäorganisaation vastuuhenkilöille yhteistyössä eri palvelutuottajien kanssa. Eri
hallinnonalan tehtäväalueiden tulee huomioida mielenterveys – ja päihdeohjelmaan sovitut tavoitteet ja toimenpiteet osaltaan sisällyttäen toimintasuunnitelmaan
ja talousarvioon. Tämä mahdollistaa laaja-alaisen mielenterveys- ja päihdetyön
kehittymisen vuosille 2012 - 2016.
Ohjelman toteutumisen seurannan ja arvioinnin tarkoituksena on pitää kehittämistyön toteuttajat tietoisena siitä, että toimitaan suunniteltujen asioiden parissa sekä
työn kehittyminen etenee tarpeenmukaisesti tarkoituksenmukaisen työskentelyn
suuntaan asukkaiden ja eri toimijakumppaneiden kanssa.
Mielenterveys- ja päihdeohjelmaa seurataan ja arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta:
1. ohjelmaan asetettujen tavoitetasojen toteutuminen
2. eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointivaikutukset sovituilla seurantaindikaattoreilla

Ohjelman seurannasta ja arvioinnista vastaa mielenterveys- ja päihdeohjelman
seurantaryhmä, joka nimetään ohjelman hyväksymisen yhteydessä. Työryhmän
tehtävänä on seurata ohjelman toteutumista ja vaikutuksia sekä tarvittaessa päivittää ohjelma. Ohjelman toimenpide-ehdotusten vastuutahot raportoivat työryhmälle
vuosittain ohjelman toteutumisesta ja arvioivat toimenpiteiden onnistumista.
Hyvän arjen ja hyvän palvelun kriteerit käsitellään kerran vuodessa eri tehtäväalueilla, jonka tarkoituksena on arvioida omaa palvelutoiminnan kehittymistä suhteessa MiePä - ohjelman tavoitteisiin.
Mielenterveys- ja päihdeseurantatietoja löytyy vuosittain julkaistavasta keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveyskustannusten vertailuraportista sekä vuosittain
toimitettavasta hyvinvointikatsauksesta. Lisäksi palvelujen tuottajilla on käytössä
jatkuva palaute-seurantajärjestelmä (esim. asiakaskyselyt) palvelujen laadun ja
palvelutyytyväisyyden arvioimiseksi asiakkaan näkökulmasta.
Taulukossa 2. on seurantaindikaattoreita, jotka on sovittu mielenterveys- ja päihdetyön toimenpiteiden vaikutusten seuraamiseksi vuosille 2012- 2016. (Tietolähde:
SOTKAnet tilasto ja indikaattoripankki)
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Taulukko 2.

MiePä - ohjelman toimenpiteiden hyvinvointivaikutuksia kuvaavia
indikaattoritietoja 2012- 2016
Indikaattoreita
mielenterveys- ja
päihdetyössä

Lähde: SOTKA net - indikaattoripankki, Effica tilastotiedot, Esh tilastotiedot,
Hyvinvointikatsaus 2010 (HVK)

Avopalveluja kuvaavia indikaattoreita
Mielenterveys
1)Psykiatrian avohoitokäynnit / 1000 asukasta (id: 1562)
Päihde
2)päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita id:1271
Mielenterveyden ja
päihteiden vaikutus
hyvinvointiin
Väestöryhmät
lapset 0-15 v

