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1. JOHDANTO
Syksyllä 2008 Pohjanmaa-hankkeen aloitteesta päätettiin lähteä kehittämään Kauhajoen päihdetyötä, mutta samana syksynä sattunut kouluampuminen ja vuoden vaihteeseen ajoittunut Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY:n) varsinaisen toiminnan aloittaminen hidastivat kehittämisprosessin alkamista ja työ keskeytettiin. LLKY:n ja Pohjanmaa-hanke käynnistivät uudet neuvottelut syksyllä 2009 ja silloin
sovittiin, että koko Suupohjassa lähdetään kehittämään päihdetyötä ja rakentamaan
toimintamallia LLKY:n päihdetyöhön. Silloin haluttiin keskittyä päihdepalveluihin sekä
hoito- ja palveluketjujen mallintamiseen. Tavoitteena oli ensin selvittää palveluiden tarve ja ongelmakohdat sekä sen jälkeen lähteä kehittämään niitä yhteistyössä alueen
toimijoiden kanssa.
Pohjanmaa-hankkeen Välittäjä 2009 -hankkeen ja LLKY:n yhteisissä palavereissa keväällä 2010 todettiin kuitenkin, että päihde- ja mielenterveysongelmat kietoutuvat yhä
useammin yhteen ja silloin päädyttiin, että Pohjanmaa-hankkeen/Välittäjä 2009 hankkeen tuella kehitetään LLKY:n alueella mielenterveys- ja päihdepalveluja. Hoito ja palveluketjut mallinnetaan ja luodaan palvelutuotannon ns. ministrategia, sisältäen
erityisesti päihdehuollon palveluketjut sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut.
Yhteistyössä Pohjanmaa-hankkeen Välittäjä 2009 -hankkeen kanssa kunnissa toteutettiin viranomaistahojen kuulemistilaisuudet keväällä 2010. Tilaisuuksissa käytiin läpi
kunnan päihde- ja mielenterveyspalvelut, keskeiset huolenaiheet, konkreettiset kehittämisehdotukset, tyytyväisyyden aiheet ja ehdotukset strategian painopistealueiksi.
Syksyllä 2010 ohjausryhmä asetti neljä työryhmää kokoamaan kehittämisajatuksia
strategiaan liittyen. Ensimmäisen työryhmän tavoitteena oli miettiä päihdepalveluiden
kehittämistä työikäisille ja ikäihmisille, erityisesti hoito - ja palveluketjujen kehittämistä
ja osaamisen vahvistamista. Tähän työryhmään nimettiin Eero Lakari (päihdehuollon
ohjaaja), Merja Mäki-Marttunen (sosiaalityöntekijä, Karijoki), Riitta Koivula (sairaanhoitaja, Kauhajoen TK), Anne Saarinen (Kauhajoen TK), Mia Laine (kotihoito, Kauhajoki),
Kauko Salo (kokemusasiantuntija), Heikki Santala (Sarpat Oy), Liisa Kuuttinen (sosiaalityöntekijä, Teuvan psykiatrinen poliklinikka) ja Tarmo Peltonen (Päivätoimintakeskus Tarmokas).
Toisen työryhmän tavoitteena oli miettiä mielenterveystyön kehittämistä työikäisille ja
ikäihmisille, erityisesti hoito - ja palveluketjujen kehittämistä ja osaamisen vahvistamista. Tähän työryhmään nimettiin Esko Kiviniitty (sosiaalityöntekijä, Kauhajoki), Tarja
Seppälä (sosiaalityöntekijä, Teuva), Eeva Säntti (depressiohoitaja, Kauhajoki), Merja
Mäensivu (kotihoito, Kauhajoki), Heikki Nevala (sairaanhoitaja, Kauhajoen psykiatrinen
pkl), Terhi Nisula (vastaava ohjaaja, Asumispalvelusäätiö Oy), Heikki Santala (Sarpat
Oy), Miia Rinta-Könnö (Mikeva), Eira Kuitu (kokemusasiantuntija) ja Raija Lahti (päiväpalvelukeskus, Isojoki).
Kolmannen työryhmän tavoitteena oli aikuisväestön mielenterveyttä edistävä ja päihteiden käyttöä ehkäisevä työn kehittäminen. Kolmanteen työryhmään nimettiin Eero
Lakari (päihdehuollon ohjaaja, LLKY), Sinikka Mäkinen (palveluohjaaja Kauhajoki),
Leena Poikonen (Isojoen työterveyshuolto), Kirsi Tuominen (työterveystalo), Neuvolan
edustaja, Pirkko-Liisa Utter (Panu-tuotanto, Kauhajoki), Jouni Vallin (kuraattori, am-
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matti-instituutti), Raisa Hilakari (neuvola, Kauhajoki) ja Jaana Mäkiranta (TE - toimisto). Valitettavasti työterveyshuollon edustusta tähän työryhmään ei saatu LLKY:n puolelta eikä myöskään yksityiseltä palveluntuottajalta, niin ikään edustusta ei saatu neuvolasta.
Neljännen työryhmän tavoitteena oli kehittää lasten ja nuorten mielenterveystyötä ja
tähän työryhmään nimettiin Raija Halonen (sosiaalityöntekijä, Isojoki), Anni Harju (terveydenhoitaja, Karijoki), Paula Uusi-Hakala (sosiaalityöntekijä, Kauhajoki), Marja Virolainen (perheneuvola), Tiina Rajakaski (perhetyö, Teuva), Marika Uusitalo (perhetyö,
Isojoki), Päivi Ojala (erityisnuorisotyöntekijä Kauhajoki), Antti Oikarinen (rehtori, Isojoki) sekä uudet nuorisopsykiatrisen klinikan työntekijät.
Näiden työryhmien kehittämistyön tulokset löytyvät matriisien muodossa tämän strategian loppuosasta.
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2.

