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Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategia
2014 - 2017

Tiivistelmä
Äänekosken kaupungin mielenterveyspalvelut ovat monipuoliset ja
hyvin verkostoituneet. Yhteistyötä tekevät perusturvan ja
sivistystoimen palveluyksiköt yhdessä sairaanhoitopiirin, järjestöjen,
seurakunnan, valtionhallinnon ja yksityisten yritysten palvelujen
tarjoajien kanssa.
Äänekoskella on keskimääräistä enemmän vakavia
mielenterveysterveysongelmia, joiden hoitamiseen aikaisemmin
käytettiin selvästi keskimääräistä enemmän voimavaroja, mutta viime
vuosina palvelujen käyttö on lähestynyt maakunnallista keskitasoa.
Vakavien mielenterveysongelmien hoidossa on siirrytty
sairaalahoidosta avohoitoon hyvin lyhyessä ajassa, minkä vuoksi
avohoidon palvelujen kehittäminen on vielä kesken. Samaan aikaan
hoitokotitasoisten palvelujen kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti,
mikä on syönyt muutosvaiheessa saatuja säästöjä.
Ennaltaehkäisyn odotetaan tuovan säästöjä pitkällä aikavälillä, mutta
ennaltaehkäisevän mielenterveystyön voimavarat ovat vähäiset.
Hyvä verkottuneisuus eri palvelujen tuottajien kesken ovat merkittävä
voimavara. Ennaltaehkäisyn kannalta keskeisessä asemassa ovat
kaikki lapsiin ja nuoriin lapsiperheisiin suunnatut palvelut.
Mielenterveys käsitteenä kattaa laajasti kaiken henkistä hyvinvointia
edistävän toiminnan, minkä vuoksi kaikilla äänekoskelaisilla
palveluntuottajilla tulee olla vastuu asiakkaistaan siellä missä heidät
kohtaavat. Mielenterveystyön ammattilaisten konsultaation tukemana
palveluilla olisi mahdollisuus toteuttaa asiakaslähtöistä matalan
kynnyksen periaatetta.
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1. Suunnitelman laadintaprosessi

1.2. Aikaisemmat toimenpiteet mielenterveystyön
kehittämiseksi Äänekoskella
Vuosina 1998 – 2002 Ääneseudulla (Äänekoski, Suolahti, Sumiainen
ja Konnevesi) kehitettiin mielenterveyspalveluja moniammatillisesti
osallistumalla valtakunnalliseen Mielekäs elämä –hankkeeseen.
Hankkeen perusteella Stakes laati valtakunnalliset
toimenpidesuositukset (STM 2003:9).
Syksyllä 2009 valmistui Äänekosken kaupungin mielenterveystyön
kokonaissuunnitelma 2009 – 2012. Sihteerinä, prosessin ohjaajana
ja raportin kirjoittajana toimi koulutuspäällikkö Hannu Mäkinen
Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuksesta.

1.2.1 Mielinet –hanke
Kehittämistyötä jatkettiin Länsi-Suomen lääninhallitukselta
valtionosuutta saaneella ”Alueellisen yhteistyömallin kehittäminen
aikuisten mielenterveyspalveluihin”, jolle annettiin nimeksi Mielinethanke. Hankkeen raportti on julkaistu internetissä osoitteessa
http://www.peda.net/img/portal/947286/Mielinet-loppuraportti.pdf .
Mielinet-hankkeelle asetettiin viisi päätavoitetta:
1) Laaditaan mielenterveystyöhön Ääneseudulle (Äänekoski,
Suolahti, Sumiainen ja Konnevesi) yhteinen toimintamalli, jonka
avulla edistetään entistä paremmin mielenterveyspalveluiden
laatusuositusten toteutumista.
2) Kehitetään voimavaralähtöinen työskentelytapa, joka huomioi
asiakkaan/potilaan omat voimavarat.
3) Kehitetään verkostotyöskentelyä, jossa eri sektoreilla,
toimintayksiköillä ja toimijoilla on yhteiset tavoitteet, toimintatavat ja
periaatteet ja ne ovat selvillä roolistaan asiakkaan ja hänen
perheensä hoitoketjussa.
4) Palvelurakennetta kehitetään avohuoltoa tukevaksi. Ehkäistään
laitoshoidon tarvetta panostamalla avohuollon toiminnallisiin,
taidollisiin ja tiedollisiin välineisiin.

5) Henkilöstön työn organisointia kehitetään, luodaan yhteiset
tavoitteet ja toimintatavat ja jäsentynyt työnjako tavoitteena työssä
jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen.
Mielinet -hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen on kuvattu
liitteessä 1.
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2. Mitä on mielenterveys
2.1. Mielenterveyden käsite
Mielenterveystyö ymmärretään laajana toimintana, johon osallistuvat
eri tahojen toimijat riippumatta siitä kokevatko he itse tekevänsä
mielenterveystyötä. Mielenterveystyö ei siten ole vain
mielenterveysalalla tapahtuvaa toimintaa.
Mielenterveystyö liittyy kaikkeen yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon. Mielenterveystyön onnistumiseen tarvitaan
mielenterveyden huomioonottamista kaikessa yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa. Kaikilla ihmisillä on mielenterveyttä – joillakin on
enemmän ja toisilla vähemmän. Mielenterveyttä ei siis tarkastella
sairaus- vaan voimavaralähtöisesti.
Mielenterveyskäsitettä on tarkasteltava neljästä näkökulmasta:
1. Yhteiskunnalliset rakenteet ja resurssit
a. yhteiskuntapolitiikka
b. kunnallispolitiikka
c. kasvatusjärjestelmä
d. asuminen
e. palvelut
2. Kulttuuriset arvot
a. oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet
b. käsitys mielenterveydestä
c. sosiaalisen kanssakäymisen säännöt
d. mielenterveyden ja –sairauden kriteerit
e. sairaaksi leimautuminen
f. poikkeavuuden sietokyky
3. Sosiaalinen tuki ja vuorovaikutussuhteet
a. oma elämänpiiri
b. perhe
c. työ
d. yhdyskunta ja ympäristö
e. hallinto ja palvelut
4. Yksilölliset tekijät ja kokemukset
a. emotionaalinen ja kognitiivinen toiminta (tunteet ja järki)
b. minä -käsitys ja itsetunto
c. sopeutumiskyky ja selviytymistaidot
d. muut yksilölliset resurssit (koulutus, tieto)
e. elämän tarkoituksellisuuden kokeminen
f. fyysinen terveys
Jokainen näkökulma vaikuttaa siihen miten koemme yksittäisen
kuntalaisen mielenterveyden. Usein huomio kiinnittyy yksilölliseen
näkökulmaan, joka on vain yksi neljästä. Kun mietimme miten
mielenterveyttä voi väestössä edistää, valittavanamme on kolme
yhteisöllistä näkökulmaa. Sosiaalisiin rakenteisiin vaikuttaminen
antaa nopeita vaikutuskeinoja, yhteiskunnallisia rakenteita voidaan
muuttaa hitaammin. Kulttuuriset arvot muuttuvat usein vasta
sukupolvien vaihtuessa.
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Yksilötasolla voi jokainen tukea muiden mielenterveyttä
suhtautumalla kunnioittavasti, kuuntelemalla ja ottamalla toisen
ihmisen huomioon. Vastaavasti mielenterveyttä voidaan heikentää
välinpitämättömyydellä, tunteettomuudella ja pakottamisella. (Irma
Kiikkala Terve Kunta päivillä I/2007). Siten jokainen kuntalainen voi
osallistua mielenterveystyöhön.
Osatekijöistä voidaan rakentaa mielenterveyden prosessimalli. Siinä
on kysymys prosessista, jossa altistavat, tukevat ja laukaisevat tekijät
seurauksineen vaikuttavat yksilön kokemaan positiiviseen
mielenterveyteen yhteiskunnassa ja paikallisessa kulttuurissa.
Kuvio 1: Mielenterveyden prosessimalli (Lehtinen, 2002)

Mielenterveyden prosessimallissa kaikki osatekijät ovat jatkuvassa
vuorovaikutuksessa keskenään. Mielenterveyttä vahvistetaan tai
heikennetään yhteiskunnan ja kulttuurin säätelemissä arjen
vuorovaikutustilanteissa.
Mielenterveyttä voidaan pitää hyvinvoinnin tilana, jossa yksilö pystyy
toimimaan yhteisön jäsenenä silloinkin, kun hän kohtaa tavanomaisia
kielteisiä elämäntapahtumia. Sohlmanin mukaan ”Mielenterveys on
kyvykkyyttä havaita, ymmärtää ja tulkita ympäristöämme, sopeutua
siihen tai muuttaa sitä tarvittaessa. Se on kyvykkyyttä solmia ja
ylläpitää sosiaalisia suhteita, kokea elämä mielekkääksi ja toimia
luovana, tuottavana ja sosiaalisen vastuunsa tuntevana yhteiskunnan
jäsenenä.”
Mielenterveys muuttuu pahoinvoinnin tilaksi, jos yksilö ei pysty
toimimaan siten kuin yhteisön jäseneltä odotetaan. Ongelmat voivat
näkyä lievimmillään ahdistuneisuutena. Viime vuosina pahoinvointi
on tullut näkyviin eriasteisina masennustiloina. Varsinaiset
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mielisairaudet, kuten skitsofrenia, ovat vakavimpia mielenterveyden
häiriöitä.

2.2. Mielenterveystyö
Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin,
toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä
mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä,
parantamista ja lievittämistä. (Mielenterveyslaki 1990/1116, 1 §)
Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muita
mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin
perustein arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (mielenterveyspalvelut).
Mielenterveystyöhön kuuluu myös väestön elinolosuhteiden
kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät ennalta
mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja
tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä.
Mielenterveystyön järjestämisvastuu kuuluu pääsääntöisesti kunnille,
mutta vastuuta on myös kansalaisjärjestöillä, potilasyhdistyksillä,
seurakunnilla ja kuntalaisilla itsellään. Kunnissa päävastuu on
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla, mutta myös sivistystoimella
ja teknisillä palveluilla on oma tehtävänsä mielenterveystyössä.
Valtionhallinnon puolelta yhteyksiä mielenterveystyöhön löytyy
työvoimahallinnolta, Kelalta ja poliisilta. Viime vuosina runsastuneet
yksityiset hoivapalvelut ovat tulleet osaksi mielenterveystyötä.
Mielenterveystyötä voidaan edelleen jäsentää sisällön ja toimijoiden
mukaan:
1. mielenterveyden edistäminen eli mielenterveyden vahvistaminen
myönteisiä tekijöitä lisäämällä, esimerkiksi kulttuurin ja vapaaajan palveluiden avulla
2. mielenterveysongelmien ehkäisy eli haitallisten tekijöiden
vähentäminen kuten koulukiusaaminen, alkoholinkäyttö,
työttömyys tai huono asuminen
3. mielenterveystyö peruspalveluissa, kuten terveyskeskuksessa,
vanhusten huollossa, päivähoidossa ja kouluissa
4. mielenterveystyöhön erikoistuneet palvelut, kuten
mielenterveystoimisto ja päihdeklinikka
5. erityistason psykiatrinen erikoissairaanhoito, kuten
mielisairaanhoito ja nuorisopsykiatria
6. kuntoutus, jolla pyritään palauttamaan menetettyä toimintakykyä
ja lisäämään elämänhallintaa
Kokonaisuutta kuvastaa myös Britta Sohlmanin esittelemä Irma
Kiikkalan ja Tuula Immosen kuvio mielenterveystyön
kokonaisuudesta.
Kuvio 2: Mielenterveystyö yhteiskunnan läpäisevänä toimintana

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014 - 2017

7

Mielenterveystyö on siis suurimmalta osalta kulttuurista toisista välittämisen työtä.
Toiseksi se on ihmisten arjen tukemista. Vasta pyramidin kapeassa yläpäässä
tullaan järjestettyjen mielenterveyspalvelujen piiriin.

2.3. Mielenterveyspalvelujen järjestämisvastuu
Mielenterveyslaki (1990/1116) määrittelee vastuun palvelujen
järjestämisestä eri toimijatahojen roolista seuraavasti:
3§ Mielenterveyspalvelujen järjestäminen
Kunnan tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä
osana kansanterveystyötä ja sosiaalihuoltoa.
Erikoissairaanhoitona annettavista mielenterveyspalveluista huolehtii
sairaanhoitopiiri.
4§ Mielenterveyspalvelujen periaatteet
Kunnan on huolehdittava siitä, että mielenterveyspalvelut järjestetään
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa tai kuntainliiton
alueella esiintyvä tarve edellyttää.
Mielenterveyspalvelut on ensisijaisesti järjestettävä avopalveluina
sekä niin, että oma- aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä
suoriutumista tuetaan. Mielenterveyspalvelujen antaminen edellyttää
toimivaa työnohjauksen järjestelmää.
5§ Mielenterveyspalvelujen yhteensovittaminen
Mielenterveyspalvelujen järjestämisessä on huolehdittava, että
mielenterveyspalveluista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus.
Mielisairautta tai muuta mielenterveyshäiriötä potevalle henkilölle on
riittävän hoidon ja palvelujen ohella yhteistyössä asianomaisen
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kunnan sosiaalitoimen kanssa järjestettävä mahdollisuus hänen
tarvitsemaansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen
liittyvään tuki- ja palveluasumiseen.
Mielenterveyspalvelujen yhteensovittamisesta määrätään tarkemmin
mielenterveysasetuksen 6.d §:ssä (Mielenterveysasetus 1990).
Sen mukaan kunnan tulee järjestää vähintään kerran vuodessa
yhteistyökokous, johon kutsutaan kunnan tai kuntayhtymän alueella
lasten ja nuorten mielenterveystyötä tekevät tahot, myös yksityiset
yhteisöt ja palveluntuottajat. Edustajien tulee sopia kokouksessa
kunnallisen lasten ja nuorten mielenterveystyön tavoitteista ja
käytännön työnjaosta alueella.
Kansanterveyslain (1972) § 14 mukainen mielenterveystyö
Kansanterveystyöhön kuuluu myös asukkaiden tarvitsema sellainen
ehkäisevä mielenterveystyö ja sellaiset mielenterveyspalvelut, jotka
on tarkoituksenmukaista antaa terveyskeskuksessa.
Vammaispalvelulaki 8§ (2006): vammaisille tarkoitetut palvelut
Vammaiselle henkilölle annetaan kuntoutusohjausta ja
sopeutumisvalmennusta sekä muita tämän lain tarkoituksen
toteuttamiseksi tarpeellisia palveluja. Näitä palveluja voidaan antaa
myös vammaisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle
taikka muutoin läheiselle henkilölle.

2.4. Mielenterveystyön kehittämisen valtakunnallisia
suosituksia

2.4.1. Mielenterveystyön laatusuositus
Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman (TATO)
mielenterveyden valmistelu- ja seurantaryhmä on laatinut vuonna
1991 mielenterveyspalveluita ja mielenterveystyötä koskevan
suosituksen.
Suositus lähtee käsityksestä, jonka mukaan mielenterveysongelmat
kehittyvät prosessina. Mielenterveystyön palveluita tulisi olla
saatavilla prosessin kaikissa vaiheissa: resursseja ja osaamista tulisi
suunnata elämisen ja selviytymisen voimavarojen vahvistamiseen,
psykososiaalisten ongelmien selvittelyyn ja tukemiseen,
mielenterveyshäiriöiden varhaiseen tunnistamiseen ja tehokkaaseen
hoitoon sekä monipuoliseen kuntoutukseen. Mielenterveystyön
haaste koskee monia elämänaloja ja samalla kaikkia niitä kunnan
toimialoja, joilla on toimintansa kautta kontakti kuntalaisiin ja heidän
olosuhteisiinsa. Tästä syystä suosituksessa sivutaan
terveydenhuollon lisäksi monien muiden alojen toimintaa.
Suositus on tarkistuslista, joka konkretisoituu paikallisesti
sovellettaessa. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2001:9) Liite
2.
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Suositukset ovat raportin tiivistelmän mukaan seuraavat:
1. Kunnassa tuetaan asukkaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä
2. Kuntalaista autetaan peruspalveluissa
3. Jokainen pääsee elämäntilanteensa ja ongelmiensa kannalta
tarkoituksenmukaiseen tutkimukseen ja hoitoon
4. Mielenterveyspalveluissa kunnioitetaan ihmisarvoa ja -oikeuksia
5. Hoito toteutuu päätetyn suunnitelman mukaan
6. Ensisijaista on avohoito. Kaikessa hoidossa on kuntouttava ote
7. Potilas pääsee psykiatriseen sairaalahoitoon tarvittaessa
8. Palvelujärjestelmän sisäinen yhteistyö, vastuut ja työnjako on
selvitetty ja päätetty
9. Henkilöstön määrä ja rakenne määritellään osana
mielenterveystyön kokonaissuunnitelmaa
10. Henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta pidetään huolta
11. Palveluita ja toimintaa seurataan ja havaintoja hyödynnetään
suunnittelussa
12. Mielenterveystyötä varten tehdään kokonaissuunnitelma
Laatusuositukset on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.
Suunnitelman luvussa 6.1. arvioidaan miten edelliset suositukset
ovat Äänekoskella toteutuneet.
2.4.2. Mieli 2009 -ryhmän suositukset
Suunnitteluprosessin viime vaiheessa julkistettiin sosiaali- ja
terveysministeriön Mieli 2009 –työryhmän Mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma (STM:n selvityksiä 2009:3), ehdotukset
mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015.
Ryhmä painotti neljää periaatetta mielenterveys- ja päihdetyön
kehittämisessä: (1) asiakkaan aseman vahvistaminen, (2) ehkäisyn
ja edistämisen painottaminen, (3) palvelujen integroituminen
toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ja eri ikäryhmien tarpeiden
huomioon ottaminen sekä (4) ohjauskeinojen tehostaminen.
Edelliset periaatteet on kuvattu tarkemmin liitteessä 3.
Suunnitelman luvussa 6.2. arvioidaan miten suositukset ovat
toteutuneet Äänekoskella vuonna 2009.

3. Mielenterveyshäiriöt, hoito ja kustannukset
Äänekoskella

Mielenterveydenhäiriöt ovat Suomessa merkittävä kansantautiryhmä,
jonka hoidon järjestämisen tuloksellisuudella on merkitystä yksityisen
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ihmisen ja hänen perheensä kuin myös terveyspalveluiden
kustannusten ja kansantalouden kannalta. Riittävät tiedot väestön
terveydestä ovat terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisemisen,
hoidon sekä kuntoutuksen suunnittelun perusta.
Mielenterveyshäiriöiden yleisyyttä ja hoidon tarvetta voidaan päätellä
käyttäen mittareina esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden
käyttöä ja kysyntää, sairaslomien määrää, erityiskorvattavien
lääkkeiden kulutusta, kuolemansyitä ym.
Erityiskorvattavia psykoosilääkkeitä v. 2012 sai 2,3 %
äänekoskelaisista Keski-Suomessa vastaava luku oli 1,9% ja koko
maan osalta 1,8%. (THL, tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet
2005-2013 id:685)
Erityiskorvattavia depressiolääkkeitä saaneiden määrä on viime
vuosina noussut. Kun vuonna 2005 lääkkeitä saaneiden osuus
nuorista aikuisista (18-24 v.) äänekoskelaisista oli 4,0 %, niin vuonna
2007 se oli jo 5,4 % ja v. 2012 7,5%. Selvä nousu oli myös
äänekoskelaisten työikäisten (25-64 v.) ryhmässä: 7,3 %:sta (2005)
9,9 %:iin (2007) ja v. 2012 11,5%. Keski-Suomen osalta v.2012
10,4%. (THL, tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013
id:2355 ja id: 2356)
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saavia
äänekoskelaisista työikäisistä (25 - 64 v.) oli 24,5 %
vastaavanikäisistä vuonna 2007 ja v. 2012 21,1%. Mielenterveyden
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten (16-24 v.) osuus v.
2012 oli 0,7% vastaavanikäisistä. Ikäryhmässä 16-64 –vuotiaat
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriön vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavat äänekoskelaisista vastaavanikäisistä
4,3% v. 2012 kun vastaava luku Keski-Suomessa oli 3,5%.(THL,
tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 id: 2345, id:3328
ja id: 3218)
Kuntatasolla mielenterveysongelmat tulevat näkyviin hoitopalvelujen
käyttömäärissä ja hoitokustannuksissa.
Vuosina 2010-2013 hoitopäiviä psykiatrian sairaanhoidon
vastuuyksiköissä yhteensä oli alla olevan taulukon 1 mukaisesti
(Juurikkaniemi, Kangasvuori, Yleissairaalapsykiatria). Hoitopäivien
luumäärät ovat nousseet.
Taulukosta 1 ilmenee myös sairaansijojen lukumäärän vähennys
vuonna 2013.
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ORGANISAATIO: 3 Psykiatrian toimialue
TUOTE:

VUODEOS.HOITO

Kuntalaskutetut
Hoitopäivät
sisältää myös
lomapäivät
Toteuma kpl
2010

Toteuma Toteuma Toteuma
kpl 2011 kpl 2012 kpl 2013

Äänekoski

326 Psykiatrian
sairaanhoidon
vastuuyksikkö

2 500

2 498

3 782

3 886

Äänekoski

Osasto 33 Jns

356

199

411

423

Äänekoski

Osasto 35 Jns

365

443

664

894

Äänekoski

Osasto 36 Jns

328

551

1 003

775

Äänekoski

Osasto 37 Kvs

382

428

448

565

Äänekoski

Osasto 38 Kvs

587

526

825

642

Äänekoski

Osasto 39 Kvs

482

351

431

587

Äänekoski

330
Yleissairaalapsykiatrian
vastuuyksikkö

145

250

206

268

Äänekoski

36 Nuorisopsykiatria

264

81

230

322

Äänekoski

361 Lastenpsykiatrian
osasto

0

0

377

0

Äänekoski

Kangasvuori

1451

1305

1704

1794

Äänekoski

Juurikkaniemi

1049

1193

2078

2092

Äänekoski

Kangasvuori ja
Juurikkaniemi
yhteensä

2500

2498

3782

3886

Sairaansijat

Kangasvuori

52

52

52

56

Sairaansijat

Juurikkaniemi

48

48

48

35

Sairaansijat

Kangasvuori ja
Juurikkaniemi
yhteensä

100

100

100

91

Sairaansijat

Yleissairaalapsykiatria

12

12

12

12

Sairaansijat

Nuorisopsykiatrian
osasto

12

12

12

12

124

124

124

115

2009

2 010

2 011

2 012

2013*

20243

20244

20334

20265

20076

YHTEENSÄ

väestö 31.12.
vuonna
..Äänekoski
2013* väestön
ennakkotieto

Taulukko 1 Hoitopäivät ja sairaansijat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (Markku Harvisalo 2014)
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KESKI -SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI
ÄÄNEKOSKI
SAIRAANHOIDON LASKUTUSTIEDOT KESKI -SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ
VUOSINA 2009 - 2013

Äänekoski Äänekoski Äänekoski Äänekoski Äänekoski
Tot. €
Tot. €
Tot. €
Tot. €
Tot. €
2009
2010
2011
2012
2013

OMA
JA
TOIMINTA
OSTOPALVEL
3UPsykiatrian

2 212 347 1 970 481 2 285 330 2 524 424 2 902 256

toimialue
30 Psykiatrian
sairaalahoito

josta Kangasvuori
Juurikkaniemi
Sairaalahoidon
yhteiset
(ostopalvelu) ja
Kuntoutustoiminta
33
Yleissairaalapsykiatria
36 Nuorisopsykiatria
327 Psykiatrian
poliklinikoiden
vastuuyksikkö
329 Psykiatrisen
kuntoutuksen
vastuuyksikkö

josta
OSTOPALVEL
3UPsykiatrian
toimialue

josta Niuvanniemi yht.
30 Psykiatrian
sairaalahoito
36
Nuorisopsykiatria

1 286 966 1 119 809 1 227 050 1 769 585 2 064 956
837 249
743 802
615 911
785 661
909 787
424 149

355 999

397 332

738 614

782 659

25 568

20 008

213 807

245 310

372 510

51 217

104 215

191 663

173 232

184 730

634 137

541 888

657 840

439 280

562 541

160 660

144 920

190 661

136 609

79 680

79 368

59 649

18 116

5 718

10 349

61 996
0

99 655
45 013

541 811
491 048

278 304
265 824

398 197
347 786

0

0

189 435

214 581

347 786

0

45 013

301 613

51 243

0

Taulukko 2. Laskutustiedot Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina 2009-2013 (Markku
Harvisalo 2014)
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Sisä-Suomen sairaalan vähittäinen lakkauttaminen alkoi näkyä
vuonna 2007 kustannusten puolittumisena. Kangasvuoren akuutin
hoidon sairaalassa kustannusten lisäys oli vähäinen, mutta
pitkäaikaishoitoon keskittyneen Juurikkaniemen sairaalan
hoitokustannukset kasvoivat kolminkertaisiksi johtuen lisääntyneestä
käytöstä.
Sairaanhoitopiiri tarjosi myös avohoidon palveluja, kuten tehostetun
kotihoidon käyntejä. kotikuntoutuksen käyntejä. Masennushoitajan
yksilö- ja ryhmäkäyntejä sekä psykiatrisen päivystystiimin
konsultaatioita tarjotaan edelleen. Äänekoski käytti palveluja
runsaasti.
Taulukko 3 : Keski-Suomen sairaanhoitopiirin avopalveluiden käyttö Äänekoskella
vuonna, käyntien määrä, käyntien osuus kaikista käynneistä Keski-Suomessa % ja
käyntien osuuden erotus väestömäärään suhteutetusta tilastollisesta odotusarvosta
vuonna 2008.
Äänekosk
en
käyntejä

% kaikista
käynneist
ä
(odotusar
vo 7,5 %)

% yksikkö ero
suhteessa
tilastolliseen
odotusarvoon

masennushoitajan yksilökäynnit

734

10

+ 2,5

masennushoitajan ryhmäkäynnit

340

44

+ 32,5

tehostetun kotihoidon käynnit.

302

14

+ 6,6

kotikuntoutuksen käynnit

500

30

+ 22,5

psykiatrisen päivystystiimin
käynnit.

10

1

- 6,5

Sairaanhoitopiirin tarjoama
palvelu

Vuonna 2013 Äänekoski ei enää käyttänyt tehostetun kotihoidon eikä
kotikuntoutuksen palveluja.
Erityisen paljon suhteessa Keski-Suomen muihin kuntiin käytetään
masennushoitajan yksilö- ja ryhmäkäyntejä. Sen sijaan psykiatrisen
päivystystiimin on harvoin tarvinnut lähteä Jyväskylästä Äänekoskelle.
Seuraavaksi tarkastellaan sairaanhoitopiirin palveluista syntyneitä
kokonaiskustannuksia.
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Taulukko 4a: Sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialueen kaikki kustannukset vuosina
2009 – 2013, 1000 euroa. (Harvisalo Markku, ksshp 2009-2013)

3 Psykiatrian toimialue 2009-2013 1000€ (kaikki kustannukset)
Tuhannet
2 902

3000
2500

2 212

2000

2 285

2 524

1 970

1500
1000
500
0

Tot. € 2009 Tot. € 2010 Tot. € 2011 Tot. € 2012 Tot. € 2013
3 Psykiatrian toimialue

Taulukko 4b: Sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian kustannukset vuosina 2009 – 2013,
(sis. myös psykiatrian poliklinikoiden ja kuntoutuksen vastuuyksiköt, 1000€. (Harvisalo
Markku, ksshp 2009-2013)

3 Psykiatrian toimialue vuosina 2009-2013, 1000€
sis. ksshp:n sairaalahoidon ja avohoidon kustannukset
Tuhannet
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

1 871
1 578

1 429

1 992

1 438

Tot. € 2009 Tot. € 2010 Tot. € 2011 Tot. € 2012 Tot. € 2013

Aikuispsykiatrian kustannukset olivat 1,9 M€. vuonna 2013.
Aikuispsykiatrian osuus koko psykiatrian toimialueen kustannuksista
oli 68,6% vuonna 2013.
Psykiatrian poliklinikoiden vastuuyksikön ja psykiatrisen
kuntoutuksen vastuuyksikön kustannukset ovat laskeneet koska
tehostetun kotihoidon ja kotikuntoutukset palvelujen käyttöä ei enää
ole ollut v. 2013. Masennushoitajan käyttökustannukset olivat v.
52 157 € v. 2012 ja 56 659 € v.2013 jotka sisältyvät kaaviossa (4b)
esitettyihin kustannuksiin.
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Taulukko 4c: Nuorisopsykiatrian kustannuksien osuus oli vuosina 2009-2013.

(Harvisalo Markku,

ksshp 2009-2013)
Nuorisopsykiatrian kustannukset 2009-2013, 1000€

700

658

634

563

542

600

439

500
400
300
200
100
0

Tot. € 2009

Tot. € 2010

Tot. € 2011

Tot. € 2012

Tot. € 2013

36 Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian kustannukset ovat olleet vuosina 2009-2013
keskimäärin 0,56 M€. Nuorten kustannusten osuus vuonna 2013 oli
19,4% koko psykiatrian toimialueen kustannuksista.

Taulukko 4d: Niuvanniemen kustannuksten osuus vuosina 2009-2013.

(Harvisalo Markku, ksshp

2009-2013)

Niuvanniemen kustannukset vuosina 2009-2013, 1000€

Tuhannet
600

542

500

398

400

278

300
200
100

62

100

0
Tot. € 2009

Tot. € 2010

Tot. € 2011

Tot. € 2012

Tot. € 2013

Niuvanniemen kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2011 edellisiin
vuosiin verrattuna huomattavasti. Vuonna 2013 kustannusten osuus
koko psykiatrian toimialueen kustannuksista oli 13,7%.
Sairaalahoidon lyhentyessä voi odottaa paineen kohdistuvan
hoitokotipalveluihin, joita tarkastellaan seuraavassa taulukossa.
Taulukko 5 :Ostopalvelu/psykiatriset hoitopalvelut Äänekoskella 20092013, 1000 €.
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Ostopalv./psykiatriset hoitokotipalvelut vuosina
2009-2013 (1000€)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2009

2010

2011

2012

2013

Asiakaspalvelujen ostot muilta

4. Mielenterveyspalvelujen nykytila
Palvelujen määrä on suuri, joten yhteistoiminnan onnistuminen on
asiakkaan tyytyväisyyden ja kustannustehokkuuden kannalta
avainasia.
Monet palvelut ovat olleet perinteisesti hoitopainotteisia, mutta
ennaltaehkäisy on tullut vähitellen mukaan. On muistettava, että
esimerkiksi työikäiseen kohdistuva korjaava hoito on perheen lasten
kannalta ehkäisevää toimintaa, joskus myös ikääntyneiden
vanhempien kannalta.

4.1.1. Äänekosken kaupungin tuottamat mielenterveyspalvelut
(Lähde: Niina Aivio)
Mielenterveyspalveluihin sisältyvät terveyskeskuspsykologin palvelut,
mielenterveyspoliklinikan vastaanotto-, päivystys- ja
kuntoutumispalvelut, mihin kuuluvat toimintaterapiapalvelut,
kuntoutumiskeskus, psykiatrinen kotihoito sekä päivä- ja työtoiminta.
Lisäksi ostopalveluina hankitaan psykiatrista hoitokotipalvelua.
Asiakaspalveluita ostetaan myös kolmannelta sektorilta (Ilona
potilasyhdistys).
Mielenterveyspalveluita tarjoavat myös sairaanhoitopiirin
depressiohoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian
päivystystiimi sekä psykiatrinen vanhustyöryhmä ja nuorille
suunnattu Kolikko-työryhmä.
Mielenterveyspalveluiden toimintayksiköt
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Mielenterveyspalveluista seuraavat kuuluvat mielenterveys- ja
päihdepalveluiden yhteiseen tulosalueeseen:
1. terveyskeskuspsykologin vastaanotto,
2. mielenterveyspoliklinikka,
3. kuntoutumiskeskus
Mainittakoon, että päivä- ja työtoimintapiste Dynamo siirtyi
Arjen tuen vastuualueelle 1.10.2013 alkaen.
Henkilöstö mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintayksiköissä on
seuraava. Tk-psykologien vastaanotto 1½ henkilöä,
mielenterveyspoliklinikka 9 henkilöä (sis. mielenterveys- ja
päihdepalvelujen johtajan ja 2 sihteeriä), kuntoutumiskeskus 4
henkilöä, päihdeklinikka 4 henkilöä (sis. 0,2 tk-lääkäri , ostopalveluna
Sovatekilta 0,8 sosiaalityöntekijä). Mielenterveyspoliklinikalla on
yhden lääkärin vakanssi 1.1.2014 alkaen ja siitä on täytetty 0,5
(2014).
1. Terveyskeskuspsykologin vastaanotto
Tulosalueella on 1½ terveyskeskuspsykologin tointa. Psykologin
perustehtävään kuuluu ennaltaehkäisevä työ.
Terveyskeskuspsykologi tarjoaa ohjausta, neuvontaa sekä
keskusteluapua ja toimii myös lasten- ja äitiysneuvoloitten
psykologina.
Toimintaan sisältyy yksilö-, pari-, perhe- ja verkostotapaamisia.
Yhteistyötä tehdään muiden mielenterveyspalveluiden kanssa,
yhteisten vastaanottojen ja verkostotapaamisten muodossa.
2. Mielenterveyspoliklinikka
Vastaanotto- ja akuuttitoiminnan työryhmään kuuluu 1 psykologia ,
1 sosiaalityöntekijä, 1 sairaanhoitaja sekä 2 tehostetun kotihoidon
sairaanhoitajaa ja 1 lääkäri ja 2 toimistosihteeriä. Vastaanottotiimi
hoitaa vaikeita psykiatrisia sairauksia mm. psykooseja,
itsemurhavaarassa olevia, vaikeasti masentuneita, kaksisuuntaisesta
mielialahäiriötä sairastavia sekä eri psykiatristen sairauksien
pahenemisvaiheita. Ajanvarausvastaanottojen lisäksi työryhmä
vastaa arkipäivisin ma, ke ja pe matalan kynnyksen
päivystystoiminnasta. Tehostettu kotihoidon työpari vastaa akuutista
kotihoitoon suuntautuvasta työstä sekä avohoidon ja sairaalan välillä
tapahtuvasta potilaan suunnitelmallisesta hoidosta. Vastaanotto- ja
akuuttitoiminnan työntekijät tekevät verkostotyötä perusturvassa yli
vastuualuerajojen.
Kuntoutumiskeskuksen työryhmään kuuluu 1 toimintaterapeutti, 3
sairaanhoitajaa.
Toimintaterapeutin tehtäviin kuuluu toimintakyvyn arviointia, erilaisia
ryhmätoimintoja ja yksilöllistä toimintaterapiaa sekä
mielenterveyspoliklinikalla että asiakkaiden kotona. Lisäksi hän on
ollut mukana leiri- ja virkistystoiminnan järjestämisessä.
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Toimintaterapeutti antaa palveluita ja toimii yhteistyössä
mielenterveyspoliklinikan akuutti- ja kuntoutumistyöryhmän,
päihdeklinikan kanssa. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä muiden
perusturvan vastuualueiden kanssa.
Kuntoutumiskeskuksen sairaanhoitajien toiminta painottuu
psykiatriseen kotihoitoon, minkä avulla pyritään tukemaan asiakasta
omassa elinympäristössään. Sairaanhoitaja tekee kotikäyntejä ja
tiivistä yhteistyötä kunnan kotihoidon mielenterveystyöntekijöiden
sekä mielenterveyspoliklinikan työntekijöiden sekä muiden
perusturvan vastuualueiden työntekijöiden kanssa.
Muita kunnallisia mielenterveyspalveluja
Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuuluvien toimintayksiköiden
lisäksi Äänekoskella toimii perheneuvola jossa työskentelee kaksi
psykologia, sosiaalityöntekijä, toimistosihteeri ja perustiimiä
täydentää lastenpsykiatrian erikoislääkäri reilun kuukauden välein.
Kasvun ja oppimisen toimialalla mielenterveystyötä tekevät kaksi
koulupsykologia.
Arjen tuen vastuualueella toimii vanhusten kotihoidon työryhmä jossa
on 3 mielenterveystyötä tekevää työntekijää ja 1.4.2014 alkaen
mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjaaja jonka vastuulle kuuluu
mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelut yhteistyössä
muiden toimialueiden kanssa.
Keskeinen vastuunottaja mielenterveysongelmien havaitsijana ja
hoitoon ohjaajana on terveyskeskus mm. depressiohoitaja,
terveyskeskuslääkäri, terveyskeskuspäivystys ja vuodeosasto.
Lasten mielenterveyspalvelujen havaitsemisessa ja
ennaltaehkäisyssä keskeisiä palveluja ovat koulu ja päivähoito, jotka
tavoittavat hyvin kohderyhmänsä.
Äänekosken kaupungilla on myös muita palveluja, jotka ovat osittain
tekemisissä mielenterveysasioiden kanssa ja ovat merkittäviä
yhteistyökumppaneita ennaltaehkäisyn näkökulmasta mm.
muistihoitaja, kotihoito, vanhainkodit ja palvelutalot, omaishoitajat,
päihdeklinikka, sosiaalityö, kouluterveydenhoitaja, päivähoito,
neuvolatoiminta, erityisnuorisotyö.
Muita Äänekosken kaupungin yhteistyöorganisaatioita ovat KeskiSuomen sairaanhoitopiiri, valtionhallinto, yksityiset yritykset,
seurakunta, kolmas sektori.
4.1.2. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tuottamat palvelut
Psykiatriasia sairaansijoja on tarjolla Jyväskylässä Kangasvuoren
sairaalassa lyhytaikaisia hoitoja varten. Pitempikestoiset hoidot
tuotetaan Keuruulla Juurikkaniemen sairaalassa.
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Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjoamat nykyiset avohoidon
palvelut ovat
- nuorisopsykiatrian poliklinikka, jonka resursseina ovat psykologi
ja sairaanhoitaja sekä tarpeen mukaan lääkäri
- yksi masennushoitaja, jotka on sijoitettu Äänekosken
terveyskeskukseen
- psykiatrian akuuttityöryhmä, toimipiste Jyväskylässä
- vanhuspsykiatria, toimipiste Jyväskylässä
- KOLIKKO-työryhmä
4.1.3. Kolmannen sektorin tuottamat palvelut
Kunnallisten palvelujen rinnalle on tullut merkittäväksi toimijaksi
kolmannen sektorin palveluntuottajat, jotka ovat Äänekoskella hyvin
aktiivisia. Toimijoina ovat potilasyhdistys Ilona, joka järjestävää
vertaisryhmätoimintaa sekä työpainotteista kuntoutusta, Ystäväntupa
ja Toivonsilta Suolahdessa, Suomen Siniaalto ry, työttömien
yhdistykset, urheilu- ja kulttuurijärjestöt sekä SPR. Kriisipalveluja
tuottaa yhdistyspohjalta Jyväskylässä sijaitseva Kriisikeskus Mobile,
jolla on tarjottavanaan ympärivuorokautista kriisipalvelua.

4.1.4. Yksityisen sektorin tuottamat palvelut
Yksityisen sektorin palveluja alueellamme tuottavat mm. Hoito- ja
palvelukoti Auringonrusko, Tyynenkoti, Toivonkoti, Taunonkoti ja
Uuraisten palvelukoti, Palvelukoti Lounatuuli Oy, Suolahden
palvelukoti Oy, Matti ja Liisa Koti, Ruuhikoti, Hoivakartano, Palveluja kuntoutumiskoti Elonilo, Suomen Invalidilasten ja -nuorten
Kivalokodit r.y., Jyvässeudun Nuortentalo, Kotipiha, P-Syketalo,.
yksityinen työterveyshuolto.

4.1.5. Seurakunnan tuottamat palvelut
Seurakunta on perinteisesti ollut myös mukana mielenterveystyössä
diakoniatyön, lähimmäispalvelun ja sururyhmän kautta. Seurakunta
tekee myös lapsi- ja nuorisotyötä.

4.1.6. Valtionhallinnon tuottamat palvelut
Valtion paikallisia palveluja ovat työvoimatoimisto, palvelukeskus
TYP, Kela ja poliisi. Mielenterveystyötä tukevien palvelujen
järjestäjänä erityisen merkittävä on palvelukeskus TYP, joka auttaa
kaikkein vaikeimmin työllistettäviä takaisin työelämään. Kelan
merkitys on suuri kuntoutuksen rahoittajana. Poliisin asiakkaista
merkittävällä osalla on mielenterveysongelma. Palvelujärjestelmän
kannalta poliisi on yhteistyökumppani.
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5. Valtakunnallisten suositusten toteutuminen Äänekosken
mielenterveyspalveluissa
Tarkastelun kohteena ovat STM:n laatusuositus vuodelta 2001.