nuoret 15 v- 24 v

työikäiset 15 –65 v
ikäihmiset yli 65 v

1)avioeroja 25–64-vuotiailla /1000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa (id: 304)
2)poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset (id: 3113)
3)päihtyneiden säilöönotot (id:3034)
1) yksinhuoltajaperheet (id: 74)
2)lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä 0-17 v (id:1245)
3) ei yhtään läheistä ystävää, % -osuus vastanneista (id:292)
4)Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (id:
290)
5)Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % 8.-9.-luokan oppilaista (id: 242)
6)Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (id: 4)
1)koulutuksen keskeyttäneiden määrä 2. asteella
2) lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä 18–20 v (id:1246)
3) nuorisotyöttömät, % 18–24-vuotiaasta työvoimasta (id: 189 )
4) Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä
saavat 16–24-vuotiaat, % vastaavanikäisistä (id:3328)
5) ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (id:3917)
6) Vanhemmuuden puutetta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (id: 3918)
7) koulukiusatuksi joutuneet, % lukion 1. ja 2.vuoden opiskelijoista (id: 3913)
8) Vanhemmuuden puutetta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista(id: 3933)
9)koulukiusatuksi joutuneet, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (id: 3928)
10) tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (id: 3935 )
11)kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1.
ja 2. vuoden opiskelijoista (id: 3937)
1)Sairauspäivärahaa saaneet 16–64 -vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (id:475)
2) Työttömät % työvoimasta (id:181)
1)Psykiatrian laitoshoidon 65 vuotta täyttäneet potilaat / 1000 vastaavanikäistä
(id: 2915)
2)Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 408)
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Miia Palo, avohoidon ylilääkäri, Terveyskeskuksen vastaanotto
Nina Posio-Ylitapio, etsivänuorisotyöntekijä, Nuorisopalvelut
Kaisa-Maria Rantajärvi, johtava lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Lastensuojelu
Sinikka Tuomikoski, psykiatrian sairaanhoitaja, Nuppi, nuorten mielenterveyspalvelu
Kari Valtanen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, LKS
Irmeli Vähäaho, erityisopetuksen koordinaattori, Koulupalvelut
Työikäiset
Markku Oinaala, ylilääkäri, työryhmän vetäjä, Hyvinvointipalvelut, kaupunki
Mirja kangas, sosiaaliturvajohtaja, Hyvinvointipalvelut osasto, kaupunki
Mari Aikio, sosiaaliterapeutti, Mielenterveys- ja päihdeyksikkö, kaupunki
Kaisa Belt, vastaava hoitaja, Jokkatupa
Sanna Blanco-Sequeiros, ylilääkäri, LKS
Sirpaliisa Euramaa, psykologi/ Viveka Kauranen, Työterveyshuolto, kaupunki
Johanna Gynther, hyvinvointipäällikkö, Henkilöstöpalvelut, kaupunki
Helena Koivuranta, palveluesimies, Nuorten ja aikuisten sosiaalipalvelut, kaupunki
Tarja Löf, kuntoutusohjaaja, Turvanen
Sirpa Mikkola, ylilääkäri, Mielenterveys- ja päihdeyksikkö, kaupunki
Miia Palo, avohoidon ylilääkäri, Terveyskeskuksen vastaanotto, kaupunki
Terhi Savilahti, toiminnanjohtaja, Balanssi
Ikäihmiset
Johanna Lohtander, vanhustyönjohtaja, työryhmän vetäjä, Hyvinvointipalvelut
Sanna Blanco-Sequeiros, ylilääkäri, LKS
Riitta Liinamaa, osastonhoitaja, Mielenterveys- ja päihdeyksikkö
Kimmo Määttä, geriatri, geriatrian pkl/vastaanotto, kaupunki
Marja-Terttu Norokorpi, kotihoidon esimies / Heli Ahola, terveydenhoitaja, Kotihoidon palvelut, kaupunki
Sinikka Suorsa, vanhustyönjohtaja, Rovala
Maija Tervo, vammaispalvelujen johtava sosiaalityöntekijä/ Sirpa Rapo, sosiaalityöntekijä, Sosiaalipalvelukeskus, kaupunki
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LIITE 3

Mielenterveys – ja päihdepalveluja
Rovaniemellä 2011
Rovaniemen seudun
päihdetoimijat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-klinikka, Rovaniemi kaupunki
Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Romppu, Rovalan Setlementti ry
Päihdehuollon tuki,Roi kpki
Lapin päihdeklinikka
Ensikoti Talvikki, Lapin ensi- ja turvakoti
Avopalveluyksikkö Tuulia, Lapin ensi- ja turvakoti
Rovaniemen päiväkeskus ry
Rovaseudun A-kilta ry
Rovaniemen AA-ryhmät
Alanon-ryhmä
Avominne päihdeklinikka