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY) perustettiin kesäkuussa 2008. Sen
perustehtäväksi vahvistettiin Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon,
eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelujen tuottaminen tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille.
Muutos toteutui 1.1.2009. Kuntalaisen kannalta palvelut jatkuvat pääasiassa entisissä toimipaikoissa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämä 20.000 asukkaan vaatimus
täyttyy neljän kunnan alueella. Yhteinen liikelaitoskuntayhtymä pystyy varmemmin tuottamaan palvelut asiakkailleen kuin kukin kunta yksinään.
Kunnat omistavat liikelaitoskuntayhtymän. Sen organisaatio on kevyt ja tehokas. Työntekijöitä on noin 750 ja talousarvion loppusumma noin 83 miljoonaa euroa netto. Kunnilla on
edelleen palvelujen järjestämisvastuu ja ne rahoittavat palvelut. Kuntien yhteinen yhteistoimintalautakunta päättää vuosittain lopullisen tilauksen.
Liikelaitoskuntayhtymän visio: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on kehityksen kärjessä kulkeva, asiakkaistaan, elinympäristöstään ja työntekijöistään huolehtiva sosiaali-, terveys - ja ympäristöpalvelujen tuottaja. Kestävän kehityksen mukaisesti
panostetaan ennalta ehkäisevään työhön korostaen ihmisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta.

2.1. Väestö ja ikärakenne
Seutukunnan ongelma on tappiollinen muuttoliike ja negatiivinen luonnollinen väestönkasvu. Kuntatasolla tarkasteltuna Isojoki, Karijoki ja Teuva ovat keskimääräistä vanhusvoittoisempia, ja näistä erityisesti Isojoella ja Karijoella luonnollinen väestönkehitys on ollut viime
vuosina syvästi negatiivista eli kuntalaisia kuolee paljon enemmän kuin syntyy. Seudun
nuorekkain kunta on selvästi Kauhajoki.
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Tilasto 1. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän väkiluku 31.1.2011
Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Teuva
Yhteensä 24 113 henkilöä

yhteensä
yhteensä
yhteensä
yhteensä

2393
1517
14284
5919

Liikelaitoksen alueella väestökehitys noudattelee samaa linjaa kuin muuallakin valtakunnassa. Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle, ja pitenevä elinaika lisää vanhusväestön määrää tulevina vuosina. Työikäisen väestön väheneminen merkitsee myös työvoiman
määrän vähenemistä, mikä heikentää työvoiman saatavuutta ja hidastaa talouskasvua.
Työikäisen väestön väheneminen luo paineita myös sosiaali- ja terveyssektorin kustannusten kasvulle.