5.1. Laatusuosituksen toteutuminen Äänekoskella
Seuraavaksi arvioidaan miltä osin Äänekoskella on pystytty
toteuttamaan STM.n antamaa 12 laatusuositusta (STM 2001) ja miltä
osin haasteita riittää jatkossa.
Suositus 1. Kunnassa tuetaan asukkaiden hyvinvointia ja
mielenterveyttä
Kunnassa on hyvinvointipoliittinen ohjelma, ja sen osana
mielenterveystyön kokonaissuunnitelma. Kunnassa on hyvä elää ja
palvelut ovat tavoitettavissa.
Toteutus: Äänekoskella on kehitetty mielenterveystyötä aktiivisesti
ja suunnitelmallisesti ainakin kymmenen vuoden ajan. Ohjelma on
laadittu. Peruspalveluja on kehitetty.
Suositus 2. Kuntalaista autetaan peruspalveluissa
Palvelujärjestelmän sisäinen työnjako ja vastuut on selvitetty ja
päätetty. Seudullisen yhteistyön mahdollisuudet on huomioitu.
Kuntalainen tulee kuulluksi ja työntekijät tunnistavat hänen
tarpeensa.
Toteutus: Kuntaliitoksen yhteydessä vastuut määriteltiin uudelleen.
Mielinet -hankkeen ja kokonaissuunnitelmahankkeen aikana on
kuunneltu kuntalaisia ja työntekijöitä. Peruspalvelujen kykyä auttaa
entistä enemmän mielenterveysongelmissa halutaan tukea. Liite 1.
Suositus 3. Jokainen pääsee elämäntilanteensa ja ongelmiensa
kannalta tarkoituksenmukaiseen tutkimukseen ja hoitoon
Työnjako on sovittu ja ympärivuorokautinen päivystysjärjestelmä on
organisoitu yhteistyössä perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon kesken. Sosiaalipäivystys on järjestetty.
Toteutus: Tämän tavoitteen kehittäminen on meneillään.
Terveyskeskuksen päivystys kattaa suurelta osin tavoitteen
vaatimukset. Sosiaalipäivystys ostetaan Mobile-järjestöltä
Jyväskylästä. Sairaalahoidon supistumisen myötä
tarkoituksenmukaisen hoidon järjestämisessä on uusia haasteita.
Suositus 4. Mielenterveyspalveluissa kunnioitetaan ihmisarvoa
ja ihmisoikeuksia
Kuntalaisella on oikeus hyvään ja tasavertaiseen palveluun, oikeus
tulla kohdelluksi kunnioittavasti, oikeus hyvään hoitoon, oikeus
tiedonsaantiin, itsemääräämisoikeus ja oikeus valinnanvapauteen ja
vaihtoehtoihin.
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Toteutus: Kuntalaisilta on kysytty Mielinet-hankkeen yhteydessä
mitä on asiakaslähtöinen mielenterveystyö. Kyselyn tuloksia
sovelletaan. Liite 1.
Suositus 5. Hoito toteutuu päätetyn suunnitelman mukaan
Jokaisella potilaalla on kirjallinen hoito(ja kuntoutus)suunnitelma, jota
tarkennetaan hoidon aikana tilanteen kannalta sopivin määrävälein.
Toteutus: Hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan kaikille
asiakkaille ja suunnitelmia tarkennetaan palveluprosessikuvaukseen
asetettujen ehtojen mukaisesti.
Suositus 6. Ensisijaista on avohoito. Kaikessa hoidossa on
kuntouttava ote
Ensisijaisena hoitotasona pidetään sosiaali- ja
perusterveydenhuollon peruspalveluita ja seuraavana sosiaali- ja
perusterveydenhuollon erityispalvelujen ja erikoissairaanhoidon
järjestämää avohoitoa. Sairaalahoitoa järjestetään silloin kun
avohoidon toimet eivät riitä ja sairaalahoito on tarpeenmukaista.
Toteutus: Avohoitopainotteisuus on toteutunut, mutta hoidon
kokonaisuuden kehittäminen on vielä kesken, myös resurssien
osalta.
Suositus 7. Potilas pääsee psykiatriseen sairaalahoitoon
tarvittaessa
Kunnalla on käytettävissä sairaansijoja tarvetta vastaava määrä.
Toteutus: Paikkoja päätetty vähentää, joten sairaalahoitoon pääsy
on vaikeutunut. Asia on linjattu maakunnallisella tasolla.
Suositus 8. Palvelujärjestelmän sisäinen yhteistyö, vastuut ja
työnjako on selvitetty ja päätetty
Eri sektorit ja toimintayksiköt ovat selvillä roolistaan hoitoketjussa
sekä yleisesti että yksittäisen potilaan tapauksessa.
Toteutus: Tätä työtä on tehty sekä Mielinet-hankkeessa että
kokonaissuunnittelun keskustelevissa prosesseissa. Liite 1.
Suositus 9. Henkilöstön määrä ja rakenne määritellään osana
mielenterveystyön kokonaissuunnitelmaa
Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012
(toimintasuunnitelma) perustuu arvioon väestön tarpeista ja tietoon
olemassa olevista resursseista. Kokonaissuunnitelmaan sisältyy
tarvittavaa henkilöstömäärää koskeva kannanotto tai tavoite.
Toteutus: On selvitetty resurssien tarve, mutta kunnallistalouden
nykyisessä tilanteessa niihin vastaaminen on ongelmallista.
Suositus 10. Henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta pidetään
huolta
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Henkilöstöllä on mahdollisuuksia osallistua oman työnsä ja
työolosuhteidensa kehittämiseen. Henkilöstö saa koulutusta ja
työnohjausta päätetyn suunnitelman mukaan.
Toteutus: Henkilöstölle on tarjottu koulutusta runsaasti, mutta
suunnitelmallisuutta on syytä kehittää. Konsultoinnin tarve on
tunnistettu ja voimavaroja halutaan suunnata sinne.
Suositus 11. Palveluita ja toimintaa seurataan ja havaintoja
hyödynnetään suunnittelussa
Kunnassa hankitaan tietoa olosuhteista ja väestön voinnista sekä
ongelmista, joiden perusteella voidaan arvioida
mielenterveyspalveluiden ja mielenterveystyön tarpeita ja
suuntaamista.
Toteutus: Mielenterveyden indikaattorit on tunnistettu. On sovittu
arvioinneista.
Suositus 12. Mielenterveystyötä varten tehdään
kokonaissuunnitelma
Eri hallintokunnat ja alan ammattihenkilöt osallistuvat
hyvinvointistrategian / mielenterveystyön kokonaissuunnitelman
laadintaan sopiviksi katsotuilla tavoilla. Mielenterveystyön
kokonaissuunnitelma voi olla osa kunnan hyvinvointistrategiaa.
Suunnitelma perustuu tietoon väestön mielenterveyspalveluiden
tarpeista, ja harkittuun näkemykseen mielenterveyden ja
hyvinvoinnin edistämisestä sekä tietoon käytettävissä olevista
resursseista. Suunnitelmaan sisältyy kanta henkilöstömitoitukseen.
Suunnittelussa huomioidaan seutukuntayhteistyö.
Toteutus: Suunnitelma ja sen päivitys ajalle 2012-2017 on tehty
2013.

6. Mielenterveyspalvelujen kehittämistarpeet
Äänekoskella
Seuraavaksi tarkastellaan palveluja ikäryhmittäin. Aluksi luetellaan
palvelujen kokonaisuus, ja muutaman esimerkin avulla kuvataan
miten kyseinen palvelu sijoittuu kokonaisuuden osaksi asiakasvirtoja
tarkastelemalla.
Aineistoa on aikaisemmin arvioitu Äänekosken kaupungin
mielenterveystyön kokonaissuunnitelmaa 2009-2012 laadittaessa
järjestettyjen seminaarien keskustelujen yhteenvedoista.
Taulukkomuotoon kirjoitetuissa suunnitelmissa näkyvät tämän
suunnitelman keskeisimmät lopputuotokset.

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014 - 2017 23

6.1. Lasten palvelut

6.1.1. Palvelujen kuvaus
Tässä kuvataan seuraavia palveluja lasten mielenterveystyön
kannalta
Lasten kannalta merkittävimmät mielenterveyspalvelut ovat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lastenneuvola
Kouluterveydenhuolto
Mielenterveystyön poliklinikka: vastaanotto
Terveyskeskuspsykologi
Perheneuvola
Koulupsykologi
Erityisopetus
Erityispäivähoito
Terveyskeskus: omalääkäri
Mobile, kriisipäivystys

Esimerkki palvelun hoitoketjusta:
Perheneuvola palvelujärjestelmän osana
Perheneuvola on keskipisteessä, kun kyse on sellaisista lasten
ongelmista, jotka eivät ratkea siellä missä ongelma havaitaan.
Lapsiasiakkaat tulevat monista suunnista. Seuraavassa on koottu
näkyviin polut, jotka johtavat perheneuvolaan:
Perheneuvolan asiakkaat tulevat:
1. Lasten vanhemmat tuovat lapsen suoraan itse
2. Sosiaalitoimi: sosiaalitoimisto, päivähoito, perhetukikeskus, muut
perheneuvolat, sijaishuoltoyksikkö (Jyväskylässä) ja
päihdeklinikka.
3. Koulutoimi: opettajat, kuraattori ja koulupsykologi.
4. Terveystoimi: terveyskeskuslääkäri. Lastenneuvola,
puheterapeutti, toimintaterapeutti, terveyskeskuspsykologi,
työterveyshoitaja, koululääkäri, kouluterveydenhoitaja,
mielenterveystoimisto, aikuispsykiatrinen sairaala,
lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto, lastenneurologian
poliklinikka ja osasto, nuorisopsykiatrian poliklinikka,
yleissairaalapsykiatrian osasto.
5. Muut toimijat: perheasiain neuvottelukeskus, seurakunta (kerhot),
Mobile, perhekodit, käräjäoikeus, yksityiset psykologit, yksityiset
psykiatrit, kuntoutustyöryhmä, poliisi.
Lapsia jatkotutkimuksiin ja hoitoon lähettäviä tahoja on siis runsaasti.
Jotta systeemi toimisi tarkoituksenmukaisella tavalla, tarvitaan
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palvelujen tuottajien jatkuvaa vuoropuhelua ja kehittämistyötä.
Yhteydenoton tulisi olla helppoa ja nopeaa.
Perheneuvolan asiantuntemus ja hoidon mahdollisuudet ovat
rajallisia, joten ei voida välttää asiakkaiden ohjaamista eteenpäin.
Seuraavat polut kuvaavat mistä asiakkaat saavat edelleen apua
ongelmiinsa.
Perheneuvolan asiakkaiden jatkohoidosta vastaavat tahot:
1.

Sosiaalitoimi: lastensuojelu, päihdeklinikka, sijoitushuoltoyksikkö
(Jyväskylässä), muut perheneuvola.

2. Terveystoimi: terveyskeskuslääkäri, mielenterveystoimisto,
lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto, lastenneurologian
poliklinikka ja osasto, lastenfoniatrian poliklinikka ja osasto,
puheterapeutti, toimintaterapeutti, terveyskeskuspsykologi.
3. Muut toimijat: perheasiain neuvottelukeskus, Niilo Mäki Instituutti,
yksityinen psykologi, yksityinen psykiatri, lasten
kuntoutustyöryhmä, koulupsykologi, Mobile.
Jatkopolkuja on vähemmän kuin tulopolkuja, mutta silti riittävästi
ansaitsemaan jatkuvaa vuoropuhelua näiden tahojen kanssa.
6.1.2. Lasten palvelujen kehittäminen
Nykyiset resurssit on pääosin suunnattu ongelmien ratkaisemiseen ja
hoitoon, joten toisaalta kaivattiin lisää resursseja, mutta nähtiin myös
tarvetta suunnata resursseja uudella tavalla. Myös palveluja
tarjoavien yhteistyön edelleen kehittäminen nähtiin tärkeänä.
Verkostotyön kehittäminen vähentää päällekkäisen työn tekemistä.
Parhaana ennaltaehkäisevänä toimintana pidettiin perheiden arjen
kevyttä tukemista kodinhoitajien toimesta. Vertaisryhmätoimintaa
pidettiin edullisena ja hyvänä tapana tukea niitä lapsiperheitä, joilla oli
havaittu ongelmia.
Mielenterveystyön asiantuntijoiden konsultaatiota haluttiin lisätä
lasten parissa työskenteleville, jotta lasten ongelmien parissa
työskentelevät osaisivat paremmin kohdata lapsen hänen
luontaisessa ympäristössään.
Kaikki lapset kohdataan päivähoidon tai viimeistään koulun kautta,
joten näillä tahoilla olisi luonteva rooli lasten ongelmien
kohtaamisessa.
Päivähoidolla on kaksinainen rooli lasten perheiden ongelmien
kohtaamisessa. Toisaalta pitäisi olla hienovarainen vanhempia
kohtaan, mutta toisaalta olisi hyödyllistä että vanhempien
mielenterveysongelmia voitaisiin nostaa esiin. Erilaisten ongelmien
lähestymistapa edellyttää henkilöstön yhteistä linjausta ja myös
kouluttautumista ns. puheeksi ottamiseen.
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Internetin kautta lapsi kohtaa asioita, joita hän ei ole valmis
vastaanottamaan ja näin ollen kyseisistä asioista tulisi tiedottaa ja
nostaa niitä esille.
Lasten mielenterveystyön tavoitteet Äänekoskella:
1. Varhaista puuttumista ja huolen havaitsijan vastuunottoa on
edistettävä
2. Kevyttä perheiden arkea tukevaa henkilöstöä (kuten kodinhoitajat,
kotityöntekijät) tarvitaan lisää. Palvelun tulee olla joustavasti
saatavilla, koska tarpeet voivat syntyä äkillisesti.
3. Lastensuojelun ennaltaehkäisyvaatimukset edellyttävät toisaalta
lisäresursseja, toisaalta yhteistyön tiivistämistä
mielenterveyspalvelujen tuottajien kanssa.
4. Psykologipalveluiden lisääminen neuvola- ja päivähoitotoiminnan
tueksi ennaltaehkäisyn, varhaiseen puuttumisen ja riittävän
konsultaation turvaamiseksi.
Monia matalan kynnyksen palveluja tarjoavat myös kolmannen
sektorin toimijat, joita kunnan on hyödyllistä tukea.

6.2. Nuorten palvelut

6.2.1. Palvelujen kuvaus
Nuorten kannalta keskeisimmät mielenterveyspalvelujen
tarjoajat ovat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Mielenterveystyön poliklinikka: vastaanotto
Kuntoutumiskeskus
Dynamo (päivä- ja työtoiminta)
Terveyskeskuksen lääkäri /päivystys
Terveyskeskuspsykologi,
Perheneuvola
Päihdeklinikka
Koulupsykologi
Erityisopetus - koulut
Erityisnuorisotyö
Masennushoitaja
KOLIKKO- työryhmä, KSSHP
psykiatrian akuuttityöryhmä, KSSHP
Kangasvuoren ja Juurikkaniemen sairaalat
Yleissairaalapsykiatria
Nuorisopsykiatrian poliklinikka
Palvelukeskus TYP

Esimerkki nuorten palveluista: palvelukeskus TYP
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Ammatillisen opiskelun ja työelämään siirtymisen rajakohdassa
keskeisin palvelu tulee työvoimatoimistosta. Ammatinvalintapsykologi
Tuula Kortelainen kuvaa asiaa seuraavalla tavalla:
”Työvoimatoimiston palvelut nuorille ovat ennaltaehkäisevää
mielenterveystyötä. Keskeisenä tavoitteena on nuorten syrjäytymisen
ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisy. Tätä tavoitetta varten
työllisyyden politiikkaohjelma (työllisyysohjelma) sisältää ns. nuorten
yhteiskuntatakuun, jonka mukaan kaikille nuorille tarjotaan
koulutus-, työharjoittelu- tai työpajapaikkaa viimeistään kolmen
työttömyyskuukauden jälkeen. ”
”Työvoimatoimiston ammatillisen kehittymisen tiimi on tehnyt
oppilaanohjaajien kanssa Ääneseudun oppilaitosten ja
työvoimatoimiston ohjaustyön toimintasuunnitelman. Tässä
suunnitelmassa sovitaan yhteistyömuodoista ja ennen kaikkea
sovitaan siitä, kenen vastuulla nuori on siirtymävaiheissa. Lähettävän
koulun opinto-ohjaaja toimii vastuuhenkilönä, jos nuori keskeyttää
opinnot ensimmäisen lukukauden aikana. Muissa tilanteissa
Ääneseudun työvoimatoimiston palvelukeskuksen (TYP)
palveluohjaaja tulee opinto-ohjaajan / koulukuraattorin kutsusta
yhteispalaveriin, jossa sovitaan siitä, kenen vastuulla nuoren ohjaus
on jatkossa. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ohjataan TYPn
asiakkaiksi. Ne nuoret, joilla on jatkosuunnitelmia, tulevat
työvoimatoimiston asiakkaiksi, ja heille on tarjolla nuortenneuvojan,
koulutusneuvojan ja ammatinvalintapsykologin palvelut. Alle 17 –
vuotiaille on tarjolla ensisijassa ammatinvalinnanohjauksen palvelut
koulutus- ja työkokeiluineen. ”
”Ammatinvalinnanohjauksessa olevista nuorista monella on erilaisia
mielenterveyden pulmia: masennus, paniikkihäiriö ja kaksisuuntainen
mielialahäiriö yleisimpinä. Asiakkaita ohjataan tarvittaessa oman
lääkärin kautta masennushoitajalle ja suoran yhteydenoton kautta
mielenterveystoimistoon, joskus myös terveyskeskuspsykologille.
Tarvittavat ajat on nuorille saatu ko. yhteistyökumppaneilta. Ennen
kuin nuori pystyy tekemään kauaskantoisia ammatillisia ratkaisuja,
on hänellä oltava riittävästi voimavaroja käytössään ”
”Ammatinvalinnanohjaukseen tulee jossakin määrin nuoria, joita ei
ole aikaisemmissa vaiheissa tutkittu riittävästi. Tämän takia
ammatinvalinnanohjauksessa tehdään välillä kokonaisvaltaisia
kykytason tutkimuksia tai Luki-testausta. Mahdollista on toteuttaa
myös neuropsykologin tai muun tarvittavan tahon tarkemmat
tutkimukset. Toiveena on, että koulupsykologeja olisi alueella niin
paljon, etteivät erilaiset oppimisen tai psyykkisen jaksamien pulmat
jäisi vaille riittävää huomiota.”
Vuonna 2013 Äänekoskella oli Sotkanetin mukaan 189 työtöntä
nuorta alle 25 v (24,7% työvoimasta). Koulutuksen ulkopuolelle
jääneitä alle 25-vuotiaita oli 198 (12% vastaavanikäisistä). (THL,
Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005 – 2013 id: 189 ja 3219)

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014 - 2017 27

Äänekoskella on nuoria, jotka ovat pudonneet koulutuksen ja
työelämän ulkopuolelle ja osa koko palveluketjun ulottumattomiin.
Joillakin on vain poste restante –osoite. Tätä ryhmää tavoitellaan
etsivän nuorisotyön keinoin sekä kunnan että järjestöjen toimesta.
6.2.2. Nuorten palvelujen kehittäminen
Suurimmat ongelmat ovat toisen asteen opiskelijoiden arjenhallinnan
taitojen puutteellisuudessa ja koulunsa keskeyttäneiden katoamista
julkisten palvelujen piiristä.
Äänekoski on koko pohjoisen Keski-Suomen tärkein ammatillinen
kouluttaja monine linjoineen. Siksi kaupunki joutuu ottamaan vastuun
omiensa lisäksi suuresta määrästä vieraskuntalaisia nuoria.
Valmisteilla olevan lainsäädännön toteutuessa vastuu lankeaisi
Äänekosken kaupungille täysimääräisenä. Ongelma-alueeseen on
syytä valmistautua ennalta, koska resurssit ovat jo nyt tiukoilla.
Ammatillisen koulutuksen oppilaiden ongelmat vaativat Äänekoskella
kaupungin ja kuntayhtymän roolin selkeyttämistä oppilashuollon
palvelujen järjestämisessä.
Äänekoskelle ammatillisten opintojen pariin hakeutuvat kohtaavat
aikuistumisongelmansa koulussa. Taloudelliset ongelmat (pikavipit),
ihmissuhteet, seksuaalisuus, alkoholinkäyttö sekä neurologiset että
mielenterveysongelmat koettelevat nuorten keskeneräisiä
elämänhallintataitoja. Vanhempien ote jälkikasvustaan heikkenee,
minkä vuoksi tarvitaan runsaasti apua koulun niukalta
palvelujärjestelmältä. Oppilaitos kokee olevansa lujilla.
Masennuksen yleistyessä nuorten keskuudessa olisi
masennushoitajan ennaltaehkäisevillä koulukohtaisilla luennoilla ja
keskusteluilla tarvetta.
Nuorilla on usein korkea kynnys tulla esim. mielenterveystoimiston
asiakkaaksi leimaantumisen takia. Siksi nuorille tulisi järjestää
matalan kynnyksen palveluja sellaisiin paikkoihin, joissa he
muutenkin käyvät, kuten nuorisotiloihin.
Nuorten tulevaisuuden kannalta keskeisin vaihe on siirryttäessä
koulusta työelämään. Epäonnistuminen saattaa merkitä
yhteiskunnalle elinikäistä huoltovelvollisuutta ja tulla erittäin kalliiksi.
Syrjäytymisen ehkäisyyn osallistuisivat aikuis- ja perhetyötä tekevät
neuvolat, päiväkodit, kouluterveydenhuolto,
mielenterveyspoliklinikka, päihdeklinikka, oppilashuolto, Typ,
sosiaalitoimi, sivistystoimi ja poliisi.
Vaikka palvelujärjestelmän toimivuus nuorten tukemiseksi on tärkeää,
on muistettava tuoda esille myös vanhempien vastuu. Kodin ja
oppilaitosten hyvällä yhteistyöllä voidaan keventää
palvelujärjestelmään kohdistuvia paineita.
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6.3. Aikuisten palvelut