Kriisiapuun ja lastensuojeluun liittyvät
palvelut
• Kriisikeskus, Lapin ensi- ja turvakoti
• Alvari perhetyö, Lapin ensi- ja turvakoti
• Perhesosiaalityö, Rovaniemen
kaupunki
• Lastensuojelu, Rovaniemen kaupunki
• Etelärinteen lapsi – ja nuorisokoti
• Meltauksen lapsi- ja perhetukikeskus
• Yksityiset perhekodit

Kuntoutuspalvelut
• Turvanen, Mielenterveyden
keskusliitto
• Kuntoutuskurssit, Mielenterveyden keskusliitto
• Balanssi ry
• Jokkatupa, Rovalan setlementti ry
• Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus

Mielenterveys- ja päihdepalveluita tukeva toiminta

Keskusteluapuun ja palveluiden järjestämiseen liittyvät palvelut
• Maahanmuuttaja toimisto, Rovaniemen kaupunki
• Neuvokas, Rovaniemen mielenterveysseura
• Diakoniatyö, Rovaniemen seurakunta
• Kriminaalihuoltolaitos
• Miestyönkeskus, Lapin ensi- ja
turvakoti

Rovaniemen seudun mielenterveystoimijat
Asumispalvelut
• Psykiatriset ryhmäkodit,
Rovaniemen kaupunki
• Palvelukoti Kotipetäjä
• Palvelukoti kotimatka
• Palvelukeskus Riekonlento
• Reetukoti
• Ounaskartano Pahtaja
• Rovala /tukiasuminen
• Meri-Lapin hoiva Oy , Kuntoutuskoti Toivola
• Rovaseudun hoivapalvelut
/Lapin Vuokko
• Mikeva/ Rovaniemi Aihki
• Seutulanharjun hoivakoti
• Palosalmen metsätyömieskoti

Työtoimintapalvelut
• Työ- ja toimintakeskus, Rovaniemen
kaupunki
• Rovaniemen monitoimikeskus-säätiö,
Romotke
• Rovaniemen työvoiman palvelukeskus
• Työttömien yhdistys

Tutkimus, hoito ja avopalvelut
• Mielenterveysyksikkö,
Rovaniemen kaupunki
• Nuppi, Mielenterveysyksikön nuorten piste
• Rovaniemen perheneuvola
• Perheasianneuvottelu
keskus
• Lapin sairaanhoitopiirin
psykiatria
• Neuvolat, koulu- ja
opiskelijaterveydenhuolto
• Terveyskeskuksen vastaanotto, vuodeosastot
• Työterveyshuolto
• Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö
• Yksityinen psykoterapia
• Lapin perheklinikka Oy
• Sairaalasielunhoito

Talouteen ja toimeentuloon liittyvät palvelut
• Yleinen edunvalvonta
• Talous- ja velkaneuvonta
• Aikuissosiaalityö, Rovaniemen kaupunki
• Sosiaalipalvelukeskuksen
vastaanotto yksikkö, Rovaniemi kaupunki