Kuvio 1. Eri ikäryhmien osuus prosentteina koko väestöstä Suupohjan alueella
Valtakunnan tasolla yli 65 -vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä
17 prosentista 27 prosenttiin vuoteen 2040 ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten (15–64 -vuotiaiden) osuus väestöstä pienenee nykyisestä 66 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2040 ja 56 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Työikäisten määrä alkaa
vähentyä vuonna 2010, jolloin sotien jälkeiset suuret ikäluokat siirtyvät eläkeikään.
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Kuvio 2. Suupohjan seutukunnan väestöennuste vuosille 2015–2025
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3.

PÄIHDE JA MIELENTERVEYSPALVELUIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ

Lainsäädäntö antaa päihde - ja mielenterveyspalveluissa vastuun palveluiden järjestämisestä kunnille. Palvelut tulee järjestää siten ja siinä laajuudessa, jotta ne vastaavat kunnassa esiintyvää tarvetta. Laki kuitenkin antaa kunnille laajan itsemääräämisoikeuden
koskien mm. palveluiden järjestämisen tapaa. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lainsäädännön tasolla esimerkiksi kansanterveyslaki (1972/66), päihdehuoltolaki (1986/41),
erikoissairaanhoitolaki (1989/1062) ja mielenterveyslaki (1990/1116). Myös sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) sekä potilaan asemasta ja oikeuksista terveydenhuollossa (1992/785) säädetään lailla.
Lisäksi on laadittu joukko laatusuosituksia ja käypä hoito - ohjeistuksia, joilla informaatioohjauksen keinoin pyritään vaikuttamaan päihde- ja mielenterveystyön kehitykseen ja sisältöön. Näitä ovat mm. Mielenterveyspalveluiden laatusuositus (2001), Päihdepalveluiden
laatusuositus (2002), Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit (2006) ja Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus (2007). Päihde- ja mielenterveystyöhön
suoraan liittyvinä käypä hoito-suosituksia on laadittu depressiosta (2004/2009), alkoholiongelmaisen hoidosta (2005/2010), huumeongelmaisen hoidosta (2006), skitsofreniasta
(2001/2008), kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä (2008), epävakaasta persoonallisuudesta
(2008), unettomuuden hoidosta (2008) ja traumaperäisistä stressireaktioista ja - häiriöistä
(2009).

3.1. Kaste ohjelma
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta annetun lain (733/1992) mukaan valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman. Vuosia 2008 – 2011 koskeva ohjelma vahvistettiin 31.1.2008. Ohjelma nimettiin
Kaste-ohjelmaksi.
Kaste-ohjelmassa määritellään lähivuosien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet, joilla ne voidaan saavuttaa. Ohjelma antaa sekä kokonaiskuvan ohjelmakaudella kuntiin suuntautuvasta ohjauksesta että nostaa esiin ne keskeisimmät toimenpiteet, joihin vuosina 2008 – 2011 suunnataan THL:n, Kansanterveyslaitoksen, Työterveyslaitoksen ja lääninhallitusten työpanosta sekä muita kehittämistoiminnan resursseja.
Ohjelman päätavoitteet perustuvat hallinnonalan keskeisiin pitkän aikavälin strategisiin
tavoitteisin. Tavoitteena on, että kuntalaisten
•

osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähentyy

•

hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat

•

palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot vähentyvät
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3.2. Mieli 2009 -työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015
Mielenterveys- ja päihdeongelmien esiintyminen samanaikaisesti on selvästi lisääntynyt.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat toisistaan erillään hajanaisessa palvelujärjestelmässä. Mielenterveyspalvelut sijoittuvat pääosin terveystoimeen ja päihdehuollon erityispalvelut sosiaalitoimeen. Hajanainen palvelujärjestelmä vaikeuttaa palveluita tarvitsevien pääsyä niiden piiriin ja edesauttaa putoamista pois niistä, vaikka henkilökunta eri yksiköissä
onkin osaavaa ja työhön vahvasti sitoutunutta. Palveluista osan tuottavat kunnat itse, osan
tuottavat järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Avohoidon kehittäminen on jäänyt toissijaiseksi, kun suhteettoman suuri osa mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidon kustannuksista kohdistuu laitoshoitoon. Mielenterveys - ja päihdepalveluiden rinnalla on tärkeä
kehittää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävää ja ongelmia ehkäisevää työtä.
Mielenterveys- ja päihdetyöhön sijoittaminen on panostamista toimintakykyyn ja
tuottavuuteen. (Mielenterveys - ja päihdesuunnitelma)
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon meneillään oleva
kunta- ja palvelurakenneuudistus, sekä laaja lainvalmisteluohjelma, jossa sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään nykyistä laajempina alueellisina kokonaisuuksina. Suunnitelma
noudattaa myös Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja WHO:n kansainvälisiä linjauksia. (Mielenterveys - ja päihdesuunnitelma)
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman pääteemoiksi on valittu asiakkaan aseman vahvistaminen, edistävä ja ehkäisevä työ sekä kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen toiminnallisena kokonaisuutena, jossa painopisteet ovat perus- ja
avohoitopalveluissa sekä tiiviisti yhteen sovitetussa mielenterveys- ja päihdetyössä. (Mielenterveys - ja päihdesuunnitelma)

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman pääteemat
I Asiakkaan asemaa vahvistetaan
1. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten yhdenvertaisuutta palveluihin pääsyssä ja niiden
saamisessa vahvistetaan ja mielenterveys- ja päihdeongelmiin paneudutaan samalla vakavuudella kuin muihinkin terveysongelmiin.
2. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsee helposti yhden oven periaatteella sosiaali- ja
terveyskeskuksen kautta.
3. Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat otetaan mukaan mielenterveys- ja päihdetyön
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
4. Tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat säännökset kootaan yhteen lakiin. Psykiatrisessa sairaalahoidossa kehitetään tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon ottamisen yhteyteen ulkopuolisen asiantuntijan arviointikäytäntö ja toteutetaan valtakunnallinen pakon käyttöä vähentävä ohjelma.
5. Hoito- ja kuntoutusajan toimeentuloturvan muotoja kehitetään hoitoon motivoivaksi ja
työelämään paluuta helpottaviksi.
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II Panostetaan ehkäisyyn
6. Mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisemiseksi keskitytään kolmeen osa-alueeseen:
•
•
•

Alkoholiverotusta korotetaan merkittävästi vuoden 2009 tasosta.
Hyvinvointia tukevia yhteisöjä vahvistetaan ja kansalaisten mahdollisuuksia
vaikuttaa itseään koskeviin ratkaisuihin lisätään.
Tunnistetaan ja ehkäistään mielenterveys- ja päihdeongelmien siirtyminen yli sukupolvien.