6.3.1. Palvelujen kuvaus
Aikuisten kannalta keskeisimmät mielenterveyspalvelut ovat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mielenterveystyön poliklinikka: vastaanotto
Kuntoutumiskeskus
Dynamo (päivä- ja työtoiminta)
Terveyskeskuslääkäri
Terveyskeskuspsykologi
Työterveyshuolto
Perheneuvola
Päihdeklinikka
Masennushoitaja
psykiatrian akuuttityöryhmä, KSSHP
Kangasvuoren ja Juurikkaniemen sairaalat
Yleissairaalapsykiatria
Terveyskeskuksen lääkäri/päivystys
Aikuissosiaalityö
Palvelukeskus TYP
Potilasyhdistys Ilona
Ystäväntupa
Suomen Siniaalty ry
Toivonsilta

o

Kriisikeskus Mobile, kriisipäivystys

Esimerkkeinä aikuisten palvelujen linkittymisestä ovat mielenterveysja päihdepalvelut sekä aikuissosiaalityö.
Esimerkki 1: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasvirrat:
Mielenterveyspoliklinikan ja päihdeklinikan asiakkaat tulevat
seuraavilla tavoilla:
1. Asiakas tai omainen ottaa yhteyttä.
2. Sosiaalitoimi: aluesosiaalityö, lastensuojelu
3. Koulutoimi: opettajat, kuraattorit
4. Terveystoimi: terveyskeskus (terveyskeskuslääkärit, tk-päivystys,
vuodeosastot, neuvolat), psykiatriset sairaalat, työterveyshuolto myös
yksityinen, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, yleissairaalapsykiatria,
erikoissairaanhoidon avohoidon tiimit, depressiohoitaja ja muut
mielenterveystoimistot.
5. Muut toimijat: työvoimatoimi, palvelukeskus TYP, 3-sektori,
seurakunta, Mobile, poliisi
Sekä mielenterveyspoliklinikka että päihdeklinikka toimivat joustavasti
matalan kynnyksen periaatteella eli hoitoon pääsee ilman lähetettä.
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Kaksoisdiagnoosipotilaita hoidetaan yhteistyössä molempien tiimien
asiantuntemusta käyttäen.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden jatkohoidosta
vastaavat tahot:
Läheskään kaikki asiakkaat eivät tarvitse jatkohoitoa vaan
kuntoutuvat elämään itsenäisesti ilman hoitokontaktia. Kun asiakas ei
enää tarvitse mielenterveys- tai päihdepalveluja, mutta seuranta on
tarpeen, hänet ohjataan peruspalveluihin tai sairauden pahentuessa
raskaamman hoidon piiriin.
Jatkohoitoa varten asiakkaat voidaan ohjata seuraavasti:
1. Sosiaalitoimi: aluesosiaalityö, lastensuojelu, kotihoidon
mielenterveystyön kuntoutustyöntekijä
2. Terveystoimi: terveyskeskus (aluelääkärit, neuvolat),
työterveyshuolto (julkinen, yksityinen), koulu- ja
opiskelijaterveydenhuolto, yleissairaalapsykiatria, psykiatriset
sairaalat
3. Muut toimijat: työvoimatoimi, palvelukeskus TYP, 3-sektorin
toimijat, Kelan kustantamat terapiapalvelut ja perheasiain
neuvottelukeskus.
6.3.2. Aikuisten palvelujen kehittäminen
Aikuisten mielentervetyössä on tärkeää integrointia
terveyskeskuksen, erikoissairaanhoidon, mielenterveyspoliklinikan ja
päihdepalvelujen välillä. Mielenterveyspalvelujen saannissa on
tärkeää turvata riittävän nopea pääsy vastaanotolle. On pidettävä yllä
matalan kynnyksen toimintamuotoja sekä akuuttiin tarpeeseen
vastaamista.
Laitoshoidon osuuden jatkuva supistuminen lisää paineita
avohoidolle ja kuntoutukselle. Usein liian lyhyiksi koettujen
sairaalajaksojen jälkeen mielenterveyspotilaat tarvitsisivat
lyhytkestoista jatkohoitoa paikallisella tasolla, mutta Äänekoskella
mahdollisuudet ovat vähäiset.
Yhteistyö yritysten työterveyspalvelujen ja kunnallisen
mielenterveystyön välillä on ollut vähäistä. Yhteisistä toimintatavoista
olisi hyödyllistä sopia. Tähän yhteistyöhön on hyvä liittää
perheneuvola mukaan, koska ongelmaan usein liittyy koko perhe.
Masennuspotilaiden ryhmän kasvaessa palvelujen järjestäjien on
sovittava miten yhteistyö järjestetään. Saadun kokemuksen
perusteella masennuspotilas tulisi saada takaisin työelämään
kuudessa kuukaudessa tai hän on vaarassa syrjäytyä työelämästä
lopullisesti. Tiedotusta masennukseen reagoimisen tärkeydestä tulee
lisätä työnantajille.
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Äänekosken terveyskeskuksessa on kehitetty yksityiskohtainen
toimintamalli masennuspotilaan hoitoa varten. Malli tulee saada
tehokkaasti käyttöön.
Sosiaalityön ja mielenterveystyön yhteistyötä tulee kehittää edelleen
ja luoda yhteisiä toimintamalleja mm. kärjistyneiden perhetilanteiden
varalle.
Mielenterveyspotilaat joutuvat ajoittain asioimaan myös poliisin
kanssa. Yhteistyötä poliisin ja mielenterveyspoliklinikan kanssa tulisi
tiivistää ja sopia yhteisistä pelisäännöistä esim. putkasta
vapautettavien mielenterveysasiakkaiden kanssa.
Vuosien kuluessa koulutuksen ja työelämän väliin pudonnet kasvavat
nuoriksi aikuisiksi, joille ei ole syntynyt otetta normaaliin elämään.
Heitä varten tulisi suunnitella välityömarkkinoita, sosiaalisia yrityksiä
ja työpajatoimintaa, jotteivät he jäisi koko elämänsä ajaksi työelämän
ulkopuolelle ja yhteiskunnan vastuulle lisääntyvine ongelmineen.
Aikuisten mielenterveystyössä kolmannen sektorin
palvelujärjestelmillä on Äänekoskella erityisen merkittävä rooli, jota
kunnan kannattaa tukea. Erilaisen profiilin vertaisryhmiä kannattaa
perustaa kunnan eri osiin lähelle mielenterveyskuntoutujia.
Jyväskylässä toimivalta kriisityön palveluorganisaatio Mobilelta
ostetaan kriisipalveluja, joita on saatavissa ympäri vuorokauden.
Palveluista tulisi tiedottaa tehokkaammin.
Monet kunnalliset palvelut voidaan suunnata myös
mielenterveyskuntoutujia palvelemaan. Erityisliikuntaryhmät
ylläpitävät fyysistä kuntoa, antavat elämäniloa ja saattavat
kuntoutujia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kulttuuripalveluista olisi
myös paljon iloa, jos vain voitaisiin turvata kuljetuspalveluja niiden
saavuttamiseksi. Paikalliset kirjastopalvelut ovat osoittautuneet
hyviksi mielenterveyskuntoutujien kohtaamisen ja elämänsisällön
saamisen kannalta. Myös kaupungin fyysistä ympäristöä
suunnittelevalla teknisellä toimella on mielenterveyden kannalta
tärkeä merkitys, koska yleinen viihtyisyyden luominen toimii
ongelmien ennaltaehkäisijänä.

6.4. Ikääntyneiden palvelut

6.4.1. Palvelujen kuvaus
Ikääntyvien kannalta keskeisiä mielenterveyspalvelujen tuottajia
ovat:
o terveyskeskuslääkäri/päivystys
o Masennushoitaja
o Muistihoitaja
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kotihoidon mielenterveystyöntekijät
Vanhuspsykiatrinen konsultaatioryhmä, KSSHP
Kangasvuoren ja Juurikkaniemen sairaalat
Terveyskeskuksen vuodeosasto
Yleissairaalapsykiatria
Potilasyhdistys Ilona
Ystäväntupa
Toivonsilta
Suomen Siniaalto ry
Kriisikeskus Mobile, kriisipäivystys
Kunnalliset ja yksityiset hoito- ja palvelukodit

6.4.2. Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen
Ikääntyvien määrän voimakkaasti kasvaessa kasvavat myös
mielenterveysongelmat. Vaikka ikääntyvien terveydentila yleisesti
paranee, pidentynyt elinikä kasaa eliniän loppupäähän dementiaa ja
muita psykogeriatrisia ongelmia. Muistiongelmat, masennus ja
moniongelmaisuus lisääntyvät. Yksinäisyys on monien ongelmien
alku.
Hoitopalveluissa tarvitaan aikaisempaa enemmän psykogeriatrista
asiantuntemusta ja konsultaatiota. Muistikuntoutuksen resursseja on
varauduttava lähivuosina lisäämään.
Kotipalvelu vastaa lisääntyneiden palvelujentoteuttamisesta.
Kotipalvelun mielenterveystyöntekijöiden merkitys ikääntyneiden
mielenterveyspalvelujen järjestämisessä on keskeinen.
Työntekijöiden koulutuksellisen tason nostamiseen on kiinnitettävä
huomiota. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota mielenterveys- ja
päihdeongelmien varhaiseen havaitsemiseen ja puheeksiottamiseen.
Tehokkaasti järjestetty kotihoito vähentäisi laitospaikkojen tarvetta.
Laitospaikkojen määrä on riittävä mutta lyhytaikaisia hoitopaikkoja ja
kriisipaikkoja tarvittaisiin lisää. Hoidonporrastus vaatii jatkuvaa
yhteistä kehittämistä palvelujen järjestäjiltä. Hoitajat kokevat yöllä
järjestettävien hoitopalvelujen osalta resurssipulaa.
Levottomia ikääntyneitä varten on suunniteltava toimenpideohjelma,
jotta vältytään henkilökunnan väsymiseltä ja muiden ikääntyneiden
häiriytymiseltä.
Omaishoitajien työ on erittäin merkittävä lisä kunnan järjestämille
palveluille. Omaishoitajien jaksamisesta kaupunki huolehtii
turvaamalla omaishoitajien lomapalvelut.
Ikääntyvien mielenterveysongelmien havaitsemisessa ja hoidossa
terveyskeskus on tärkeässä asemassa. Ikääntyvien lisääntyvä
masentuneisuus otetaan huomioon masennushoitajien työssä.
Masennus liittyy usein yksinäisyyden kokemiseen.
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Ennaltaehkäisevä toiminta on kolmannen sektorin, seurakunnan ja
erityisliikunnan varassa. Kolmannen sektorin ryhmätoiminnan
laajentamista on syytä tukea. Myös erityisliikuntaryhmien lisääminen
on kannattavaa toimintaa sekä fyysisen että psyykkisen terveyden
kannalta. Ikääntyneille tulee järjestää virkistäviä sosiaalisia
tapahtumia joko kunnan normaalin palvelujärjestelmän sisällä tai
kolmannen sektorin toimesta. Palvelujen saavutettavuus edellyttää
riittävien kuljetuspalvelujen järjestämistä.
Ikääntyneiden mielenterveystyön tavoitteet Äänekoskella:
1. Pyritään turvaamaan asiakkaiden tarvitsema hoitotaso
2. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen

6.5. Ikäkausittaisten suunnitelmien yhteenveto
Lasten palvelujen kehittämisessä painotetaan kunkin toimijan
vastuunottoa ongelmatilanteissa. Ennaltaehkäisyssä nähdään
kotihoidon työntekijöiden työn tärkeys. Lastensuojelutapausten
yhteydessä painotetaan hyvää yhteistyötä mielenterveyspalvelujen
kanssa. Psykologipalveluja tarvitaan myös neuvola- ja päivähoidon
asiakkaiden käyttöön.
Nuorten palvelujen kehittämisessä avainasemassa ovat matalan
kynnyksen palvelut. Ongelmiin tulee puuttua jo varhaisvaiheessa.
Yläasteen ja toisen asteen oppilaitoksia tulee tukea nuorten
mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja varhaisessa tunnistamisessa.
Nuorten syrjäytymistä tulee ehkäistä.
Aikuisten mielenterveyspalvelujen kehittämisessä keskeistä on
äkillisten mielenterveysongelmien vaatimien toimenpiteiden
kehittäminen. Kuntoutustoimintaan osallistuvien tahojen keskinäinen
yhteistyö pitää kehittää saumattomaksi. Kuntoutumispalveluja tulee
kehittää tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Työstä
syrjäytyneitä tulee auttaa perustamalla välityömarkkinoita, sosiaalisia
yrityksiä ja työpajatoimintaa.
Ikääntyneiden mielenterveyspalvelujen kehittämisessä keskeistä on
henkilökunnan asiantuntijuuden lisääminen ja yhteistyön
kehittäminen. Ikäihmisten palveluissa mielenterveystyö tulee ottaa
kehittämisen painopistealueeksi.
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7. Mielenterveystyön palvelukokonaisuuden
kehittäminen
Edellä on tarkasteltu eri ikäryhmiä erillään toisistaan. Ikäryhmät ovat
kuitenkin sidoksissa myös keskenään. Aikuisten hyvä mielenterveys
tukee lasten mielenterveyttä ennaltaehkäisten ongelmia. Lasten ja
nuorten hyvinvointi lisää heidän vanhempiensa hyvinvointia.
Aikuisten hyvinvointi lisää myös heidän ikääntyneiden vanhempiensa
hyvinvointia ja pahoinvointi puolestaan kuluttaa ikääntyneiden
jaksamista.
Mielenterveyden palvelujen kohdistaminen mihin tahansa
ikäryhmään toimii ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä muiden
ryhmien kannalta. Palvelujärjestelmää on siksi syytä kehittää
kokonaisuus tasapainoisesti huomioiden.
Mielenterveyden edistämisen kannalta palvelujärjestelmä on hyvin
laaja, koskettaen jokseenkin kaikkea ihmisen hyväksi tehtävää työtä.
Mielenterveyden ongelmat ovat myös hyvin monitasoisia, joista
lievimpiä voidaan auttaa ystävällisellä palvelulla ja vaikeimpia
pakkohoidolla sairaalassa. Useimmat ongelmista ovat sellaisia, että
avun voi antaa koulutustaustasta riippumatta ensimmäinen taho, jolta
apua pyydetään. Laajasta palveluketjusta on suuri hyöty, jos jokainen
osapuoli tukee mahdollisuuksiensa mukaan asiakkaidensa
mielenterveyttä.
Mielenterveyden ongelmat ovat myös hyvin monitasoisia, joista
lievimpiä voidaan auttaa asianmukaisella palvelulla ja vaikeimpia
pakkohoidolla sairaalassa. Useimmat ongelmista ovat sellaisia, että
avun voi antaa koulutustaustasta riippumatta ensimmäinen taho, jolta
apua pyydetään. Laajasta palveluketjusta on suuri hyöty, jos jokainen
osapuoli tukee mahdollisuuksiensa mukaan asiakkaidensa
mielenterveyttä.
Palveluketjussa keskeisellä sijalla ovat ne palvelut, joiden kautta
valtaosa kuntalaisista eri elämänkaaren vaiheissa kulkee. Lasten
mielenterveysongelmat havaitaan neuvolassa, päivähoidossa tai
koulussa, nuorten ongelmat oppilaitoksissa ja työvoimatoimistossa ja
aikuisten ongelmat työterveyshuollossa tai terveyskeskuksen
vastaanotoilla. Ikääntyneillä ei ole kaikkia tavoittavia
palvelujärjestelmiä, joten osa ongelmista voi jäädä piiloon. Usein
kuitenkin terveyskeskuksen vastaanotoilla tai kotihoidossa
huomataan ongelmat.
Koulutuksen ja konsultaation keinoin pystytään jatkossa hoitamaan
yhä suurempi osa mielenterveysongelmista peruspalvelujen
toimesta.
Mielenterveystyön erityispalveluja tarvitaan vasta sitten, kun
peruspalvelut eivät riitä. Silloin palveluilta vaaditaan nopeaa
reagointia, hyvää yhteistyötä, hoitoketjujen suunnittelua ja hoidon
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porrastuksesta sopimista. Samaan aikaan yhä suurempi osa työstä
on suunnattava koulutuksen ja konsultaation antamiseen. Tämä
onnistuu, jos peruspalvelujärjestelmä saadaan toimivaksi.
Kolmannen sektorin tekemä työ on hyvin arvokasta.
Vertaistoiminnassa kuntoutujat saavat tukea toisiltaan ja oppivat
ottamaan vastuuta. Kolmas sektori täydentää kunnan omaa
palvelutuotantoa erinomaisella tavalla.
Omaiset joutuvat kantamaan mielenterveystyöstä suurimman
osuuden. Perhe ja suku ovat luonnollinen ensimmäinen turvaverkko,
josta mielenterveysongelmainen saa apua. Tämän vastuun ottamista
yhteiskunnan tulee edistää kaikin keinoin ja kaikkien palvelujen
piirissä. Toisinaan turvaverkko puuttuu tai se on kykenemätön omien
ongelmiensa vuoksi auttamaan. Joskus heikosta mielenterveydestä
kärsivät eristäytyvät ja katoavat kaikkien turvaverkkojen piiristä.
Silloin yhteiskunnan palvelujärjestelmä on suuren haasteen edessä.
Mielenterveystyön kokonaissuunnitelman valmistumisajankohtana
kunnallistaloudessa on meneillään kustannusten karsinta ja
valmistautuminen taloudellisen laman syvenemiseen. Siksi
suunnitelmassa ei esitetä tässä vaiheessa toteutettavaksi
taloudellisten resurssien lisäämistä. Suunnitelmassa on kuitenkin
huomioitu palvelujen tuottajien arviot tarvittavista lisäresursseista.
Suunnittelutyön ohjausryhmä korostaa, että nykyisessä tilanteessa
palvelujärjestelmän resurssivajaukset tulee tyydyttää
palvelujärjestelmän sisäisin siirroin ja yhteistyötä kehittämällä.
Työssä käyville järjestetty työterveyshuolto on erittäin keskeisessä
asemassa työikäisten mielenterveyden tukemisessa. Hyvin
organisoitu työelämä on vahva pohja hyvälle mielenterveydelle.
Ongelmatilanteiden syntyessä on pystyttävä tukemaan sekä
työyhteisöjä että yksilöitä. Yksilöiden mahdollisesti tarvitseman
hoidon järjestämisessä yhteistyö kunnallisten palvelujen kanssa on
tärkeätä.
Työttömyys on uhka hyvälle mielenterveydelle. Riski on suurin silloin,
kun työelämään ei päästä kiinni lainkaan. Äänekoskella on kehittynyt
järjestelmä, jolla pyritään tukemaan koulutuksesta ja työelämästä
syrjäytyneitä nuoria aikuisia. Silti osa katoaa viranomaisten
ulottumattomiin. Etsivällä työllä voidaan tavoittaa heistä joitakin.
Tähän työhön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä
syrjäytyneistä myöhemmin aiheutuneet yhteiskunnan kustannukset
voivat nousta huomattaviksi.
Hyvin toimiva perheyhteisö antaa hyvän suojan
mielenterveysongelmia vastaan. Nuorten lapsiperheiden arjen
tukeminen voi auttaa kriisien yli ja toimia edullisena ennalta ehkäisyn
keinona.
Mielenterveystyön erityisasiantuntemusta tarvitaan entistä enemmän
konsultaatioon ja työnohjaukseen, jotta laajassa asiakaspinnassa
toimivat muut työntekijät voisivat ottaa lisää vastuuta
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mielenterveystyössä. Tämä edellyttää joko resurssien lisäämistä tai
nykyisen kaltaisen asiakastyön vähentämistä.
Pitkän aikavälin ennalta ehkäisevä mielenterveystyö on kaikkien
kunnallisten ja muiden toimijoiden hyvän yhteistyön summa.
Kokonaisuuden onnistumista tulee aika ajoin arvioida.

8. Resursseihin ja palvelujen lisäyksiin kohdistuvia
odotuksia

Äänekoskella mielenterveyspalvelujen kokonaisuus on varsin hyvin
resursoitu.
Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 aikana esiintyi toiveita
erityisesti kouluterveydenhuollon ja lapsiperheiden kotipalvelujen
lisäämiseksi sekä voimavarojen suuntaamista mielenterveystyön paikallisiin
konsultointipalveluihin.
Kouluterveydenhoidon resurssit ovat lisääntyneet, joten tavoite on pääosin
toteutunut. Mielenterveyspalvelujen konsultointia on mahdollista toteuttaa
nykyiselläkin henkilöstöllä vähentämällä vastaanottoaikojen määrää.
Toisaalta matalan kynnyksen ja nopean ajanvarauksen periaatteet
joutuisivat joustamaan. Pitkällä aikavälillä lisääntyvä konsultointi olisi
erikseen resursoitava. Lapsiperheiden jaksamista tukevan kotipalvelun
lisäresurssit toimisivat ongelmia ennalta ehkäisevästi, joten voimavarojen
lisääminen on perusteltua heti kun siihen avautuu mahdollisuus.
Meneillään oleva kunnallistalouden kiristyminen vaikeuttaa resurssien
kehittämistä. Myös nykyiset palvelut voivat olla sattumanvaraisesti
vaarassa mikäli pitkiä sijaisuuksia ei voida täyttää. Tämän suunnitelman
avulla on mahdollista arvioida millaisia ongelmia resurssien niukentaminen
aiheuttaa.

9. Suunnitelman seuranta
Toimintasuunnitelmien yhteydessä on esitetty miten yksittäisiä
suunnitelmia seurataan. Niiden lisäksi Äänekoskella tullaan
järjestämään palvelukokonaisuutta arvioiva foorumi kerran
valtuustokaudessa, paitsi lasten ja nuorten osalta vuosittain
mielenterveysasetuksen vaatimuksen mukaan.

10. Päihdestrategian taustaa
Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja
terveysministeriön laatimat päihdepalvelujen laatusuositukset
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(2002:3). Suosituksen mukaan kunnalla tulisi olla päihdestrategia,
jossa määritellään miten kunnassa ehkäistään päihdehaittojen
syntymistä, miten päihdepalvelut on järjestetty ja miten työnjako
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä on
järjestetty.
Äänekosken päihdestrategia ulottuu kaudelle 2014-2017 ja se vastaa
seuraviin kysymyksiin:
1. Millä tavoin tulisi järjestää ennalta ehkäisevä päihdetyö?
2. Millä tavoin tulisi järjestää varhaiseen puuttumiseen tähtäävä
päihdetyö?
3. Millä tavoin tulisi järjestää kuntouttava päihdetyö?
4. Millä tavoin tulisi järjestää haittojen vähentämiseen tähtäävä
päihdetyö?
Äänekosken kaupungin päihdestrategian tarkoituksena on
päihdetyön tavoitteiden selkiyttäminen ja kehittäminen ennalta
ehkäisyn, varhaisen puuttumisen, kuntoutuksen ja
päihderiippuvuudesta seuraavien haittojen vähentämisen suuntaan.
Strategia linjaa päihdetyön suuntaviivoja ja toimii pohjana eri tahojen
omien toimintamallien laatimiselle.