LIITE 4
Mielenterveys - ja päihdeohjelman laatimisprosessin aikaiset kuulemistilaisuudet
1) 17.6.2010 ROVANIEMEN KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMAA KOSKEVA TYÖKOKOUS
Tilaisuuden tarkoituksena on pohjustaa kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelman laadintaa. Päivän tuotoksia hyödynnetään jatkossa kaupungin mielenterveysja päihdeohjelmaa laadittaessa. Tilaisuus on tarkoitettu kaupungin eri hallintokuntien työntekijöille ja kaupungin alueella toimivien järjestöjen edustajille.
Päivän aikana on tarkoitus antaa suuntaviivoja kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen nykytilannetta ja näiden järjestämistä jatkossa sekä mitä tulisi huomioida kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelmaa laadittaessa.
2) 8.9.2010 ROVANIEMEN KAUPUNGIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMAA KOSKEVA TYÖKOKOUS
”Yhteinen MIEPÄ – päivä ”Työkokouksen tarkoituksena on pohjustaa edelleen
kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelman laadintaa. Päivän tuotoksia hyödynnetään jatkossa kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelmaa laadittaessa. Tilaisuus on tarkoitettu kaupungin eri hallintokuntien työntekijöille ja kaupungin alueella
toimivien järjestöjen edustajille.
Teema: Mielenterveys- ja päihdeohjelma tulevaisuudessa - mitä kohti menemme
vuoteen 2015 mennessä
3) 8.12.2010 MiePä- SEMINAARI
Seminaarin tavoitteena
– antaa tietoa Rovaniemellä laadittavasta mielenterveys - ja päihdeohjelmasta
vuoteen 2015
– saada aikaan vuoropuhelua mielenterveys- ja päihdetyön ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Kohderyhmä: kaikki mielenterveys- ja päihdetyöhön vaikuttajat ja osallistujat
Tilaisuuksissa 50 -60 osallistujaa /kerta laaja-alaisesti eri hallintokuntien edustajia
sekä 3. sektorin toimijoita ja asiakasedustajia.
KYSELYT:
1. Toukokuu 2010
SWOT – nelikenttäanalyysi kaupungin eri hallintokunnan esimiehille ja muille yhteistyökumppaneille 32 kpl
2. Syksy 2010 Perusturvalautakunnan teemakokouksen yhteydessä kyselylomake jäsenille sekä kevät 2011 huumenuorten vanhempien vetoomus/kuulemistilaisuus 11 henkilöä
3. Mielenterveysviikko 47
• kuntalaiskysely iltatapahtumassa 89 kpl
• kuntoutujille kysely virkistäytymispäivässä sekä Turvasessa, Balanssissa ja Jokkatuvalla käynneille asiakkaille mt-viikon aikana 30 kpl
4. Nuorisovaltuusto 30.8.2011 palautekysely 15 kpl
HAASTATTELUJA: -eri hallintokuntien väliportaan esimiehille 8 kpl
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LIITE 5
Toimenpideesitykset

Rovaniemen mielenterveys- ja päihdeohjelma 2012–
2016

EDISTÄVÄ JA
EHKÄISEVÄ
TYÖ

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

1) Lasten, nuorten harrastusten
tasavertaista osallistumista tuetaan.

1) Suunnitellaan ja sovitaan harrastusmahdollisuuksien tukemisesta lapsille, nuorille monialaisesti kouluympäristöön(koulujen tilat /pihat käyttöön iltapäivällä ja iltaisin)
Selvitetään ohjattujen harrastusmahdollisuuksien toteuttaminen yhteistyössä esim. nuorisotyö, 3.sektori, koulu, AMK-opiskelijat jne.
2)a) Perheen mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen puheeksiotto ja varhaisen tunnistamisen ja tuen
antamisen toiminta on sovittu lapsiperheiden peruspalveluissa.
2b) Valmistellaan nuorten monitoimijaisen neuvonta/tukipisteen perustamista
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
3)Kokonaisvaltaisen perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja
tukemiseen kehitetään asiakasperheen
alkuarviointilomake suunnitelmallisen
työn tueksi.
4)Selvitetään olemassa olevien mm.
NUTI-sivustojen, Wilma-järjestelmän,
nettivastaanoton mahdollisuuksia olla
kehittämässä ja lisäämässä mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvää tietoisuutta. MiePä-palveluopas on sähköisenä.

TURVALLINEN
LAPSUUS JA
KEHITTYVÄ
NUORUUS
perhe asiakkaana

Perustuki/
varhainen tuki
1)Vastuullinen vanhemmuus lapsiperheiden arjen tasapainona
2)Nuorten mielenterveys- ja elämänhallinta
3)Päihteettömyyden
arvostaminen (alle 18
v päihteettömyys,
riski- ja humalajuomisen vähentäminen,
tietoisuuden lisääminen päihteiden vaikutuksista)

2)Lasten ja nuorten mielenterveys- ja
päihdehuolia ehkäisevä palveluverkosto ja yhteistyö selkiytetään ja
kehitetään lapsiperheiden palveluissa.
3)Varhainen, avoin yhteistoiminta
on asiakasperheen ja tarpeellisten
yhteistyökumppanien kanssa yhdessä toimimista.
- Lapsen, nuoren vanhemmat, huoltajat ovat mukana asiassa aina työskennellessämme alle 18 vuotiaan
lapsen/nuoren kanssa.