7. Kunnat tekevät mielenterveys- ja päihdetyön strategian ja sisällyttävät sen osaksi kuntastrategiaa. Ehkäisevän ja edistävän mielenterveys- ja päihdetyön asemaa vahvistetaan
alueellisilla koordinaattoreilla.
III Palvelut toteutetaan toimivana kokonaisuutena
8. Kunnat koordinoivat julkiset, kolmannen sektorin ja yksityissektorin mielenterveys- ja
päihdepalvelut toimivaksi palvelukokonaisuudeksi.
9. Kunnat tehostavat perus- ja avopalveluja mielenterveys- ja päihdetyön päivystyksellisiä,
liikkuvia ja konsultaatiopalveluja lisäämällä, jolloin laitospaikkojen tarve vähitellen vähenee. Erikoistason mielenterveys- ja päihdepalveluiden avohoito yhdistetään ja psykiatrinen
sairaalahoito siirretään yleissairaaloiden yhteyteen.
10. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö toteutetaan erikoispalvelujen tuella ensisijaisesti lapsen omassa arkisessa elinympäristössä kodissa, päivähoidossa tai koulussa.
11. Työikäisten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ehkäisyä ja varhaista puuttumista edistetään työterveyshenkilöstön täydennyskoulutuksella, vahvistamalla työterveyshuollon
koordinaatioroolia työpaikan, muun terveydenhuollon ja kuntoutuksen välillä sekä Kelan
korvauskäytäntöjä kehittämällä.
12. Työikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten työttömien työkykyongelmiin puututaan ajoissa ja työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevien kuntoutujien työllistymisedellytyksiä parannetaan.
13. Ikääntyvien mielenterveyshäiriöihin ja päihdeongelmiin puututaan ajoissa ja kehitetään
ikääntyneille sopivia hoitomuotoja.
IV Ohjauskeinoja kehitetään
14. Mielenterveystyön opetuksen minimisisällöt määritellään ja sisällytetään päihdetyön
opetuksen minimisisältöjen kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon peruskoulutuksen opetusohjelmiin.
15. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa mielenterveys- ja päihdetyön suositukset yhteen tietokantaan, huolehtii keskeisimpien suositusten päivittämisestä ja toteutumisen seurannasta. THL tukee mielenterveys- ja päihdetyön suositusten ja hyvien käytäntöjen toimeenpanoa.
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16. Kaikki hallinnonalat ottavat huomioon toimintansa ja päätöstensä vaikutuksen kansalaisten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. Mielenterveys- ja päihdetyön suunnittelun
ja kehittämisen valtakunnallista koordinaatiota yhdistetään.
17. Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien määrää sekä kohdennetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoimintaan suunnattuja valtionavustuksia perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi. Lisäksi tehostetaan muiden palvelujärjestelmän kehittämistyöhön käytettävien rahoitusmahdollisuuksien käyttöä.
18. Sosiaali- ja terveysministeriö päivittää mielenterveyslain, päihdehuoltolain ja raittiustyölain sekä selvittää mahdollisuuden yhdistää mielenterveys- ja päihdehuoltolait.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että valtioneuvosto tekee
mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisestä periaatepäätöksen, jossa määritellään mielenterveys- ja päihdetyön eri yhteiskuntapolitiikan alueille ulottuvat päälinjaukset ja toimintatavat, joilla varmistetaan väestöä palvelevan kokonaisvaltaisen, edistävän, ehkäisevän sekä
korjaavan mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen ja siihen tarvittavat voimavarat.

3.3. Välittäjä 2009- hanke
Välittäjä 2009 -hanke on Kaste-ohjelman mukainen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Väli-Suomen alueella vuosina 2009–2011. Välittäjä 2009 hankkeeseen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä ja Tampereen kaupunki. Hankkeen hallinnoijana toimii EteläPohjanmaan
sairaanhoitopiiri.
Välittäjässä yhdistyvät hankealueella jo aiemmin Pohjanmaa-hankkeessa ja Hämeen
päihdehuollon kuntayhtymän kehitysyksikössä tehty kehittämistyö. Välittäjässä on huomioitu ja sisäänrakennettuna Kaste-ohjelman 2008–2011 sekä Mieli 2009 keskeiset tavoitteet ja ratkaisumallit kunnallisen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen, hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseen, perusterveydenhuollon vahvistamiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvien negatiivisuuden ja stigman vähentämiseen.
Tavoitteet:
Välittäjä 2009 -hankkeella on kuusi tavoitetta, joista varhaisvaiheen päihdetyön kehittäminen on hankkeen päätavoite.
1. Peruspalveluiden varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyön toimintamallien ja palvelurakenteiden kehittäminen ja jalkauttaminen.
2. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palveluissa sekä niiden kehittämisessä ja arvioinnissa.
3. Ehkäisevän mielenterveys - ja päihdetyön kehittäminen ja juurruttaminen
4. Päihde - ja mielenterveystyön osaamisen vahvistaminen
5. Saumattomat palveluketjut peruspalveluista erityispalveluihin.
6. Alueellisten mielenterveys - ja päihdetyön suunnitelmien laatiminen yhdessä kuntien ja
kuntayhtymien kanssa.
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4.