11. Päihdetilanne Äänekoskella ja päihdestrategia
11.1 Päihdetilanteesta Suomessa ja Äänekoskella
Päihteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia päihtymiseen
käytettäviä aineita eli alkoholia, päihtymistarkoituksessa nautittuja
lääkkeitä (erityisesti rauhoittavat - ja kipulääkkeet), huumausaineet
(kannabis, amfetamiini, opiaatit) ja erilaiset tekniset liuottimet.
Alkoholin käyttö on pysynyt korkealla tasolla koko 2000-luvun.
Vuonna 2012 maassamme myytiin edelleen n. 10 litraa alkoholia
asukasta kohden.
Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus (STAKES) julkaisemien
tilastotietojen mukaan Äänekoskella vuonna 2007 kulutettiin alkoholia
10,9 litraa asukasta kohti (sisältää sekä tilastoidun että
tilastoimattoman myynnin). Tämä kukutus ei poikkea maakunnan
keskiarvosta. Vuonna 2001 vastaava luku oli 9,1 litraa ja vuonna
1995 8,8 litraa asukasta kohti.
Äänekosken päihdetilanteesta saa hyvän käsityksen päihdeklinikan
asiakas- ja käyntitilastojen kautta. Niiden mukaan klinikan palveluita
käyttää vuosittain hieman vajaa 400 kaupunkilaista (n. 2 %
väestöstä). Ääneseudun ylivoimaisesti käytetyin päihde on alkoholi
(80 % klinikan asiakkaista). Toinen merkittävä asiakasryhmä on
päihteiden sekakäyttäjät eli henkilöt, jotka käyttävät ongelmallisesti
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joko alkoholia ja lääkeaineita tai huumausaineita ja lääkeaineita tai
kaikkien ryhmien päihteitä.
Viime vuosina päihdeklinikalla on asioinut entistä enemmän
peliriippuvuudesta kärsiviä asiakkaita (10-15 asiakasta vuosittain).
Ongelmallinen pelaaminen on siirtymässä peliautomaateista
internetin välityksellä tapahtuvaan pelaamiseen.
Äänekosken päihdeklinikan asiakkaista 70 % on miehiä ja 30 %
naisia. Heistä 50-vuo-tiaita tai vanhempia on 38 % ja 40-vuotiaita tai
vanhempia 63 %. Ikäjakauman perusteella suurimmat asiakasryhmät
ovat 41-60-vuotiaat ja heille tyypillistä pitkäaikainen haitallinen
alkoholin käyttö tai alkoholiriippuvuus.
Alle 30-vuotiaita henkilöitä päihdeklinikalla asioi vuosittain 90-100
henkilöä (n. 20 %), joista alle 25-vuotiaita on n. 70 (16 %). Ko.
ikäryhmien asiakkaat ovat tavallista useammin
monipäihderiippuvaisia ja varsinkin alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä
naisten osuus on tavanomaista suurempi (n. 50 %).

11.2 Lainsäädäntö
Päihdeongelmaan, sen hoitoon ja huoltoon liittyen keskeiset lait ovat
Päihdehuoltolaki, Raittiustyölaki, Lastensuojelulaki ja
Tartuntatautilaki. Muita merkittäviä lakeja ovat Alkoholilaki ja
Huumausainelaki.
Päihdehuoltolaki (41 / 1986): ”Päihdehuollon tavoitteena on
ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä
sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden
ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja
turvallisuutta.
Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve
edellyttää. Päihdehuollon palvelujen ja toimenpiteiden järjestäminen
ja kehittäminen kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä palveluja tulee kehittää siten,
että niiden piirissä
pystytään riittävästi hoitamaan päihteiden ongelmakäyttäjiä sekä
tarvittaessa ohjaamaan avun ja tuen tarpeessa oleva henkilö
erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettujen palvelujen piiriin.
Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein siten,
että ne ovat helposti
tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia sekä niiden piiriin voidaan
hakeutua oma-aloitteisesti.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan on seurattava päihteiden
ongelmakäyttöä kunnassa ja välitettävä tietoa ongelmakäytön
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syntyyn, ehkäisyyn ja hoidettavuuteen liittyvistä tekijöistä sekä
annettava asiantuntija-apua muille.”
Raittiustyölaki (828 / 1982): ”Raittiustyön tarkoituksena on totuttaa
kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään
päihteiden ja tupakan käyttöä. Käytännön raittiustyön tekemisestä
vastaavat pääasiassa kunnat sekä raittius- ja kansanterveysjärjestöt.
Kunnan tulee huolehtia raittiustyön toimeenpanoon, raittiuden
edistämiseen ja alkoholiolojen seuraamiseen kuuluvista tehtävistä.
Toiminta tapahtuu yhteistyössä kunnan terveys-, sosiaali- ja
koulutoimen kanssa.”
Lastensuojelulaki (417 / 2007): ” Lain tarkoituksena on turvata
lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja
monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen
vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen
hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata
lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983)
säädetään.
Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava
vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä
tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä
ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.
Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen
hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa
ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia.
Jäljempänä tässä laissa säädetyin edellytyksin lapsi voidaan sijoittaa
kodin ulkopuolelle tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin lapsen hoidon ja
huollon järjestämiseksi.
Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus (25§)
Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen,
poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan
palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun
sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan,
opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden
vastaanottotoimintaa tai hätä-keskustoimintaa taikka koululaisten
aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat
henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia
viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan
sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat
saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää
lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen
ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten
estämättä.
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Tartuntatautilaki (583 / 1986) : ”Kunnan velvollisuutena on järjestää
alueellaan tässä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö
osana kansanterveystyötä siten kuin kansanterveyslaissa (66 / 1972)
ja tässä laissa säädetään.”
Säädösten tavoitteena on suojella väestöä tartuntataudeilta. Vuonna
2004 alussa uudistetun uuden tartuntalain perusteella annettavassa
valtioneuvoston asetuksessa säädetään myös kunnan tehtävistä,
jotka koskevat tartuntatautien vastustamistyötä. Lain perusteluissa
mainitaan myös huumeidenkäyttäjien terveysneuvonta ja
käyttövälineiden vaihtaminen tartuntatautien torjunnan edellyttämän
tarpeen mukaan.
Lisäksi päihteisiin ja sitä kautta päihdestrategiaan liittyviä oleellisia
lakeja ovat alkoholilaki (1143 / 1994) ja huumausainelaki (1289 /
1993).
Alkoholilaki koskee alkoholipitoisia aineita, niiden valmistusta,
maahantuontia, maastavientiä, myyntiä ja muuta luovutusta, käyttöä,
hallussapitoa ja kuljetusta sekä alkoholi-juomien mainontaa.
Huumausainelakia sovelletaan huumausaineiden ja niiden
valmistuksessa käytettävien aineiden valvontaan.
Paikallisella tasolla molempia lakeja valvoo poliisi.

12. Ehkäisevä päihdetyö ja varhainen puuttuminen
12.1 Käsitteistä

12.1.1 Ehkäisevä päihdetyö
Ehkäisevää päihdetyötä ei pidä nähdä vain tiedotuksena ja
valistuksena, vaan paljon laajemmin hyvinvointia ja terveyttä
edistävien toiminta- ja elinympäristöjen luomisena.
Ehkäisevään päihdetyöhön sisältyvät yleiseen ehkäisyyn liittyvät
tavoitteet ja toiminta-sisällöt ovat hyvin lähellä yleistä terveyden
edistämistä. Ehkäisevän päihdetyön kohde-ryhmänä on koko väestö
eli kaikki kaupunkilaiset.
Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää,
saatavuutta (esim. alkoholin myyntiin ja tupakan ja alkoholin osalta
ikärajojen noudattamisen valvonta) ja tarjontaa.
Keinoina ovat muun muassa päihteettömien elintapojen edistäminen,
päihdehaittojen ehkäisy ja vähentäminen sekä päihteisiin liittyvien
ilmiöiden ymmärrys.
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Ehkäisyn keinoin vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin
ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin.
Ehkäisevää päihdetyötä tehdään esimerkiksi sosiaalitoimessa,
terveystoimessa, opetustoimessa, nuoriso- ja vapaa-aikatoimessa
sekä poliisissa.

12.1.2 Varhainen puuttuminen
Päihdehuollossa varhainen puuttuminen tarkoittaa riskien ehkäisyä ja
siihen liittyviä työmenetelmiä.
Varhainen puuttuminen sijoittuu ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön
rajapinnalle ja sen kohteena ovat erityisesti päihteitä riskialttiisti
käyttävät suurkuluttajat. Varhaisen puuttumisen tavoitteena on
tunnistaa ja puuttua jo ilmenneisiin päihdeongelmiin mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa.
Riskiehkäisy koskettaa kunnan peruspalveluissa useita eri
hallintokuntia. Niissä pitäisi olla valmiutta tukea elämisen hallintaa ja
selviytymistä, omatoimista ongelmanratkaisua sekä riittävän
varhaista hoito- ja tukipalveluihin hakeutumista (toimivat
hoitoonohjaus-käytännöt peruspalveluiden ja päihdehuollon
erityispalveluiden välillä).
Kaikki nämä vaikuttavat omalta osaltaan syrjäytymisen ehkäisyyn.
Esimerkkinä riski-ehkäisystä on alkoholinkäytön riskien arviointi miniinterventiolla, mikä työ on jo joissakin kunnissa vakiintunut osa
perus- ja työterveyshuoltoa.
Riskien ehkäisyä on myös esimerkiksi huumausaineen
käyttörikoksesta ensimmäistä kertaa kiinni jääneen nuoren,
rikoksesta kiinni jääneen tai rattijuoppoudesta kiinni jääneen henkilön
toimintaan puuttuminen. Viranomaisyhteistyöllä (esim. poliisi,
kriminaalihuolto, sosiaalityö ja päihdetyö) pyritään varhaisen
puuttumisen tavoitteisiin ja toimivaan palvelu- ja hoitoonohjaukseen.

12.2 Ehkäisevä päihdetyö ja varhainen puuttuminen
Äänekoskella

12.2.1 Lapset ja nuoret
Neuvolat, päivähoito ja perheneuvola

Äitiys- ja lastenneuvolassa tehdään sekä ehkäisevää päihdetyötä
että varhaiseen puuttumiseen tähtäävää päihdetyötä, jonka
tavoitteena on lapsen ja vanhempien terveys. Erityisesti tavoitteena
on kehittää entistä paremmat valmiudet kohdata päihteitä käyttävä
äiti tai isä. Tähän päästään parhaiten lisäämällä vanhempien tietoutta
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päihteistä jo raskausvaiheessa (varsinkin päihteiden ja tupakoinnin
vaikutus sikiöön). Keskeistä on myös työntekijä riittävä tieto ja
ymmärrys päihdeongelmasta ja sen tunnistamisesta ja sovitut,
toimivat yhteistyö- ja ohjauskäytännöt varsinkin lastensuojelun ja
päihdeklinikan kanssa.
Lasten päivähoito on laajin alle kouluikäisille lapsille suunnattu kotien
kasvatustyötä tukeva varhaiskasvatusmuoto, jonka perustavoitteena
on luoda lapselle turvallinen paikka tarjoamalla säännöllinen
elämänrytmi ja lapsen tarvitsemat ihmissuhteet. Vanhemman
päihdeongelmat näkyvät päivähoidossa usein huollon ja hoivan
puutteena tai epämääräisenä käytöksenä lasta tuotaessa tai
haettaessa.
On tärkeää, että päivähoitopaikan keinoja tunnistaa ja puuttua em.
ongelmatilanteisiin vahvistetaan niin, että puuttuminen ja asioiden
puheeksiottaminen vanhempien kanssa tapahtuu mahdollisimman
nopeasti. Huolen ilmaantuessa yhteistyö erityisesti
lastensuojeluviranomaisten kanssa on usein tarpeen tilanteen
selvittämiseksi.
Perheneuvolatyön tavoitteena on luoda edellytyksiä lasten turvallisille
kasvuoloille, lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja
hyvinvointia sekä poistaa niihin liittyviä esteitä. Asiakkaina on sekä
aikuisia että lapsia erikseen ja yhdessä, joiden elämään päihteet
vaikuttavat tai ovat vaikuttaneet. Perheneuvolassa ei pyritä tekemään
varsinaista päihdetyötä, vaan päihdeongelmainen asiakas ohjataan
päihdetyöntekijälle.
Koulutoimi ja nuorisotoimi
Koulussa (sekä peruskoulu että ammattioppilaitokset) vanhempien
päihdeongelmat tai oppilaan oma päihteiden käyttö saattavat näkyä
usein pahoinvointina, apaattisuutena, kiinnittymisen ongelmina (esim.
keskittymisen vaikeudet), poissaoloina ja epäsäännöllisenä
opiskeluna. Äänekosken peruskouluissa toimii moniammatillisia
oppilas-huoltotyöryhmiä ja kouluilla on käytössä varsinkin varhaiseen
puuttumiseen ja tarvittaessa yksilölliseen opetukseen liittyvä ohjelma
kohtaamisen keinoineen.
Keskeistä on nuoren, hänen huoltajiensa, koulun ja tarvittavien
viranomaisten (mm. lastensuojelu) välinen yhteistyö.
Muutos nuorten päihteidenkäytössä havaitaan selkeimmin toisen
asteen oppilaitoksissa. Oppilasmäärältään huomattavimmat
oppilaitokset Äänekoskella ovat Pohjoisen Keski-Suomen
Oppimiskeskus (POKE) ja Keski-Suomen opisto. Päihdetyön
kannalta keskeinen toimija ammattioppilaitoksissa on
opiskeluterveydenhuolto ja erityisenä haasteena on opiskelijoiden
lisääntynyt juominen, myös erityisesti humalahakuinen juominen.
Opiskeluterveydenhuollossa käytetään mini-interventiota osana
terveystarkastusta. Esim. Audit-testi toimii sekä hyvänä
seulontavälineenä että varhaisen puuttumisen työvälineenä.
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Alkoholin ja muiden päihteiden lisäksi kouluissa ja
ammattioppilaitoksissa tulee kiinnittää huomiota isona terveysriskinä
myös nuorten tupakointiin. Ennalta ehkäisevän ja varhaisen
päihdetyön kannalta oma merkityksensä on terveyskasvatuksella ja
sen roolilla opiskeluohjelmassa.
Nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on luoda, ylläpitää ja kehittää
lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia sekä tukea lasten ja
nuorten kasvua heidän omassa toiminta-ympäristössään.
Nuorisotyön tarjoama toiminta, toimintatilat ja tilaisuudet ovat
päihteettömiä ja tähän perustuen kaikki nuorisotyön toiminta on
ennaltaehkäisevää päihde-työtä.
Tärkeä tavoite nuoriin kohdistuvassa päihdetyössä on asenteisiin
vaikuttaminen. Nuoria ohjataan tiedostamaan liian aikaisin aloitetun
ja runsaan päihteidenkäytön riskejä ja sitä kautta vaikuttamaan
heidän valintoihinsa.
Tavoitteena on myös päihdeongelman tunnistaminen, puuttuminen ja
ongelmiin ajautuneen nuoren auttaminen (erityisnuorisotyön rooli).
Tämä onnistuu parhaiten arjessa tapahtuvan verkostotyön avulla
perustuen hyviin ja toimiviin viranomaissuhteisiin (nuorisotyö ja
erityisnuorisotyö, koulutoimi ja oppilashuoltoryhmä, sosiaalityö
sisältäen lastensuojelun ja poliisi).
Erityisnuorisotyö painottuu ongelmiin joutuneiden ja
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän huoltajiensa kanssa
työskentelyyn verkostotyön keinoin.
Keskeisessä asemassa on nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa
tehtävä työ.
Harrastustoiminta
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tarkoituksena on tarjota
jäsenilleen mielekästä vapaa-ajan harrastustoimintaa turvallisessa
ympäristössä, mihin tulisi kuulua mm. päihteettömyys. Äänekosken
urheiluseuroilla (merkittävimmät Äänekosken Huima, Suolahden
Urho, Äänekosken Urheilijat ja Sumiaisten Kunto) ei ole varsinaista
päihdeohjelmaa.
Monilla harrastustoimintaa järjestävillä yhdistyksillä kuten 4H on omat
päihteitä koskevat säännöt ja ohjelma. Urheiluseuratoiminnassa
ehkäisevää päihdetyötä tehdään mm. joukkueiden sisäisten
sääntöjen kautta. Esim. Huiman pelaajasopimuksiin on liitetty sääntö,
joka koskee päihtyneenä esiintymistä tai päihteiden käyttöä
joukkueiden harjoituksissa tai peleissä ja niihin liittyvillä matkoilla.
Sosiaalityö ja lastensuojelu
Ensisijainen vastuu lapsen huollosta ja kasvatuksesta kuuluu
vanhemmille. Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien
viranomaisten ja muiden tahojen on tuettava vanhempia heidän
kasvatustyössään ja ohjattava lapsi tai perhe tarvittaessa
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lastensuojelun piiriin tekemällä lastensuojeluilmoitus
(Lastensuojelulaki 25 §).
Lastensuojeluilmoituksen perusteella viranomainen arvioi lapsen ja
perheen tilanteen ja käynnistää tarvittaessa selvittämistyöskentelyn.
Selvittämistyö tapahtuu moniammatillisena yhteistyönä. Mikäli
lastensuojeluasiakkuutta päätetään jatkaa, laaditaan asiakassuunnitelma tuki- ja hoitotoimenpiteineen yhteistyössä perheen ja eri
yhteistyötahojen kanssa. Lastensuojeluasiakkuuden päätyttyä voi
olla sovittuna esimerkiksi päihdehuollon palvelujen käynnistyminen
tukimuotona.
Lastensuojelutarpeen taustalla on hyvin usein vanhempien tai
nuorten omaa päihteiden käyttöä: se on yksittäisistä
lastensuojelutarvetta aiheuttavista tekijöistä kaikkein näkyvin.
Lapsen tai nuoren päihteiden käyttöön liittyen työssä korostuvat niin
lapsilähtöinen päihdetyö kuin perhekeskeinen päihdetyö.
Lapsilähtöisellä päihdetyöllä tarkoitetaan lapsen huomioimista, olipa
hän päihteiden käyttäjä tai päihdeperheessä kasvava lapsi tai nuori.
Perhekeskeinen päihdetyö viittaa koko perheen tarpeiden
huomioimiseen. Hyvänä esimerkkinä tästä on päihde- ja
perhekuntoutuksen järjestäminen päihdehuollon
kuntoutuslaitoksessa yhteiseen asiakassuunnitelmaan perustuen.
Perhetyö on keskeinen lastensuojelun avohuollon työmuoto, joka
toimii lähellä perheitä heidän omassa arjessaan. Perheitä tuetaan
myös päihteiden suhteen parempaan elämän-hallintaan, kriisien
selvittämiseen ja elinolojen parantamiseen.
Jos ehkäisevällä työllä tai päihdepalveluilla pystytään hoitamaan
perheen päihde-ongelmat niin, ettei huostaanottoa tarvita, säästö on
huomattava.