4) Tietoisuutta mielenterveys- ja
päihdeasioista ja palveluista lisätään
asiakkaille ja eri toimijoille sähköisiä
menetelmiä hyödyntämällä.
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SEURANTAINDIKAATTORI/TAVOITETASO

VASTUUTAHO/RESURSSIVAIKUTUKSET

1) Lasten –ja nuorten harrastusmäärät /v. Tavoitteena on
eri-ikäisten harrastusmäärien
kasvu ikäluokissa.

Perhepalvelujohtaja

2a)puheeksiotto- ja tuen antamisen toimintamalli on sovittu
peruspalveluissa v.2013.
Eri palvelunantajien tilastotiedot käyttäjämäärät/v.

2b)nuorten palvelukeskuksen
suunnittelu käynnistyy 2012 ja
toteutus on v.2013.
3)alkuarviointilomake on tehty
v.2012.
4)sähköisten menetelmien
mahdollisuudet mielenterveysja päihdetietoisuudesta edistämisessä selvitetty ja suunnitelma tietoisuuden edistämisestä tehty v. 2014.

TYÖIKÄISET
-MIELEKÄS AIKUISUUS1)Työhyvinvoinnin edistäminen

2) Syrjäytymisen
ehkäisy

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

1A)Työelämän keskeiset toimijat
ovat työssä olevien henkilöiden
mielenterveyden ja päihteettömyyden
edistäjiä ja ongelmien ehkäisijöitä.
1B) Työyhteisötaitojen kehittäminen.
1C) Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisestä annetaan
tietoa työikäisille ja mitä toimintamahdollisuuksia on, kun epäilee tai
tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelman.
2A)palveluohjaus
-elämän haavoittuvissa tilanteissa(murrosikä, jatko-opinnot, työllistyminen jne.) saa joustavasti, nopeasti tilanteen selkiyttämiseen ohjausta ja tukea.

1A)Työterveyshuolto, työsuojelu ja henkilöstöyksikkö yhdessä selvittävät hyvät
käytännöt ennaltaehkäisevän työyhteisötyön näkökulmasta ja niiden pohjalta
luodaan toimintamalli ja vakiinnutetaan
osaksi työarkea.
1B) Esimiesten ja työntekijöiden työyhteisötaitoja kehitetään huoli puheeksiotto- koulutuksella.
1C)Mt- ja päihdeasioista tietopaketti
tehdään työpaikan perehdytyskansioon.
2 A)Tehdään läpinäkyväksi palvelut
keräämällä tiedot sekä linjaamalla ja
sopimalla mistä ja miten eri elämänvaiheiden kriiseissä (murrosikä, jatkoopinnot, työllistyminen, perheen perustaminen, eläköityminen, leskeytyminen,
yms.elämänmuutostilanteet) saa nopeasti arviota ja joustavasti tukea elämän
haavoittuvissa tilanteissa. Tämä tieto
laaditaan palveluoppaaksi.
2B) Eri verkostotyömenetelmien – ja
työkalujen vakiinnuttaminen arjen työhön. Sovitaan TLP-menetelmien suunnitelmallisesta koulutuksesta yli hallinnonrajojen, käytäntöjen koordinoinnista ja
työmenetelmien /työkalujen käytön seurannasta.
2C)Pitkältä sairauslomalta - paluumalli
luodaan ja jalkautetaan käyttöön.

2B) Mt- ja /tai päihdeongelmaisen
vanhempien lapset huomioidaan
osana kokonaisvaltaista perheen
hoitoa ja tukea.
2C) Työhön paluun helpottaminen
ja tukeminen pitkän sairausloman(mm. mt- ja päihdeongelmat)
jälkeen.

2D)Monialaisen, toimivan palveluverkoston selkiyttäminen ehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä (kunta, järjestöt, srk yms.)

2D)
2.1)Tehdään järjestöstrategia palvelujen yhteistoiminnan kehittämiseksi ja
toiminnan koordinoimiseksi sekä
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SEURANTAINDIKAATTORI/TAVOITETASO

VASTUUTAHO/RESURSSIVAIKUTUKSET

1a-c) ennakoiva työyhteisö malli on tehty v.2012.