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN NYKYTILA LLKY:ssä

Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestää
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY). Lisäksi ehkäisevää, ja osin myös
korjaavaa, päihdetyötä tehdään kuntien sivistystoimessa mm. kouluissa ja nuorisotyössä.
Tärkeitä toimijoita ehkäisevässä ja korjaavassa työssä ovat myös seurakunnat, yksityiset
palvelujen tuottajat sekä alueen 3. sektorin toimijat.
Koska alueella ei ole omaa laitoskuntoutusyksikköä, palvelut ostetaan eri palveluntuottajilta. LLKY:llä on oma psykiatrinen osasto Teuvalla (Lehtiharjun sairaala). Osaston toiminta
on jaettu kahteen toisiaan täydentävään hoitomuotoon. ”Tuulentuvassa” ovat pääsääntöisesti pitkäaikaispotilaat tai psyykkisesti huonokuntoiset potilaat ja Metsäpirtissä pääsääntöisesti intervallijaksoille tulevat potilaat.
Mielenterveyttä edistävää ja häiriöitä ehkäisevää työtä tehdään LLKY:n peruspalveluissa
eli terveys- ja sosiaalisektoreilla sekä kuntien päivähoidossa, kouluissa sekä nuorisosektorilla. Myös seurakunnat järjestävät erilaista toimintaa mielenterveyskuntoutujille ja alueen
kunnissa toimii sekä 3. sektorin että myös yksityisiä palveluntuottajia.
LLKY:n päihde- ja mielenterveystyön kuntakuulemistilaisuudet tehtiin kutsumalla peruspalveluiden ja 3.sektorin viranhaltijoita ja työntekijöitä yhteisiin keskustelutilaisuuksiin. Ensimmäiset keskustelutilaisuudet järjestettiin 1.6.2010 Isojoella ja Karijoella ja toiset tilaisuudet 7.6.2010 Teuvalla ja Kauhajoella. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 55 henkilöä, ja
kuntakuulemistilaisuuksien yhteenvedot lähetettiin myös niille viranhaltijoille ja työntekijöille
kommentoitavaksi, jotka eivät päässeet osallistumaan tilaisuuteen. (Liite 1)

4.1 Päihdepalvelut
LLKY:n alueella on yksi päihdehuollon ohjaaja, jonka tehtäviin kuuluvat neuvonta, keskustelut (myös omaisille) ja ohjaus. Päihdehuollon ohjaajan sijoituspaikkana on Kauhajoki ja
suurin osa asiakkaista on kotoisin Kauhajoelta. Päihdehuollon ohjaajan palveluita voivat
tarvittaessa käyttää myös muut alueen kunnat.
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Kuvio 4. Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas vuonna 2008.
Indikaattori ilmaisee kuntien kustantamien päihdehuollon erityispalveluihin sekä raittiustyöhön suunnattujen palveluiden nettokustannuksia asukasta kohden. Nettokustannukset
lasketaan vähentämällä käyttökustannuksista käyttötuotot. (SotkaNet)
Päihdehuollon nettokustannusten määrä suhteutettuna koko väestöön kuvaa osaltaan alkoholin ja huumeiden käytön aiheuttamia ongelmien määrää ja niiden yleisyyttä. On kuitenkin huomattava, että kuntien kustantamien palveluiden määrä riippuu myös kuntien
käytettävissä olevista resursseista, rahavirtojen ohjauspainotuksista sekä vallitsevista käytännöistä.
(SotkaNet)
Tässä tapauksessa Kauhajoen korkea nettokustannus/asukas korostuu juuri sen takia,
että ainoastaan Kauhajoelta löytyy LLKY:n oma päihdehuollon työntekijä. Lisäksi Kauhajoella toimii LLKY:n ja Kauhajoen seurakunnan yhteinen työntekijä ja vielä A-klinikan työntekijä kaksi kertaa kuukaudessa. Kattavaa ja vertailukelpoista ”kuntamittaria”, jossa päihdehuollon nettokustannukset olisivat täysin vertailukelpoisia, on mahdotonta saada rakennettua. Päihdepalvelut järjestetään kunnissa eri tavoin, jolloin myös päihteisiin liittyvät kustannukset näkyvät eri tavoin. Päihdehuollon nettokustannukset voivat antaa vain viitteellisen
kuvan päihdeongelmien laajuudesta, sillä päihdehuollon nettokustannukset näyttävät pienen osan päihdepalveluista aiheutuvista kustannuksista. Päihdehuollon nettokustannuksissa eivät näy esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tehty päihdetyö eikä asumispalvelut, riippuen kunnan kirjaamistavoista. (SotkaNet)
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Kuvio 5. Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa vuosina 2008 ja
2009.
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana kunnan alueella Alkon myymälöistä myydyn ja kunnan
alueella sijaitseviin elintarvikeliikkeisiin, kioskeihin, huoltoasemille ja anniskeluravintoloille
toimitettujen alkoholijuomien määrän 100 %:n alkoholina laskettuna litroina jokaista vastaavalla alueella asuvaa kohden. Indikaattori kuvaa alkoholijuomien tilastoidun myynnin
määrää asukasta kohden. Kunnan alueella alkoholijuomia ostavat ja anniskelupalveluja
käyttävät kunnan asukkaiden lisäksi ulkopaikkakuntalaiset ja myös ulkomaalaiset. Alkoholijuomien ostot toisen kunnan alueelta voivat johtua työmatkoista, lomamatkoista, anniskeluravintoloiden ja Alkon myymälöiden sijainneista sekä kuntalaisten ostosmatkojen luontevasta suorittamisesta oman asuinkunnan ulkopuolelle. (SotkaNet)