3.2.2 Aikuisväestö
Varhaiseen puuttumiseen tähtäävä päihdetyö on Äänekoskella
juurtunut suhteellisen hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon
peruspalveluihin (mm. opiskelu- ja työterveydenhuollon toimipisteet,
aluesosiaalityön ja perusterveydenhuollon palvelut). Varsinkin Miniinterventio on koettu hyväksi ja helpoksi erityisesti muualle kuin
päihdehuollon erityisyksiköihin soveltuvaksi työmenetelmäksi ja sen
käyttöä tulee edelleen laajentaa. Työmenetelmän jatkuvuus
varmistetaan tarvittavaa osaamista lisäävien ja ylläpitävien
koulutustapahtumien avulla. Koulutuksesta ja työmenetelmään
perehdyttämisestä vastaa päihdeklinikka yhteistyössä sosiaali- ja
terveydenhuollon peruspalveluiden ja työterveys-huollosta vastaavien
toimijoiden kanssa.
Toinen tärkeä työväline varhaiseen puuttumiseen liittyen on
yhteistoiminta ja hoitoonohjauskäytännöt perustason ja erityistason
välillä. Esim. Äänekosken tehtaiden osalta on tähän liittyen
yhteistyötä tehty henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja
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päihdeklinikan kesken. Koulutusta on järjestetty mm. eräiden
tehtaiden työyksiköiden esimiehille puheeksi ottamiseen ja
hoitoonohjaukseen liittyen. Samalla yhteistoimintakäytännöt on
saatettu kaikkien osapuolien tietoon.
Työelämä ja työterveyshuolto
Alkoholin suurkulutus ja muiden päihteiden käyttö heikentävät
työkykyä ja niistä on työelämässä tullut suurin yksittäinen syy
ennenaikaiselle työkyvyttömyydelle sekä pitkille ja toistuville
sairauslomille. Esim. työeläkelaitoksen tutkimuksissa on kiinnitetty
huomioita työelämässä ilmeneviin mielenterveyden ongelmiin, joita
päihteidenkäyttö sekä aiheuttaa että pahentaa.
Aikuisten alkoholin suurkulutusta on tuloksellisesti vähennetty
varsinkin oikein kohdennetulla terveysneuvonnalla ja miniinterventiotoiminnalla.
Äänekoskella suurimmilla työnantajilla on oma työterveysasema.
Niissä asioi yli 3000 henkilöä ja työterveysasemilla käytetään miniinterventiota sekä seulontavälineenä ennaltaehkäisevässä
päihdetyössä (työhöntulotarkastukset ja vuosi-tarkastukset) että
varhaisen puuttumiseen välineenä silloin kun tehdyt testit tai muut
syyt viittaavat runsaaseen päihteidenkäyttöön.
Äänekosken päihdeklinikka, eräät työterveysasemat ja eräiden
työpaikkojen henkilöstö-hallinto tekevät yhteistyötä liittyen haitallisen
päihteidenkäytön tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen
työyhteisössä sekä hoitoon ohjaamiseen. Tähän liittyen toimivana
työmenetelmänä on ollut työyhteisöjen esimiesten kanssa
keskusteleminen ja kouluttaminen sekä tarvittaessa hoitoonohjaus
Äänekosken päihdeklinikalle.
Terveystoimi ja mielenterveyspalvelut
Ehkäisevä päihdetyö terveyspalveluissa on varsinkin valistusta,
ohjausta ja neuvontaa liittyen häiriön tai sairauden hoitoon. Runsas
alkoholin tai muiden päihteiden käyttö, erityisesti humalahakuinen
juominen, aiheuttaa mm. mielialaongelmia, ylläpitää niitä ja
vaikeuttaa hoitoa. Erilaiset mielenterveyden ongelmat myöskin
altistavat liialliselle päihteiden käytölle. Edellä olevan vuoksi
päihdeklinikka ja mielenterveyspoliklinikka ovat kehittäneet yhteistä
hoito-ohjelmaa kaksoisdiagnoosipotilaiden kohtaamiseksi
Päihteiden käyttö vaikeuttaa myös somaattisten sairauksien hoitoa ja
kuntoutusta.
Mini-interventio testeineen (Audit) on yleistynyt terveydenhuollossa
varhaisen puuttumisen työvälineenä. Sitä käytetään erityisesti silloin,
kun asiakas hakeutuu terveydenhuollon hoitoyksikköön esim.
mielialaongelmien, univaikeuksien tai (toistuvien) tapaturmien vuoksi.
Sosiaalityö
Sosiaalityö on sosiaalityön ammatillisen henkilöstön suorittamaa
ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014 - 2017 45

tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden
turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.
Sosiaalityön asiakkaita ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat ja
eriasteisesti syrjäytyneet henkilöt. Päihteet kietoutuvat monenlaisiin
ongelmiin, kuten lasten hoidon ja kasvatuksen laiminlyöntiin,
perheväkivaltaan, avioeroihin, huolto- ja tapaamisriitoihin,
taloudellisiin ongelmiin, työttömyyteen ja työkyvyttömyyteen sekä
asunnottomuuteen ja varsinkin vaikeuksiin asua itsenäisesti.
Sosiaalityöntekijän tehtävänä on auttaa asiakasta tunnistamaan
päihteiden osuus hänen ongelmissaan, löytämään vaihtoehtoisia
toimintamalleja ja selviytymistapoja elämässään sekä motivoida ja
tarvittaessa ohjata häntä hakeutumaan hoitoon päihdehuollon erityisyksikköön (päihdeklinikka).
Aikuissosiaalityössä tehtävän sosiaalityön ja palveluohjauksen
työtavoilla tuetaan päihdeongelmaisen asiakkaan elämänhallintaa,
aktivoidaan ja luodaan selviytymisen edellytyksiä, myöskin työhön
pääsylle. Yksi tärkeimmistä toimintamuodoista on kuntouttavan
työtoiminnan ja työvoiman yhteispalvelupisteen toiminta.
Työvoimaviranomaiset
Päihteiden käyttö aiheuttaa työttömyyttä, eriasteista
toimintakyvyttömyyttä ja vajaa-kuntoisuutta opiskelu- tai työelämää
ajatellen. Se vaikeuttaa usein oleellisesti opiskelu- ja työmarkkinoille
palaamista tai sijoittumista. Mini-interventio keinoineen, varsinkin
Audit-testi, on havaittu hyväksi ja helppokäyttöiseksi varhaisen
puuttumisen keinoksi myös työvoimaviranomaisten käytössä.
Äänekoskella varhaiseen puuttumiseen tähtäävä päihdetyö korostuu
erityisesti Ääneseudun työvoiman palvelukeskuksen (TYP)
toiminnassa.
Se on Ääneseudun työvoimapalveluiden, Äänekosken kaupungin,
Konneveden kunnan ja Kelan yhdessä perustama palvelu, mikä
edistää työllistymistä, elämänhallintaa, työkyvyn ylläpitoa ja
kuntoutumista. Palvelupisteessä asioi varsinkin syrjäytymisvaarassa
tai syrjäytyneitä nuoria aikuisia, joista monet ovat päihteiden
suurkuluttajia tai päihteitä haitallisesti käyttäviä henkilöitä.
Palvelukeskuksessa motivoidaan asiakasta vähentämään tai
lopettamaan päihteiden käyttö ja tarvittaessa hakeutumaan hoitoon.
Palvelukeskus tekee yhteistyötä päihdeklinikan kanssa mm.
päihdeongelman vakavuuden arviointiin ja asiakkaan
kokonaisvaltaiseen kuntoutussuunnitelmaan liittyen.
Poliisi ja kriminaalihuolto
Ehkäisevän päihdetyön kannalta poliisin tehtävät liittyvät Alkoholilain
ja Huumausaine-lain valvontaan.
Varhaiseen puuttumiseen liittyen poliisin ja kriminaalihuollon työ liittyy
päihteiden käytön ja rikollisen käyttäytymisen väliseen yhteyteen ja
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niiden syy-seuraus suhteen selvittämiseen, motivointiin ja
tarvittaessa hoitoonohjaukseen.
Esimerkkeinä voidaan mainita mm. ensikertaa rikokseen syyllistyneet
henkilöt, rattijuopumuksesta kiinni jääneet henkilöt ja
yhdyskuntapalvelusta suorittavat henkilöt ja heille suunnatut
ohjelmat, joihin on sisällytetty päihdejakso joko kriminaalihuollon,
päihdeklinikan tai molempien yhdessä järjestämänä. Tästä
esimerkkinä on mm. Ohjauspyörä-projekti, jossa yhtenä
kokeilukuntana on Äänekoski.
Seurakunnat
Laajasti ymmärrettynä kaikki seurakunnassa tehtävä työ on
ehkäisevää päihdetyötä.
Seurakunnissa ongelmallinen päihteidenkäyttö voi tulla esille esim.
iltapäivä-, päivä- tai perhekerhoissa tai toimituksiin ja
jumalanpalveluksiin liittyvissä tehtävissä. Seurakunnat usein jakavat
myös erilaisia avustuksia, kuten ruokapaketteja, sitä tarvitseville
henkilöille ja perheille. Osalla heistä avun tarve saattaa johtua
liiallisesta päihteidenkäytöstä. Seurakunnissa varhaisen puuttumisen
työotetta ja puheeksi ottamisen taitoja on tarpeen ylläpitää ja
kehittää.
Kolmannen sektorin toimijat
Kolmannen sektorin toiminta ja rooli paikallisdemokratian
vahvistajana ja sosiaalisen pääoman kasvattajana on merkittävä
myös ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta.
Järjestötoiminta vahvistaa asukkaiden kuulumista ja kiinnittymistä
paikallisyhteisöön ja tarjoaa foorumin vapaaehtoistyölle.
Vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki eivät korvaa julkisen toiminnan
sosiaalista vastuuta, mutta täydentävät sitä tavalla, jolla on erityinen
merkitys kansalaisten eri elämäntilanteissa. Laajasti ymmärrettynä
kaikki sellainen mielekästä tekemistä ja harrastustoimintaa toteuttava
yhdistystoiminta, joka tarjoaa päihteettömän ympäristön, on
ennaltaehkäisevää päihdetyötä.
Varhaiseen puuttumisen työote korostuu erityisesti järjestöissä ja
yhdistyksissä, jotka järjestävät erilaista toimintaa syrjäytymisuhan
alla oleville henkilöille. Äänekoskella tällaisia yhdistyksiä ovat mm.
Suolahden Ystävän Tupa Ry, Äänekosken Katulähetys ja työttömien
yhdistykset, jotka kehittävät jatkuvasti toimintaansa yhteistyössä
työvoimahallinnon, sosiaalityön ja päihde- ja mielenterveystyön
yksiköiden kanssa aina varhaisesta puuttumisesta erilaiseen
kuntoutustoimintaan asti.

12.2.3 Ikääntynyt väestö
Vuonna 2015 heitä Äänekoskella asuu väestöennusteen mukaan n
4800 65 vuotta täyttänyttä henkilöä (24 %). Ennusteen mukaan
kasvu jatkuu ainakin vuoteen 2025 asti.
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Samalla aikavälillä 50 vuotta täyttäneiden henkilöiden osuus
väestöstä lisääntyy lähes kymmenellä prosentilla.
Ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen päihdetyön näkökulmasta on
tarpeellista huomioida eläkeikää lähestyvien henkilöiden päihteiden
käyttö heitä kohtaavissa yksiköissä (mm. työterveyshuolto, sosiaalija terveystoimen yksiköt).
Sininauhaliiton ”Liika on aina liikaa” – hankkeen projektikoordinaattori
Maria Viljanen toteaa: ” Ikääntyneille tarkoitettujen peruspalveluiden
yksi suuri haaste tulevaisuudessa on osata tunnistaa, puuttua ja
tarvittaessa ohjata päihdeongelmainen hoitoon.
Ikääntyneiden päihdeongelmat eivät ole uusia asia, mutta niiden
lisääntyminen on.
Tällä hetkellä ikääntyneiden palveluissa – muun muassa
kotihoidossa, palvelutaloissa, vanhainkodeissa,
perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa – ei näyttäisi olevan
riittävästi päihdeosaamista. Yksinkertaisesti koulutuksessa ei oteta
huomioon tätä ammatillista valmiutta. Toisaalta päihdepalveluissa ei
ole riittävästi gerontologista – eli vanhenemiseen – liittyvää
osaamista. Päihdehuollossa joudutaan keskittymään resurssien
puitteissa työikäisiin. Vanhemmat ihmiset saattavat silloin jäädä
palvelujen ulkopuolelle.
Ratkaisu tähän ongelmaan tulee vain sektorit ylittävän yhteistyön
kautta. Muun muassa kotihoidon henkilökunta on ehdottomasti paras
ammattiryhmä tekemään työtä ikääntyneiden kodissa. Esimerkiksi Aklinikat voisivat tarjota koulutus ja konsultointiapua kotihoidoille.
Myös ikääntyneille itselleen pitäisi pystyä tuottamaan ajantasaista,
asiallista tiedotus-materiaalia esimerkiksi alkoholin ja vanhenemisen
ja alkoholin ja lääkkeiden yhteis-vaikutuksista. Mm. sosiaali- ja
terveysministeriön Alkoholiohjelma on tuottanut hyvän ja selkeän
”Otetaan selvää” –oppaan.
Ikääntyneet eivät ole mikään yhteneväinen ryhmä mutta meidän
kaikkien tapa vanheta ja suhtautua vanhenemiseen on hieman
erilainen, riippuen koetusta elämästämme. Tämä pitää ottaa
huomioon myös autettaessa päihdeongelmaisia ikääntyneitä ja
tehdessämme ehkäisevää päihdetyötä”.

13. Päihdeongelmaisten hoito ja kuntoutus
13.1 Käsitteistä
Päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta käytetään usein
käsitettä korjaava päihdetyö. Sen kohteina ovat päihteiden haitalliset
käyttäjät ja päihderiippuvuudesta kärsivät henkilöt ja se edellyttää
riittävää ymmärrystä päihteistä, päihdeongelmasta ja siihen liittyvistä
oheisongelmista sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
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palvelujärjestelmän ja päihdepalvelujärjestelmän hallintaa. Näitä
taitoja tarvitaan varsinkin silloin, kun asiakkaana on
moniongelmainen henkilö.
Äänekoskella päihdeongelmaisten hoidossa ja kuntoutuksessa
pyritään porrastettuun hoitomalliin asiakkaan objektiivinen
hoidontarve, asiakkaan oma valmius hoitoon ja hoidon sujuvuus,
tehokkuus ja taloudelliset tekijät huomioiden.
Hoito ja kuntoutus voidaan toimijoiden mukaan jakaa päihdehuollon
yleisiin palveluihin ja päihdehuollon erityispalveluihin.

13.2 Päihdehuollon yleiset palvelut

13.2.1 Terveydenhuolto
Sairauden- ja terveydenhoidossa runsas päihteidenkäyttö ja
päihdeongelmat näkyvät tiheinä käynteinä vastaanotoilla,
somaattisina sairauksina, mielenterveyden ongelmina,
syrjäytymisenä, epäsosiaalisena käyttäytymisenä ja päihtyneinä
asiakkaina.
Terveysasemilla (mukaan lukien työterveysasemat) tehdään
ehkäisevää, osaksi kuntouttavaa ja eniten päihteiden käytön
seurauksia korjaavaa työtä. Vastaanotoilla kohdataan myös
päihdeongelmaisten perheenjäseniä, joilla ongelmat ilmenevät mm.
psyykkisenä pahoinvointina, perheväkivaltana ja perheenjäsenten
turvattomuutena. Asiakkaat, joilla ilmenee ongelmallista
päihteidenkäyttöä, pyritään ohjaamaan päihdeklinikalle.
Alkoholivieroitukseen liittyvät osastokatkaisuhoidot tehdään
terveyskeskuksen vuode-osastoilla. Asiakkaat hakeutuvat
vieroitukseen joko päihdeklinikan tai terveyskeskuksen päivystyksen
kautta tai vieroitus tehdään somaattisen sairauden tai fyysisen tilan
(mm. tapaturma) yhteydessä.
Kotihoidon (kotisairaanhoito) piirissä olevilla päihdeasiakkailla on
monenlaisia ongelmia: Elämisen rytmi on sekaisin, perussairauden
hoito ei toimi, ravinto ja hygienia on puutteellista, esiintyy alkoholin ja
lääkeaineiden seka- ja väärinkäyttöä, epäsosiaalista käyttäytymistä
ja mielenterveysongelmia.
Erityinen haaste perusterveydenhuollon palveluissa ovat erilaisten
lääkeaineiden väärin-käyttäjät ja sekakäyttäjät (alkoholi ja/tai
huumausaineet ja lääkeaineet). Yleisimmät väärinkäytetyt lääkkeet
ovat ns. PKV lääkkeet (keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet,
varsinkin rauhoittavat lääkkeet) ja kiputilojen hoitoon tarkoitetut
opiaattijohdannaisia sisältävät lääkkeet.
Lääkeaineiden väärinkäyttäjien osalta keskeistä ovat toimiva
työnjako ja ohjaus-käytännöt perusterveydenhuollon ja

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014 - 2017 49

päihdeklinikan kesken varsinkin lääkärityön osalta (päihdeklinikan
lääkäri on myös terveyskeskuslääkäri).

13.2.2 Sosiaalityö
Päihdehuollon asiakas on usein moniongelmainen ja kuntoutus
perustuu moniammatilliseen hoidontarpeen arviointiin sisältäen mm.
asumiseen, perhetilanteeseen, toimeentuloon, työhön ja
koulutukseen liittyvät asiat. Arvioinnin seurauksena syntyy hoito- ja
kuntoutussuunnitelma, minkä keskeisenä toimijana on päihdehuollon
erityisyksikön (päihdeklinikka) kanssa aluesosiaalityö mukaan lukien
lastensuojelun ja lisääntyvässä määrin vammaispalvelun
sosiaalityön.
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien osalta ostopalveluina
toteutettavia palveluja koskevat päätökset tehdään kerran
kuukaudessa kokoontuvassa MIEPÄS-ryhmässä, jonka jäseninä on
työntekijöitä niin päihdeklinikalta, mielenterveyspoliklinikalta kuin
aluesosiaalityöstäkin. Tarvittaessa ryhmää laajennetaan asiakkaan
tilanne huomioiden.

13.2.3 Mielenterveyspalvelut
Äänekoskella mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostavat yhteisen
tulosalueen , mikä kuuluu perusturvan toimialaan.
Mielenterveysasiakkailla saattaa olla myös ongelmia päihteiden
käytössä, jolloin heidät luokitellaan ns. kaksoisdiagnoosiasiakkaiksi
(yhtäaikainen päihde- ja mielenterveysongelma). Näitä asiakkaita
hoidetaan tarvittaessa sekä mielenterveys- että päihdepalveluiden
asiantuntijuutta hyväksikäyttäen, jolloin työntekijä molemmilta puolilta
osallistuu asiakkaan vastaanotolle. Myös tarvittavaa
konsultaatioapua on saatavilla yksikön sisällä sekä lääkäreiltä että
muulta hoito-henkilökunnalta.
Päiväkeskus- ja työtoiminnan sekä kuntoutumiskodin että
toimintaterapian toiminnoilla voidaan tukea päihdeongelmaisen
asiakkaan arjessa selviytymistä.
Silloin kun asiakas tarvitsee psykiatrista laitoshoitoa, ostetaan
palvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Hoidot toteutetaan
Jyväskylässä Kangasvuoren sairaalassa tai Keuruulla
Juurikkaniemen sairaalassa.
Keski-Suomessa ei ole päihdepsykiatrian erikoissairaanhoidon
yksikköä. Psykiatrisen sairaalahoidon tai muun vuodeosastohoidon
jälkeen Äänekosken päihdeklinikka voi ohjata tarvittaessa asiakkaan
jatkohoitoon päihdekuntoutuslaitokseen. Päihde- ja
mielenterveyskuntoutujien osalta ostopalveluina toteutettavia
palveluja koskevat päätökset tehdään moniammatillisessa MIEPÄStyöryhmässä.
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Äänekoskella toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alainen
nuorisopsykiatrian poliklinikka, jonka hoidon piiriin kuuluvat alle 18vuotiaat psykiatrista konsultaatiota ja hoitoa tarvitsevat nuoret.

13.3 Päihdehuollon erityispalvelut
Päihdehuollon erityispalveluja ovat päihdeklinikan avohoitopalvelut,
ostopalveluina hankittavat laitoskuntoutuspalvelut sekä asumiseen ja
arjen tukeen liittyvät palvelut.

13.3.1 Äänekosken päihdeklinikka
Äänekosken päihdeklinikka on kaupungin ylläpitämä, päihde- ja
mielenterveystyön tulosalueeseen kuuluva päihdehuollon
erityisyksikkö. Klinikan henkilökunnan muodostavat kaksi
psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa, sosiaalityöntekijä ja osaaikainen lääkäri.
Päihdeklinikka tuottaa päivystyspalveluja, avokatkaisuja, hoidon
tarpeen selvittelyjä ja arviointia sekä avokuntoutus-palveluja
päihdeongelmaisten ja heidän omaistensa tarpeisiin. Päihdeklinikalla
painotetaan päihdehuollon tavoitteiden mukaisesti hoidon
suunnitelmallisuutta ja asiakkaiden kokonaisvaltaista hoitoa
objektiivinen hoidon tarve, asiakkaan valmius hoitoon ja sujuvuus-,
tehokkuus ja taloudelliset tekijät huomioiden. Asiakkaiden
moniongelmaisuus ja palvelujen käyttö huomioiden verkostotyö,
missä sovitaan kuntoutussuunnitelmasta ja vastuualueista on
välttämätön työväline.
Kriisi- ja päivystysajalle asiakas voi hakeutua ilman ajanvarausta
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-11. Käynnin
yhteydessä hänen tilanteensa selvitetään ja tehdään
jatkohoitosuunnitelma. Asiakkaalle voidaan antaa
avokatkaisulääkitys tai hänet voidaan ohjata katkaisuhoitoon
terveyskeskuksen vuodeosastolle. Huumeongelmainen henkilö
voidaan tarvittaessa ohjata vieroitushoitoon Jyväskylän Seudun
Päihdepalvelusäätiön huumevieroitus-osastolle.
Avokuntoutuksella tarkoitetaan tavoitteellista, pitempiaikaista
terapeuttista hoito-suhteeseen perustuvaa avohoitojaksoa, jonka
tavoitteena on päihteiden ongelmakäytön lopettaminen. Hoidolla
pyritään haitallisen käyttäytymisen muutokseen (psykologinen
näkökulma), elinolosuhteiden muutokseen mm. asumiseen ja arkeen
vaikuttamalla (sosiaalinen näkökulma) sekä fyysisen tilan
korjaamiseen (lääketieteellinen hoito). Varsinkin päihteiden
sekakäyttäjien ja lääkeriippuvaisten henkilöiden lääkehoito on
terveyskeskuksen poliklinikan sijasta keskitetty päihdeklinikalle.
Myöskin vertaistukitoiminnan huomioiminen (mm. AA-kerhot) ja niistä
tiedottaminen sekä ohjaaminen on osa päihdeklinikan työtä.
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Toipumisen kannalta erityisen merkittäväksi on todettu koko perheen
ja omaisten huomioiminen kuntoutusprosessissa sekä lapsilähtöinen
että perhekeskeinen päihdetyö. Tältä osin päihdeklinikka tekee
yhteistyötä mm. lastensuojelun ja perheneuvolan kanssa.
Merkittäviä asiakasryhmiä päihdeklinikalla ovat rattijuopumuksesta
kiinni jääneet henkilöt, jotka ohjautuvat päihdeseurantaan poliisin
päätöksellä ajo-oikeusasiaan liittyen. Vuosittain n. 20 henkilöä asioi
päihdeklinikalla työnantajansa hoitoon ohjaamana.
Päihdeklinikka tarjoaa myös konsultaatioita ja koulutusta päihteiden
käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Laajaa yhteistyötä pidetään hyvin
tärkeänä.
Viime vuosina erityisen kehittämistyön kohteena on ollut
päihdeklinikan ja mielen-terveyspoliklinikan välinen yhteistyö
asiakkaan hoidontarve huomioiden hoidon eri vaiheissa.