Sosiaaliturvajohtaja
Tilaaja ylilääkäri

1A-1C,2C Henkilöstö- osasto
2a)aikuisuuden eri ikävaiheiden palveluohjausmalli on
tehty v. 2012 .Tämä on palveluoppaassa kirjattuna toimintakäytäntönä.
2b) Eri verkostotyön menetelmien käyttö /v
/hallinnonaloittain.

2c) pitkältä sairauslomaltapaluu työelämään toimintamalli
on tehty v. 2014.

2d)
2.1 Järjestönstrategia on tehty
v. 2013 .

IKÄIHMISET ARVOSTETTU
IKÄÄNTYMINEN
Ikääntyvien kokonaisvaltainen
toimintakyvyn
edistäminen ja
tukeminen

2.2) Luodaan kumppanuuspiste (kunta, järjestö, srk)
palveluohjauksen parantamiseksi sekä
avun ja tuen järjestämiseksi työikäisen
haasteellisiin elämäntilanteisiin monialaisesta palveluverkostosta (tiedottaminen, järjestöjen toiminta jne.)

2.2 Monialaisen aikuisten
kumppanuuspisteen suunnittelu käynnistyy v. 2013 ja toteutus on valmis v. 2014.

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

SEURANTAINDIKAATTORI/TAVOITETASO

1) Yhteisöllisyyden ja osallisuuden
edistäminen.

.1) Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
järjestetään hyvinvointitapahtumia,
joka sisällytetään vuosittaiseen tapahtumakalenteriin.

2) Eri ikävaiheen Ikäihmisten (3. ja
4.ikä) elämänmuutoksen riskien(mm. leskeys, sairastuminen) ja
niistä seuraavien uhkien(mm. yksinäisyyden, turvattomuuden) tunnistaminen ja ehkäisy.
3) Ikäihmisten tietoisuus lisääntyy
mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä ja päihteiden sietokyvyn muutoksista ikääntyessä.
4)Ikäihmisten parissa työskentelevien
osaamista lisätään mielenterveysja päihdetiedoilla.
5)Ikäihmisten mielenterveyden ja sen
syiden sekä päihteiden(alkoholi,
lääkkeet) riskikäyttäytymisen tunnistaminen peruspalveluissa.

2) Itseapuryhmiä järjestetään ikäihmisille.
3) Ryhmätoimintoja kehitetään ja lisätään yhdessä eri toimijoiden kanssa
(kunnan eri toimialat, järjestöt, srk jne)
4)Järjestetään koulutusta ja työnohjausta työntekijöille ja sovitaan yhteisistä
toimintamalleista eri ikävaiheen ikäihmisten elämänmuutos tilanteissa.
5)Mielenterveys- ja päihdeasiat palveluntarpeen kartoituksessa sovitaan
systemaattiseksi käytännöksi kotihoidossa ja avovastaanotolla.
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VASTUUTAHO/RESURSSIVAIKUTUKSET
Vanhustyönjohtaja

-1-3 ) Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintamallit
sovittu eri elämänmuutostilanteissa v. 2014.

SAIRAUDENHOITO JA DG

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

SEURANTAINDIKAATTORI/TAVOITETASO

VASTUUTAHO/RESURSSIVAIKUTUKSET

1) Luodaan näkyväksi mielenterveyspalvelujen ja päihdepalvelujen
tuen/avun saannin porrastus ja
erilaisten tilanteiden palvelumahdollisuudet.

1)Palveluvaihtoehtojen selkiyttäminen
(hätätilanteesta erityisen tuen muotoihin)
ja niiden kirjaaminen näkyväksi (palveluopas )sekä sovitaan perheneuvolan ja
mt- ja päihdeyksikön työnjako ja yhteistyönpaikat.

1) mielenterveys ja päihdepalveluprosessit on määritelty
v.2012.

Perhepalvelujohtaja
Tilaaja ylilääkäri

TURVALLINEN
LAPSUUS
JA KEHITTYVÄ
NUORUUS
perhe asiakkaana
”Kasvua ja kehitystä korjaava”

2)Neuropsykiatristen asiakkaiden
palvelu- ja hoito-ohjaus selkiintyy.
3) Yhteistoiminta ja jatkuvuus on
periaatteina eri palveluiden kanssa
perhekeskeisesti.
4 )Tarvittava määrä erikoislääkärin
palveluja on saatavilla perusterveydenhuollossa.
5) Nuorten kriisipalveluiden ja pitkäaikaista tukea vaativien nuorten
mielenterveyspalvelujen kehittäminen
määrällisesti ja laadullisesti.
6) Edistetään perheen osallisuutta
ja toiminnallisuutta.

2)Neuropsykiatristen asiakkaiden palveluohjaus ja hoito on sovittu ja kirjattu
asiakaslähtöisesti.
3)Asiakkaan lähettämisen sijaan rinnalle
tuleminen ja tukipalvelujen järjestäminen
arkiympäristöön.
4) Selvitetään mahdollisuus palkata
perusterveydenhuoltoon tarvittavat erikoislääkärit (lasten psykiatri/ nuorisopsykiatri )
5)Selvitetään nuorten pitkäaikaisen tuen
mahdollisuudet ja sovitaan palvelujen
järjestämisestä määrällisesti ja laadullisesti.
6) Suunnitellaan ja toteutetaan vertaisryhmätoiminta monialaisesti ja yhteistyössä 3. sektorin kanssa mielenterveysja päihdeongelmaisille perheille.
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2)neuropsykiatristen asiakkaiden palveluprosessi on tehty v.
2013.

5)nuorten pitkäaikaistuen/hoidon prosessi on määritelty vuoteen 2014.

6) perheidenpalveluissa vertaisryhmätoiminnasta vuosisuunnitelma Rovaniemellä on
tehty v.2012.

TYÖIKÄISET
-MIELEKÄS AIKUISUUS-

IKÄIHMISET
ARVOSTETTU
IKÄÄNTYMINEN

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

SEURANTAINDIKAATTORI/TAVOITETASO

VASTUUTAHO/RESURSSIVAIKUTUKSET

1)Asukas saa sopivaa tukea ja apua
oikea-aikaisesti tilanteeseensa.
2) Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan
terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
on kokonaisvaltaista ja työskentely
perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan.
3) Suunnitelma kulkee asiakkaan
mukana yli hallinnonrajojen, jotta
suunnitelman toteumista asiakkaan
parhaaksi voidaan seurata ja arvioida.

1)Määritellään ja sovitaan roolit ja vastuut mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluprosessista peruspalveluissa
(tk vastaanotto, tth ), mielenterveys- ja
päihdeyksikössä ja erikoissairaanhoidossa sekä yhteistyön paikoista. Nämä
tiedot on kirjattu palveluoppaaseen.
2) Sovitaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmakäytäntö, joka käsittää alkuarvioinnin, tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan sekä suunnitelman vastuuhenkilö nimeämisestä sekä tehdyn suunnitelman tilastoinnista.
3) Sovitaan käytännöt tarpeellisen
asiakastiedon siirrosta.

1)käyntimäärät palvelupisteittäin (perusterveydenhuolto,
työterveyshuolto, mt/päihdeyksikkö, erikoissairaanhoito )/v

Tilaaja ylilääkäri
Sosiaaliturvajohtaja

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

SEURANTAINDIKAATTORI/TAVOITETASO

VASTUUTAHO/RESURSSIVAIKUTUKSET

1)Mt- ja päihdeongelmien aiheuttamien haittojen vaikutukset lähiyhteisölle ja omaisille tunnistetaan.

1-2) Hyvänä käytäntönä sovitaan, että
hoidon tarpeen määrittelyssä kartoitetut
mielenterveys- ja päihdeasiat perhekeskeisesti kirjataan asiakastietoihin.

1-2) mielenterveys- ja päihdeasiakkaat yli 65-vuotiaiden
määrä mielenterveys- ja päihdepalveluissa /v
Kirjauskäytäntö toteutuu 50 %
v. 2013 mennessä ja v.2015
mennessä 100 %

Vanhustyönjohtaja
Tilaajalääkäri

2) Mt- ja päihdeongelmien tunnistaminen,dg, hoito peruspalveluissa (vo,
kotihoito).
3)Konsultaatiokäytännöt mt- ja
päihdeyksikköön sovittu.
4) Ikäihmisten mielenterveys- ja
päihdepalvelujen järjestämisessä
toimitaan aikuisväestölle sovittujen hoitokriteerien mukaisesti.
5)Aggressiivisesti käyttäytyvien
muistisairaiden hoito on järjestetty.