13.3.2 Laitoskuntoutus
Päihdehuollon laitoskuntoutukseen hakeudutaan Äänekosken
päihdeklinikan kautta, jossa tehdään huolellinen, kokonaisvaltainen
hoidontarpeenarvio ja –suunnitelma missä huomioidaan hoidon ja
tuen jatkuvuus laitoskuntoutuksen jälkeen (hoitoketjuajattelu).
Laitoskuntoutukseen asiakas ohjataan tilanteissa, joissa asiakas on
sitoutunut avohoitoon ja sen tavoitteisin mutta avohoidon keinot ovat
osoittautuneet riittämättömiksi tai silloin kun asiakasta ei tilansa
vuoksi voida hoitaa avohoidon keinoin tai esim. perhetilanne tai työja toimintakyky huomioiden avohoidon ei arvioida riittävän ja
laitoskuntoutuksesta saatava hyöty katsotaan huomattavan
merkittäväksi asiakkaan kuntoutuminen huomioiden.
Äänekosken kaupunki ostaa laitoskuntoutuspalveluita eri
palveluntuottajilta ja niihin tarvitaan maksusitoumus.
Laitoskuntoutushakemukset käsitellään kuukausittain päihde- ja
mielenterveystyön sekä aluesosiaalityön yhteistyöryhmässä, minkä
jälkeen maksusitoumus voidaan myöntää.
Mikäli päihdehuollon laitoskuntoutuksen tarve on kiireellinen, tehdään
päätös päihde- ja mielenterveystyön yksikössä lääketieteellisin
perustein aluesosiaalityötä tiedottaen ja heidän kanssaan
keskustellen.

13.3.3 Asumispalvelut ja asumisen tukeen liittyvät palvelut
Äänekosken kaupungin työskentelee yksi kotiin menevää työtä
tekevä päihdeohjaaja. Asunnottomille päihdeongelmaisille voidaan
osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa osoittaa tuettu asunto kaupungin
omistamien kiinteistöyhtiöiden vuokra-asuntokannasta. Tällöin
asumisen edellytyksinä ovat edelleen päihdeklinikan asiakkuus ja
kotiin menevän tuen, seurannan ja kontrollin vastaanottaminen.
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Itsenäisen tuetun asumisen työntekijänä toimii päihdeasuntolan
ohjaaja.
Itsenäiseen tuettuun asumiseen on mahdollisuus edellä kuvatuin
edellytyksin hakeutua myös päihdekuntoutuksen (laitoskuntoutus)
kautta tai avohoidon kautta, mikäli tilanne on vakiintunut eli asiakas
on sitoutunut päihteettömään avohoitoon.
Itsenäisen asumisen tukemisen perusteella Äänekosken kaupunki
maksaa Suolahden Ystävän Tupa Ry:n ylläpitämän päiväkeskuksen
vuokran. Kaupunki on myös ostanut Äänekosken Katulähetys Ry:ltä
yhden työntekijän työpanoksen. Molemmat yhdistykset tuottavat
päihdetyön lisäksi vajaakuntoisille henkilöille ja kuntoutujille
työllistämis-palveluita.

13.3.4 Vammaisten henkilöiden ja vanhusten päihdepalvelut
Vanhuksille ja vammaisille päihdehuollon palvelut annetaan samalla
tavalla kuin muille kuntalaisille huomioiden kuitenkin asiakasryhmien
erilaiset tarpeet. Mainitut asiakas-ryhmät eivät huomattavissa määrin
asioi päihdeklinikalla vaan hoidollista yhteistyötä tehdään
asiakaskohtaisesti vammaispalveluiden sosiaalityön ja kotipalvelun
sekä kotisairaanhoidon kanssa.

13.4 Hoitoa ja kuntoutusta tukevat toimijat
Päihteiden käyttö on usein merkittävä syy opiskelun keskeytymiseen,
työttömyyteen ja/tai vajaakuntoisuuteen.
Vajaakuntoisella tarkoitetaan henkilöä, jonka mahdollisuudet saada
sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti
vähentyneet vamman, sairauden tai vajavuuden takia.
Päihdekuntoutujan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen kuuluu myös
työ- ja toiminta-kyvyn selvittäminen sekä hänelle soveltuvan
opiskelupaikan, kuntouttavan työtoiminta-paikan tai työpaikan
löytäminen asiakkaan päihdehoito ja –kuntoutus huomioiden.
Äänekoskella ko. palveluita tarjoavat työvoimaviranomaiset ja
erityisesti ammatillisen kuntoutuksen yksikkö ja työvoiman
yhteispalvelupiste sekä aikuissosiaalityö kuntouttavan työtoiminnan
osalta Äänekosken kaupunki, Kela ja työvoimaviranomaiset yhdessä.

14. Päihdeongelmaiset ja haittojen vähentäminen
Päihdetyössä haittojen vähentämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä
toimenpiteitä, jotka vähentävät asiakkaan päihteidenkäytöstä
yhteiskunnalle tulevia haittoja ja kustannuksia sekä turvaavat
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henkilölle tietyt välttämättömät, inhimilliset perustarpeet huolimatta
siitä ettei hän ole lopettanut päihteidenkäyttöään.
Tartuntatautilain mukainen suonensisäisten huumeiden käyttäjille
tarkoitettu terveysneuvontapistetoiminta tapahtuu päihdeklinikan
yhteydessä osana sen tavanomaista työtä. Terveysneuvontapiste
tarjoaa neulojen ja ruiskujen vaihdon lisäksi terveysriskeihin liittyvää
neuvontaa ja ohjausta sekä hoitoonohjauspalveluita.
Alkoholiin liittyen haittojen vähentäminen kohdistuu erityisesti
henkilöihin, joilla on pitkä ja vakava alkoholiriippuvuus ja joilla sen
lisäksi on sairaus tai terveydellinen häiriö, jonka hoitoa päihteiden
käyttö huomattavasti vaikeuttaa tai sairaus jää ajoittain kokonaan
hoitamatta.
Erilaiset neurologiset oireet ja sairaudet (varsinkin muistiin
vaikuttavat sairaudet), liikuntakyvyn huononeminen ja mm. aikuisiän
diabetes ovat sairauksia, joiden vuoksi henkilö joutuu toistuvasti
terveyskeskuksen vuodeosastolle ja ajoittain keskussairaalatasoiseen hoitoon. Hoitojaksot usein pitkittyvät, koska tarvittavia
kotiin meneviä palveluja on vaikea järjestää johtuen usein asiakkaan
päihteiden käytöstä ja rajoittuneesta kyvystä vastaanottaa hänelle
tarjottavaa apua. Ongelmia aiheuttaa usein myös epäsosiaalinen
elämäntapa.
Ko. henkilöiden kyky huolehtia itsestään ja asua itsenäisesti on
oleellisesti huonontunut. Arkiset asiat jäävät osin hoitamatta ja
päivittäiset perustarpeet tyydyttämättä.
Yksilötasolla inhimillisten perustarpeiden turvaamiseksi ja yhteisö/yhteiskuntatasolla haittojen vähentämiseksi Äänekosken kaupunki
on ostanut kotiin menevää avohuollon palvelua kolmannen sektorin
toimijoilta. Yhteistyötä tehdään perusterveydenhuollon,
päihdehuollon, kolmannen sektorin, vammaispalvelun ja
kotipalvelun/kotisairaanhoidon kesken.

15. Päihdetyö ja tulevaisuuden haasteet
Äänekoskella
Päihdetyön näkökulmasta suurimmat haasteet vuosien 2014-2017
aikana ovat seurauksia lisääntyneestä ja korkealle tasolle
vakiintuneesta alkoholin kulutuksesta (Äänekoskella v. 2012 10,1
litraa asukasta kohti sisältäen sekä tilastoidun että tilastoimattoman
myynnin) ja väestön ikääntymisestä (vuoteen 2015 mennessä
vanhusväestön osuus kasvanut 8 prosenttiyksikköä).
Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että alkoholin
suurkuluttajia, mahdollisia riskikäyttäjiä, maassamme olisi n. 500 000
henkilöä eli n. 10 % kansalaisista. Äänekoskella tämä tarkoittaisi n.
2000 henkilöä. Päihdeklinikan palveluja käyttää vuosittain n. 400
kaupunkilaista, heistä n. 40 prosenttia on 50 vuotta täyttäneitä tai
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vanhempia. Eläkeikäisiä (65 vuotta tai vanhempia) asiakkaita
päihdepalveluissa asioi jatkuvasti kasvava määrä.

15.1 Ehkäisevä päihdetyö ja varhainen puuttuminen
Äänekosken kaupungin päihdetyön suunnitelmassa vuosille 20082012 korostuvat yllämainituin perustein ehkäisevä ja varhaiseen
puuttumiseen tähtäävä päihdetyö.
Tätäkin toimintaa tulee edelleen laajentaa ja mallia soveltaa mm.
Äänekosken kaupungin työyksiköihin (n. 1000 työntekijää) sekä
alueen kouluihin ja ammattioppilaitoksiin jolloin toimijoina olisivat
ainakin oppilashuoltoryhmä, opiskeluterveydenhuolto ja
päihdeklinikka sekä opetushenkilöstö mahdollisuuksien mukaan.
Varhaiseen puuttumiseen tähtäävä päihdetyö edellyttää
moniammatillisen yhteistyön ja työotteen osaamista ja kehittämistä
peruspalveluissa ja riittäviä hoidon ja kuntoutuksen palveluita niitä
tarvitseville.
Ehkäisevä päihdetyö on käytännön tasolla valistusta (mm.
terveyskasvatus, ohjaus- ja neuvonta), valvontaa ja laajasti
ymmärrettynä kaikkea sellaista mielekästä toimintaa, mihin sisältyy
odotus päihteettömyydestä.
Toimenpiteet ja vastuulliset toimijat
Äänekosken kaupungin ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina
toimii nuorisotoimen johtaja Mika Inkeroinen. Vastuu henkilön
nimeämisestä ja sitä kautta ehkäisevän päihdetyön suunnitelmasta ja
sen toteuttamisesta kuuluu koordinaattorille ja päihdestrategian
seurantaryhmälle.

15.1.1 Lapset ja nuoret
Lisääntynyt juominen on yksi suurimmista riskeistä liittyen lapsien ja
perheiden hyvinvointiin. Lapsilähtöinen päihdetyö ja perhekeskeinen
päihdetyö, sisältäen niin ennaltaehkäisevän työn, varhaiseen
puuttumiseen tähtäävän työn kuin korjaavan ja kuntouttavan työn,
ovat avainasemassa liittyen lasten ja perheiden kohtaamiseen aina
sikiövaiheesta (äitiysneuvolapalvelut) lähtien. Edellä oleva tulee
huomioida kaupungin lapsipoliittisessa ohjelmassa , erityisesti
lastensuojelun suunnitelmassa ja laatia tarvittavat toimenpiteet
työmenetelmien ylläpitämiseksi, luomiseksi ja vahvistamiseksi.
Nuorten päihteidenkäyttöön liittyen, erityisesti alkoholin juomiseen
liittyen, suurimmat haasteet ovat jo 12-13-vuotiaana tapahtuvat
ensikokeilut ja humalahakuinen juominen sekä tupakoinnin varhainen
aloittaminen.
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Toimenpiteet ja vastuulliset toimijat:
Puheeksiotto ja siihen liittyvä yhteinen työtapa
Ehkäisevän päihdetyön (tiedon lisääminen ja seulonta) ja varhaisen
puuttumisen helpottamiseksi on kehitetty tieteellisesti tutkittuja
menetelmiä, joista tärkeimmät ovat aikuisille suunnattu ”10
kysymystä alkoholinkäytöstä” eli AUDIT ja vastaava nuorille
suunnattu kysely (ADSUME). Mini-interventio eli suurkulutukseen ja
sen seurauksiin liittyvä tiedostava ja motivoiva keskustelu sopii
jatkotyöskentelymalliksi molempiin kyselyihin. Menetelmien
hallitseminen edellyttää koulutusta.
Koulutuksen tarjoamisesta ja järjestämisestä vastaa Päihdeklinikka ja
työmenetelmien toiminnasta erityisesti äitiys- ja lastenneuvola sekä
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto.
1. Päihteettömät tapahtumat ja päihteiden käytön rajoittaminen
ikärajattomissa tapahtumissa
a. Päihteettömien tapahtumien järjestämisestä vastaavat
erityisesti nuoriso- ja vapaa-ajantoimi sekä kulttuuritoimi
yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
b. Tapahtumissa, joissa on anniskeluoikeudet mutta pääsy
sallittu alle 18-vuotiaille, tulee huolehtia alkoholin nauttimisen
rajoittamisesta vain täysi-ikäisille sallituilla valvotuilla alueilla.
Vastuullisena toimijana ovat tapahtumien järjestäjät ja
valvovana viranomaisena toimii poliisi.
2. Saatavilla olevan tiedotus- ja valistusmateriaalin koordinointi ja
jakaminen
Toiminnasta vastaa ehkäisevän päihdetyön koordinaattori.

15.1.2 Aikuisväestö
Toimenpiteet ja vastuulliset toimijat:
1. Päihdekyselyt ja mini-intervention keinot laaja-alaiseksi
käytännöksi peruspalveluissa kuten äitiys- ja lastenneuvoloissa,
terveydenhuollon vastaanottotoiminnassa sisältäen
työterveyshuoltojen toimipisteet ja sosiaalityön palveluissa.
Tarvittavasta koulutuksesta vastaa Päihdeklinikka ja toiminnasta
vastaa palvelua tuottava taho ehkäisevän päihdehuollon
koordinaattorin tukemana.
2. Työpaikkojen henkilöstöhallinnolle ja esimiehille tarjottavat
koulutukset
Tarjotaan koulutusta teemalla ”päihdeosaamista työpaikalle”
työpaikkojen henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja
Päihdeklinikan yhdessä järjestämänä. Toiminnasta vastaa
Päihdeklinikka.
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3. Syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien henkilöiden
terveydenhuolto
Terveystarkastukset myös mm. työelämän ulkopuolella oleville
henkilöille ja päihteidenkäytön huomioiminen tarkastuksissa.
Toiminnasta vastaa perusterveydenhuolto. Työvoiman
Yhteispalvelupisteen asiakkaiden terveydenhuollosta vastaa
työterveyshuolto.

15.1.3 Ikääntynyt väestö
Ehkäisevää päihdetyötä on erityisesti kaikki sellainen toiminta, joka
vähentää yksinäisyyttä ja lisää osallisuutta. Tässä työssä korostuu
kolmannen sektorin toimijoiden rooli.
Toimenpiteet ja vastuunjako:
1. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kaikille 75-vuotta ei palvelujen
piirissä oleville
Päihteiden käytön arvio on osa tilanteen ja palvelutarpeen
arviointia. Vastuu työmuodosta on vanhustenhuollon työntekijöillä.
2. Koulutus ja konsultointi henkilöstölle liittyen havaitsemiseen ja
puuttumiseen
Työmuotoa toteutetaan yleisen terveysneuvonnan periaatteella ja
vastaava toimija on kotihoito
3. Terveystupatoiminta
Äänekoskella toimii terveystupa. Sairauksiin, niiden ehkäisyyn ja
hoitoon liittyen annetaan tiedotusta ja neuvontaa myös päihteet
huomioiden. Toiminnasta vastaa johtava hoitaja.

15.2 Korjaava päihdetyö
Korjaavan ja kuntouttavan päihdetyön osalta (päihdehuollon
erityispalvelut, sosiaali- ja työvoimaviranomaiset ja kolmannen
sektorin tuottamat tukipalvelut) päihdeongelmista kärsiville henkilöille
pystytään tarjoamaan varsin kattavat palvelut sisältäen avohoitopalvelut, laitoskuntoutuksen ja asumispalvelut tukimuotoineen sekä
mielekkääseen opiskeluun ja työhön liittyvät palvelut.
Liikkuvin palveluin kutsuperiaatteella toteutettavia avohoitopalveluita
voidaan tarvittaessa järjestää koko Äänekosken alueella
työparitoimintana toimintaorganisaatiosta riippumatta ja
verkostoitumalla.
Toiminnasta vastaavat päihdeklinikka, terveydenhuolto, arjen tuki ja
aluesosiaalityö yhdessä.
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Erityisesti ikääntyvän väestön osalta lisääntyneeseen juomiseen
liittyvät erilaiset sosiaaliset ja terveydelliset sekä asumiseen liittyvät
ongelmat. Päihteiden käyttö vaikeuttaa monien kohdalla sekä
palveluiden vastaanottamista että niiden tarjoamista. Päihdehuollon
työntekijä voi tarvittaessa toimia kotihoidon työntekijän työparina.

15.2.1 Lapset ja nuoret
Toimenpiteet ja vastuunjako:

1. Erityisesti nuorille suunnattu päihdetyö
Nuorten korjaava päihdetyö on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa
yhteistyössä lastensuojelun, erityisnuorisotyön, päihdeklinikan ja
nuorisopsykiatrian poliklinikan kesken. Em. tahojen tulee
kokoontua ja luoda ja ylläpitää toimintamalli alaikäisten
henkilöiden päihteidenkäyttöön liittyen. Vastuullisena toimijana on
lastensuojelu.
2. Matalan kynnyksen palvelut
Selvitetään ongelmiin joutuneilla tarkoitetun matalan kynnyksen
palvelupisteen tarve ja saatavuus. Vastuu toiminnasta kuuluu
nuorten erityispalveluiden verkostolle.
3. Lapsilähtöinen ja perhekeskeinen korjaava päihdetyö
Lasten ja koko perheen kuntoutustarpeen huomioiminen sekä
hoidon tarvetta että palvelutarvetta arvioitaessa ja
kuntoutumissuunnitelmaa toteutettaessa. Vastaavana tahona
toimii lapsilähtöisen työn osalta lastensuojelu perhekeskeisen
työn osalta lastensuojelu yhdessä päihdeklinikan kanssa.

15.2.2 Aikuisväestö ja ikääntynyt väestö
Toimenpiteet ja vastuunjako:
Huolehditaan siitä, että päihdehuollon erityispalveluiden ja
peruspalveluiden välinen yhteistyö on edelleen
tarkoituksenmukaista asiakkaan ja asiakasryhmien hoidontarve,
kyky vastaanottaa hoitoa ja hoidon kustannukset huomioiden.
Korjaavan päihdetyön työmuotoina ovat päihdeklinikan tarjoama
moniammatillinen avohoito, sen tukena ostopalveluina hankittavat
laitoskuntoutusjaksot sekä asumiseen ja arjen kuntoutukseen
liittyvät palvelut, erityisesti asumispalvelut.
Vastuu palveluiden seurannasta ja tarjonnasta kuuluu
päihdestrategian seurantaryhmälle.
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15.3 Haittojen vähentämiseen tähtäävä
päihdetyö
Haittoja vähentävä päihdetyö kohdentuu sekä aikuisväestöön että
ikääntyvään väestöön.
Varhaisen puuttumisen ja kuntouttavien päihdepalveluiden lisäksi
varsinkin vammaisille ja moniongelmaisille henkilöille tulee tarjota
haittojen vähentämiseen ja inhimillisten perustarpeiden
turvaamiseen liittyviä palveluja. Haittoja ja niistä tulevia
kustannuksia on sekä arkikokemuksen että tutkimustiedon mukaan
voitu vähentää asumispalveluilla ja siihen liitetyillä hoito- ja
hoivapalveluilla huolimatta siitä, ettei päihteiden käyttöä ole saatu
loppumaan. Ko. palvelujen tarve on lisääntynyt ja on edelleen
tulevina vuosina lisääntymässä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten (sisältäen
päihdehuollon ja kotiin menevät palvelut) tulee yhdessä kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa vahvistaa ja kehittää yllä mainittuja
palveluita. Äänekoskella toimii kaksi päihteiden käytön sallivaa
asumisyksikkö tukitoimenpiteineen.
Asumisyksiköiden ja niihin liittyvän päiväkeskustoiminnan
suunnittelusta vastaa arjen tuki yhdessä päihdehuollon kanssa.
Kotiin menevien palveluiden tarjonnasta moniongelmaisille ja sen
vuoksi erityisen paljon palveluita käyttäville henkilöille huolimatta
juomisen jatkumisesta vastaa päihdehuolto yhdessä arjen tuen
kanssa.