3) Psykiatrinen erityisosaamisen konsultaatiokäytännöt sovittu.
4) Ko. palvelut ikäihmisten palveluketjussa sovitaan ja käytännöstä tiedotetaan palveluoppaassa.
5)Haasteellinen, aggressiivisesti käyttäytyvän muistisairaan hoitomalli on
sovittu.
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2) hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä /v
3)yli hallinnonrajojen tapahtuva
tiedonsiirtoprosessi on sovittu
vuoteen 2014.

3)psykiatriset konsultaatiokäytännöt sovittu vuoteen 2013.
4) Palveluopas on päivitetty
2012 ja siitä tiedotetaan asukkaille.
5)haasteellisten muistisairaiden hoitomalli on valmis 2013.

KUNTOUTUS
LAPSET JA
NUORET
perhe asiakkaana
”Kasvua ja kehitystä tukeva”

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

1)Lapsen, nuoren kuntoutussuunnitelma on kokonaisvaltainen ja se on
tehty jokaiselle kuntoutujalle. Lasten
ja nuorten eri kuntoutumisen muodot
ja vaihtoehdot on selvitelty ja tehty
näkyväksi.

Kuntoutuksen tarpeet ja eri toimintamuodot selvitetään ja jonka pohjalta
tehdään kokonaisvaltainen kuntoutuksen
suunnitelma. Rovaniemellä luodaan
kuntoutuksen arvioinnin keskitetty toimipiste ”vauvasta vaariin”.

TYÖIKÄISET

TAVOITTEET
1)Yhteisöllisyyden ja osallisuuden
edistäminen on osa kuntoutusta.

TOIMENPITEET
1)Kuntoutuksen eri muodot kunnan,
järjestöjen ym.tuottamina selvitetään,
sovitaan ja kirjataan.
2) Kartoitetaan Rovaniemellä olevat
kuntouttavat ryhmätoiminnat. Ryhmätoimintoja suunnitellaan, toteutetaan ja
arvioidaan yhdessä eri palvelutuottajien
kanssa.

2) Ryhmätoiminnan mahdollisuuksia kuntoutumisessa lisätään yhteistyössä eri palvelutuottajien kanssa.

IKÄIHMISET

TAVOITTEET
1) Kuntoutuminen on osa kokonaispalvelua ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Se on kirjattu asiakkaan
palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.
2) Nuorempien muistisairaiden
hoitopaikka on järjestetty.
3)Ikääntyneiden mielensairaus- ja
päihdepotilaiden asumismuotojen ja
– ohjauksen selkiyttäminen.

TOIMENPITEET
1)Asiakasprosessi ja -vastuu on määritelty.
2) Nuorempien muistisairaiden hoidosta
on sovittu keskitetysti.
3)Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumismuodot ja ohjaustoiminta on sovittu. Sen mukaisesti
asumispalveluja hankitaan ja tuotetaan.
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SEURANTAINDIKAATTORI/TAVOITETASO

VASTUUTAHO/RESURSSIVAIKUTUKSET

1) kuntoutuksen suunnitelma
ja toimintamalli on valmis
2012.

Perhepalvelujohtaja
Tilaaja ylilääkäri
Sosiaaliturvajohtaja

SEURANTAINDIKAATTORI/TAVOITETASO

VASTUUTAHO/RESURSSIVAIKUTUKSET
Tilaaja ylilääkäri
Sosiaaliturvajohtaja

1-2 )asiakastyytyväisyyskysely
yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksista valtuustokausittain.

SEURANTAINDIKAATTORI/TAVOITETASO
1)kuntoutussuunnitelmien
määrä /v yli 65-vuotiailla.
2)nuorempien muistisairaiden
hoitoprosessi on tehty v.2013.
3) kokonaisvaltainen tukiasumisen prosessi on määritelty
v.2013 .

VASTUUTAHO/RESURSSIVAIKUTUKSET
Vanhustyönjohtaja
Tilaajaylilääkäri