16. Päihdestrategian, päihdetilanteen ja –palvelujen
arviointi ja seuranta
Päihdestrategian toteutumisen ja siihen liittyvien ilmiöiden
seurantaa varten tulee perustaa ohjaus- ja seurantaryhmä.
Ryhmään tulisi kuulua edustaja ainakin päihdehuollon
erityisyksiköstä, sosiaalityöstä, terveydenhuollosta,
sivistystoimesta, vammaispalveluista, vanhuspalveluista,
perhepalveluista ja kolmannelta sektorilta.
Päihdestrategia on laadittu valtuustokaudelle 2009-2012.
Päihdestrategian toteutumista tulee seurata vuosittain ja päivittää
viimeistään vuonna 2011.
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LIITTEET
LIITE 1. Mielinet –hankkeen tavoitteet, niiden toteutuminen,
hyvinvointi-indikaattorin laadinta ja hankkeen yhteenveto.
Kehittämistyötä jatkettiin Länsi-Suomen lääninhallitukselta valtionosuutta saaneella
”Alueellisen yhteistyömalllin kehittäminen aikuisten mielenterveyspalveluihin”, jolle
hankkeen alettua annettiin nimeksi Mielinet-hanke. Hankkeen raportti on julkaistu
internetissä osoitteessa http://www.peda.net/img/portal/947286/Mielinetloppuraportti.pdf .
Mielinet-hankkeelle asetettiin viisi päätavoitetta:
1) Laaditaan mielenterveystyöhön Ääneseudulle (Äänekoski, Suolahti,
Sumiainen ja Konnevesi) yhteinen toimintamalli, jonka avulla edistetään entistä
paremmin mielenterveyspalveluiden laatusuositusten toteutumista.
Toteutus: Tavoitetta toteutettiin tekemällä kysely eri hallintokuntien osuudesta
mielenterveystyössä, tutkimus mielenterveysasiakkaiden palvelujen rakenteesta ja
luotiin indikaattori, jonka avulla mielenterveyteen liittyviä asioita voi tehokkaimmin
seurata. Samaan aikaan liikkeelle lähteneen kuntaliitoshankkeen vuoksi uutta
mallia ei voitu luoda, mutta kylläkin henkilökohtaisia yhteistyötaitoja hanke lisäsi.
2) Kehitetään voimavaralähtöinen työskentelytapa, joka huomioi
asiakkaan/potilaan omat voimavarat ottaen huomioon myös hänen
perheensä/läheisensä voimavarojen tukemisen niin ennaltaehkäisyssä,
varhaisessa puuttumisessa, hoidossa kuin kuntoutuksessakin.
Toteutus: Hankkeen aikana kerättiin asiakaslähtöisyydestä teoreettiset
perustiedot. Entisiä asiakkaita pyydettiin kirjoittamaan vapaamuotoisesti
mielenterveyspalveluista saamistaan kokemuksista.
Asiakaslähtöisyyden toteutumista selvitettiin myös palvelurakennetutkimuksessa
muutamalla kysymyksellä. Mielenterveysmessujen avulla kerrottiin myös
laajemmalle yleisölle mielenterveysasioista voimavaralähtöisyyden näkökulmasta.
Voimavarojen kehittämisestä oli kyse myös näytelmän ”Syvältä viiltää ihminen”
kirjoittamisessa ja esittämisessä. Kaikki kirjoittajat ja puolet esiintyjistä oli
mielenterveyskuntoutujia.
3) Kehitetään verkostotyöskentelyä, jossa eri sektoreilla, toimintayksiköillä ja
toimijoilla on yhteiset tavoitteet, toimintatavat ja periaatteet ja ne ovat selvillä
roolistaan asiakkaan ja hänen perheensä hoitoketjussa.
Yhteisenä työmenetelmänä kehitetään asiakkaan voimavarojen sekä palvelun,
hoidon, tuen ja kuntoutuksen tarpeen arviointia sekä hoito-, palvelu- ja
kuntoutussuunnitelmatyöskentelyä. Kehitetään näihin liittyviä
tiedonsiirtomenetelmiä.
Toteutus: Hankkeessa verkostotyölle varattiin kaikille yhteinen ajankohta.
Tiedonsiirtomenetelmien kehittämistä tutkittiin, mutta yhteiskunnan järjestelmät
eivät vielä olleet suotuisia asian toteuttamiselle.
4) Palvelurakennetta kehitetään avohuoltoa tukevaksi. Ehkäistään laitoshoidon
tarvetta panostamalla avohuollon toiminnallisiin, taidollisiin ja tiedollisiin välineisiin.
Avohuollossa, asiakkaan omassa ympäristössä tapahtuvaa tukemista, hoitoa ja
kuntoutusta varten kehitetään moniammatillista työryhmätoimintaa. Toimitaan
yhteistyössä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Toteutus: Sisä-Suomen sairaalan alasajo hankkeen aikana vähensi sairaalan
käyttöä, jolloin avohoitoa oli pakko lähteä kehittämään. Asiakaslähtöisyyttä
edistettiin kuntoutujilta kerättyjen kertomusten sisällönanalyysillä. Tuloksissa
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korostui avun hakemisen kynnyksen madaltaminen, varhaisen puuttuminen,
kuulluksi tuleminen ja vertaistuen tarpeellisuus. Tietoverkon hyväksikäyttöä
suunniteltiin kunnan www-etusivulle tulevan ”Help”-napin avulla.
5) Henkilöstön työn organisointia kehitetään, luodaan yhteiset tavoitteet ja
toimintatavat ja jäsentynyt työnjako tavoitteena työssä jaksamisen ja
työhyvinvoinnin tukeminen.
Toteutus: Hankkeessa toteutettiin mielenterveyteen liittyvää henkilöstökoulutusta,
järjestettiin työpaikkakohtaisia työssäjaksamiseen liittyviä tilaisuuksia sekä
koulutustarvekysely.

Mielinet hankkeen ehdottamat mielenterveyden hyvinvointiindikaattorit :
Mielinet-hankkeen tavoite 1:ssä ehdotettu mielenterveyslähtöinen hyvinvointiindikaattori muokattiin viideksi pääteemaksi, joita kuvataan yksityiskohtaisilla
indikaattoreilla.

1. Elinympäristön kehitys ja turvallisuus -indikaattoreita:
- Yksinasuvat
- Asumisväljyys
- Osallistuminen/osallistumattomuus kyselytutkimuksin
- Koettu turvallisuus kyselytutkimuksin
- Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
- Poliisin tietoon tulleet väkivaltarikokset
- Nuorten väkivaltarikokset
- Omaisuusrikokset
2. Alkoholi ja huumeet –indikaattioreita:
- Absoluuttisen alkoholin myynti / asukas
- Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset
- Päihteiden vuoksi poliisin säilöön ottamat
- Päihdeongelmien vuoksi hoidossa olleet sairaalan vuodeosastoilla
- Päihdehuollon avopalveluiden käyttäjät
- Poliisin tietoon tulleet rattijuopumukset
3. Mielenterveysindikaattoreita:
- Depressiolääkkeistä korvausta saaneet
- Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin (sairauskoodilla psykoosi)
- Psykiatrian avohoitokäynnit / 1000 asukasta
- Itsemurhat ( itsemurhayritykset olisi herkempi indikaattori, mutta tietoa
ei saa Mediatria-tietokannasta)
4. Lastensuojelun indikaattoreita:
- Huostaanotot (sosiaalitoimen omat tilastot)
- Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevat
- (hyvä mittari olisi perheväkivaltatapaukset - paikallisesti kerättynä tai
poliisin kotihälytyksistä, mutta nyt tietoja on saatavissa vain
satunnaisesti)
5. Työttömyysindikaattoreita:
- Työttömyys %,
- Pitkäaikaistyöttömyys
- Nuorisotyöttömyys %
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Indikaattoreiden tarkoituksena on toimia mielenterveyspainotteisen
hyvinvoinnin tulosmittarina, jonka avulla kunnan johtavat virkamiehet ja
poliitikot voivat seurata kehityksen suuntaa, asettaa tavoitteita ja laatia
toimenpideohjelmia tavoitteisiin pääsemiseksi.

Mielinet –hankkeen kokemusten yhteenveto
Hankkeen vetäjä tiivisti kolmen vuoden prosessin aikana havaittuja kulttuurisia ja
toiminnallisia linjamuutoksia seuraavalla tavalla:
Mielenterveydestä on tullut uusi, tunnustettu ja kallis yhteiskunnallinen haaste,
johon on pakko tarttua. Kaikilla on asiantuntemusta auttaa esim. masentuneita
ihmisiä. Kaikilla on mielenterveyttä, mutta usein sitä pitää tukea. Hyvä
mielenterveys näkyy arjen sujuvuutena. Ongelmalliset asiat pitää uskaltaa ottaa
puheeksi. Vasta vaikeissa tilanteissa tarvitaan alan ammattilaisia.
Ongelmista tulee ottaa vastuuta siellä missä ongelma havaitaan. Konsultaation ja
verkostokokousten avulla se on mahdollista.
Palveluiden järjestäjien kannattaa pitää yhteyttä toisiinsa ja säästää samalla
päällekkäistä työtä.
Ennalta ehkäisyn osuutta on tarpeen lisätä. Kulttuurin keinoin voidaan tukea
hyvää mielenterveyttä, asiakkaiden ilmaisukykyä, tunteiden löytämistä ja
itsetuntoa. Kulttuurityö on aina myös ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä.
Tarvitaan mielenterveyteen liittyviä indikaattoreita, joita seurataan vuosittain.
Aktiivinen kolmas sektori on mielenterveystyössä valtava voimavara, jota kunnan
kannattaa tukea riittävästi.
Osa mielenterveyspalvelujen tarvitsijoista jää piiloon. He tulevat näkyviin vasta kun
tilanne on vaikea. Siksi palvelujen tuottajien tulisi etsiä ja huomata tapaukset
ajoissa.
Mielenterveystoimijoiden verkostoitunut hyvä yhteistyö perustuu henkilökohtaiseen
tuntemiseen ja luottamukseen, jotka antavat mahdollisuuksia kehittää ja luoda
uutta.
Edellä olevan perusteella voi siis päätellä, että mielenterveystyön kehittäminen eri
toimijoiden yhteistyönä oli päässyt hyvin vauhtiin, vaikka kehittämistä edellyttäviä
asioita olikin vielä runsaasti jäljellä.
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LIITE 2. Mielenterveystyön suositukset 2001
Suositus on tarkistuslista, joka konkretisoituu paikallisesti sovellettaessa. (Sosiaalija terveysministeriön oppaita 2001:9)
Suositukset ovat raportin tiivistelmän mukaan seuraavat:
1. Kunnassa tuetaan asukkaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä
Kunnassa on hyvinvointipoliittinen ohjelma, ja sen osana mielenterveystyön
kokonaissuunnitelma. Kunnassa on hyvä elää ja palvelut ovat tavoitettavissa.
2. Kuntalaista autetaan peruspalveluissa
Palvelujärjestelmän sisäinen työnjako ja vastuut on selvitetty ja päätetty.
Seudullisen yhteistyön mahdollisuudet on huomioitu. Kuntalainen tulee kuulluksi ja
työntekijät tunnistavat hänen tarpeensa.
3. Jokainen pääsee elämäntilanteensa ja ongelmiensa kannalta
tarkoituksenmukaiseen tutkimukseen ja hoitoon
Työnjako on sovittu ja ympärivuorokautinen päivystysjärjestelmä on organisoitu
yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken.
Sosiaalipäivystys on järjestetty.
4. Mielenterveyspalveluissa kunnioitetaan ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia
Kuntalaisella on oikeus hyvään ja tasavertaiseen palveluun, oikeus tulla
kohdelluksi kunnioittavasti, oikeus hyvään hoitoon, oikeus tiedonsaantiin,
itsemääräämisoikeus ja oikeus valinnanvapauteen ja vaihtoehtoihin.
5. Hoito toteutuu päätetyn suunnitelman mukaan
Jokaisella potilaalla on kirjallinen hoito(ja kuntoutus)suunnitelma, jota tarkennetaan
hoidon aikana tilanteen kannalta sopivin määräajoin.
6. Ensisijaista on avohoito. Kaikessa hoidossa on kuntouttava ote
Ensisijaisena hoitotasona pidetään sosiaali- ja perusterveydenhuollon
peruspalveluita ja seuraavana sosiaali- ja perusterveydenhuollon erityispalvelujen
ja erikoissairaanhoidon järjestämää avohoitoa. Sairaalahoitoa järjestetään silloin
kun avohoidon toimet eivät riitä ja sairaalahoito on tarpeenmukaista.
7. Potilas pääsee psykiatriseen sairaalahoitoon tarvittaessa
Kunnalla on käytettävissä sairaansijoja tarvetta vastaava määrä.
8. Palvelujärjestelmän sisäinen yhteistyö, vastuut ja työnjako on selvitetty ja
päätetty
Eri sektorit ja toimintayksiköt ovat selvillä roolistaan hoitoketjussa sekä yleisesti
että yksittäisen potilaan tapauksessa.
9. Henkilöstön määrä ja rakenne määritellään osana mielenterveystyön
kokonaissuunnitelmaa
Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma (toimintasuunnitelma) perustuu arvioon
väestön tarpeista ja tietoon olemassa olevista resursseista.
Kokonaissuunnitelmaan sisältyy tarvittavaa henkilöstömäärää koskeva kannanotto
tai tavoite.
10. Henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta pidetään huolta
Henkilöstöllä on mahdollisuuksia osallistua oman työnsä ja työolosuhteidensa
kehittämiseen. Henkilöstö saa koulutusta ja työnohjausta päätetyn suunnitelman
mukaan.
11. Palveluita ja toimintaa seurataan ja havaintoja hyödynnetään
suunnittelussa
Kunnassa hankitaan tietoa olosuhteista ja väestön voinnista ja ongelmista, jonka
perusteella voidaan arvioida mielenterveyspalveluiden ja mielenterveystyön
tarpeita ja suuntaamista.
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12. Mielenterveystyötä varten tehdään kokonaissuunnitelma
Eri hallintokunnat ja alan ammattihenkilöt osallistuvat hyvinvointistrategian /
mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laadintaan sopiviksi katsotuilla tavoilla.
Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma voi olla osa kunnan hyvinvointistrategiaa.
Suunnitelma perustuu tietoon väestön mielenterveyspalveluiden tarpeista ja
harkittuun näkemykseen mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä
tietoon käytettävissä olevista resursseista. Suunnitelmaan sisältyy kanta
henkilöstömitoitukseen. Suunnittelussa huomioidaan seutukuntayhteistyö.
Suunnitteluprosessin viime vaiheessa julkistettiin sosiaali- ja terveysministeriön
Mieli 2009 –työryhmän .
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LIITE 3: Mieli 2009 –ryhmän ehdotukset, tiivistemä
(Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (STM:n selvityksiä 2009:3), ehdotukset
mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015)
Ryhmä painotti neljää periaatetta mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä: (1)
asiakkaan aseman vahvistaminen, (2) ehkäisyn ja edistämisen painottaminen, (3)
palvelujen integroituminen toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ja eri ikäryhmien
tarpeiden huomioon ottaminen sekä (4) ohjauskeinojen tehostaminen.
A. Asiakkaan aseman vahvistaminen edellyttää, että (1) mielenterveys- ja
päihdeasiakkailla on yhdenvertainen pääsy palveluihin ja kohtelu kaikkien muiden
palvelunkäyttäjien kanssa, (2) palveluihin pääsee joustavasti matalakynnyksisen
yhden oven periaatteella ensisijaisesti sosiaali- ja terveyskeskuksen ja sen
puuttuessa perusterveydenhuollon yksikön kautta, (3) vertaistoimijat (esim. AAryhmät) ja kokemusasiantuntijat (esim. entiset potilaat tai omaiset) otetaan mukaan
toiminnan järjestämiseen ja (4) toimeentuloturvan kautta tuetaan itsenäistä
asumista ja työelämään pyrkimistä.
B. Edistävän ja ehkäisevän työn painopisteet ovat mm. yhteisöllisyyden
edistäminen (päiväkoti, koulu, työpaikka, asumisympäristö), ongelmien siirtymisen
ehkäisy sukupolvelta toiselle sekä mielenterveys- ja päihdetyön strategian
liittäminen osaksi kuntastrategiaa.
C. Mielenterveys ja päihdepalvelujen järjestämistä käsitellään edellisiä
tarkemmin, koska teemat liittyvät suoranaisesti kokonaissuunnitelman
laadintaprosessiin.
C.1. Palvelukokonaisuuden koordinointi
Palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuussa olevan kunnan tulee koordinoida
nykyistä tehokkaammin julkiset, kolmannen sektorin ja yksityissektorin palvelut
toimivaksi palvelukokonaisuudeksi.
Palvelut pitää järjestää kuntalaisten tarpeiden perusteella tehokkaalla ja
vaikuttavalla tavalla. Kunnan velvollisuus on määrittää palveluverkosto ja
järjestämisvastuussa oleva organisaatio, suunnitella tuotantotavat, valvoa
toiminnan laatua ja seurata väestön palveluiden tarvetta. Palvelujen raja-aitoja
tulee poistaa. Kunta voi hankkia palveluita myös ostopalvelusopimuksella.
Palvelujen tuottajien edellytetään vaihtavan sujuvasti tarkoituksenmukaista tietoa
mm. kehittämällä sosiaali- ja terveystoimen rekisterien yhteiskäyttöä.
C.2. Perus- ja avopalveluiden tehostaminen:
Lisätään ja monipuolistetaan päivystyksellisiä, liikkuvia ja konsultaatiopalveluja,
mikä luo edellytyksiä vähentää laitospaikkojen tarvetta, erikoistason psykiatrian ja
päihdehuollon erityispalveluiden avohoitoyksiköt yhdistetään ja psykiatrinen
sairaanhoito siirretään pääsääntöisesti yleissairaaloiden yhteyteen.
Palveluissa painotetaan perus- ja avopalveluja. Vertaistoimintaan ja
kriisiluonteiseen auttamiseen perustuvia palvelumuotoja kehitetään perustamalla
keskusteluryhmiä, tarjoamalla itsehoito-oppaita, verkkopalveluja, internetin
keskusteluryhmiä ja matalan kynnyksen kriisipalveluja.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ydin muodostuu sosiaali- ja terveyskeskuksen,
koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä työterveyshuollon peruspalvelusta.
Peruspalvelussa tunnistetaan mielenterveys- ja päihdeongelmat, annetaan
varhaista tukea ja hoidetaan pääosa masennus- ja ahdistushäiriöistä sekä
päihdeongelmista ja huolehditaan peruskatkaisuhoidosta. Myös osa pitkäaikaista
skitsofreniaa sairastavista kuuluu hoitaa perusterveydenhuollossa.
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Peruspalvelujen laaja vastuunotto kyetään hoitamaan, kunhan saatavilla on
riittävää konsultaatio-, koulutus- ja työnohjaustukea.
Mielenterveys- ja päihdeongelmat esiintyvät usein yhdessä, joten niitä on syytä
hoitaa kokonaisuutena.
Kolmannen sektorin tuottamat vertaisryhmätoiminnot tukevat avohoitoa.
Terveyskeskuksen vuodeosastoa voidaan käyttää psykososiaalisten kriisien
hoidossa ja päihdekatkaisussa.
Päihdehuollon laitoshoito voi olla lyhyttä katkaisuhoitoa tai pidempää
laitoskuntoutusta.
C.3. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö
Kuntien järjestämä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö toteutetaan
ensisijaisesti lasten ja nuorten arkisessa elinympäristössä, kuten kodissa,
päivähoidossa tai koulussa. Erikoispalvelut tukevat monimuotoisesti
peruspalveluja.
Lasten ja nuorten palvelujen toteutuksessa ennaltaehkäisy ja hoito muodostavat
jakamattoman kokonaisuuden. Palveluiden tulee painottua perus- ja lähipalveluun,
sekä avohoitoon, jota tuetaan erikoispalveluilla. Avun hakemisen kynnys on
pidettävä matalana esimerkiksi koulupsykologin ja terveydenhoitajan riittävällä
läsnäololla ja tuttuudella koulussa. Lastensuojelun kanssa lisätään yhteistyötä.
Lapsesta vastaavat aikuiset otetaan mukaan auttamiseen. Perhekuntoutusta
lisätään.
C.4. Työterveyshuollon rooli työikäisten mielenterveys- ja
päihdeongelmissa
Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ehkäisyä ja varhaista puuttumista niihin
edistetään työterveyshenkilöstön täydennyskoulutuksella ja kehittämällä Kelan
korvauskäytäntöjä. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten työssä jatkamista ja
työhön paluuta edistetään vahvistamalla työterveyshuollon koordinaatioroolia
työpaikan, muun terveydenhuollon ja kuntoutuksen välillä.
Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja ja niiden pitkittymistä sekä näiden
perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrää. Alkoholihaittojen
ehkäisyä vahvistetaan mini-interventiotoimintaa ja valistusta lisäämällä.
Työterveyshuolto voi jo varhain tunnistaa hoidon ja kuntoutuksen tarpeet.
C.5. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien työllistymisedellytykset
Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien työttömien työkykyä uhkaaviin
tekijöihin puututaan ajoissa muun muassa työttömien terveystarkastustoimintaa ja
kuntouttavaa työtoimintaa kehittämällä. Työelämään pyrkivien
työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevien mielenterveyskuntoutujien
työllistymisedellytyksiä parannetaan.
Työttömien työkyvyn edellytyksiä voidaan edistää kuntouttavaa työtoimintaa
kehittämällä. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työllistymisedellytysten arviointia
tulee kehittää. Siirtymätyöpaikat ja sosiaaliset yritykset voivat tukea työhön paluuta.
C.6. Ikääntyvän väestön mielenterveys- ja päihdepalvelut
Ikääntyvien mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien ehkäisyyn panostetaan ja
niiden hoitoa varhennetaan ja tehostetaan muun muassa kehittämällä ikääntyville
sopivia hoitomuotoja.
Ikääntyvien riskejä ovat somaattiset sairaudet, leskeytyminen, depressio ja
päihdeongelmat. Ehkäisevillä kotikäynneillä voi kartoittaa tuen tarvetta.
Erikoispalvelujen jalkautumisella ja omaisten tukemisella voidaan hoito toteuttaa
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heidän omassa elinympäristössään. Omaiset tulee ottaa mukaan aktiivisina
osapuolina.
D. Ohjauskeinojen kehittäminen
Suosituksista seuraavassa käsitellään vain teemaa mielenterveys- ja päihdetyön
resurssien vahvistaminen.
Ehdotuksen mukaan lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien
määrää mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi. Valtionosuuksia
kohdennetaan näiden palvelujärjestelmien kehittämiseen.
Suurempi resursointi kohdennetaan perus- ja avopalveluihin ehkäisyyn, varhaisen
tuen sekä hoidon tehostamiseen. Matalan kynnyksen periaatteella toimivien
hoitajien ja sosiaalityöntekijöiden vastaanotot, ehkäisevän työn koordinaattori ja
kattava depressio- ja päihdehoitajaverkosto sekä psykoterapian tarjoaminen
edellyttävät resurssien uudelleen suuntaamista ja lisäresursseja.
Lisäresursoinnin tarve koskee vain lähivuosia, sillä laitospaikoista vapautuvilla
resursseilla katetaan myöhempien vuosien tarpeet.

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014 - 2017 68

LIITE 4: AVAINPÄIHDEINDIKAATTORIT / SOTKAnet (LSLH:n päihdetyöryhmä)
vertailtuna Äänekoski, Keski-Suomi ja koko maa

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat /
1 000 asukasta (id: 1270)
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Päihdehuollonavopalveluissa asiakkaita/ 1000 asukasta
(id: 1271)
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Päihdehuollon nettokustannukset, euroa/ asukas
(id: 1273)
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