4.1.1 Avopalvelut päihdehuollossa
Kauhajoella päihdekuntoutujien ryhmä/päivätoimintaa järjestävät yksityinen palveluntuottaja sekä Kauhajoen seurakunnan ja LLKY:n yhteinen päivätoimintakeskus. Isojoella ja Karijoella toiminta on LLKY:n omaa toimintaa, Teuvalla ei ole päivätoimintaa ollenkaan.
AA-ryhmä toimii Kauhajoella, Kauhajoen AA-ryhmän palveluita ovat käyttäneet myös muutamat asiakkaat Teuvalta ja Isojoelta. Karijokiset ovat käyneet Kristiinankaupungin AAryhmässä, mutta kokeneet sen hankalaksi kielivaikeuksien takia.
Seinäjoen A-klinikan työntekijä käy n.1-2 kertaa kuukaudessa muissa alueen kunnissa,
mutta ei Karijoella.
Teuvan terveyskeskuksen psykologi kohtaa ajoittain päihdeasiakkaita, mutta suurelle osalle ongelmasta kärsivälle asia on niin suuri häpeä, että stigman pelossa asiasta ei helposti
aleta puhumaan. Kauhajoen terveyskeskuksessa toimiva depressiohoitaja kohtaa ja hoitaa
myös päihdeongelmaisia.
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4.1.2. Katkaisuhoito
Seinäjoen selviämis- ja katkaisuhoitoasema on päihdeongelmaisille tarkoitettu kuntouttava
hoitolaitos, jonka sopimuskuntia ovat kaikki LLKY:n kunnat. Katkaisuhoito on lyhytaikaista
(3 - 5 vrk), vapaaehtoisuuteen perustuvaa, kuntouttavaa laitoshoitoa. Isojoella, Kauhajoella
ja Teuvalla on terveyskeskuksen vuodeosaston yhteydessä yksi huone katkaisuhoitoa tarvitseville potilaille. Karijoen kunta voi käyttää Kauhajoen terveyskeskuksen katkaisuhuonetta tarvittaessa.

4.1.3. Päihdekuntoutujien laitoskuntoutus
Laitoskuntoutus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. LLKY:n alueelta päihdeasiakkaita ohjataan yleisimmin laitoskuntoutus jaksoille Kankaanpään A-kotiin, Minnesota hoitoon Lapualle, Kokkolan Ventuskartanoon, Ylistaron tai Vehkoon hoitokotiin sekä Kankotiin.

4.1.4. Päihdekuntoutujien asumispalvelut
Isojoella, Karijoella ja Teuvalla ei päihdeasiakkaille ole omia asumispalveluyksiköitä, vaan
asiakkaat hajasijoitetaan kunnan vuokra-asuntoihin ja tuetaan asumista heidän omissa
kodeissaan. Kauhajoella toimii yksityinen päihdepalvelujen asumispalveluyksikkö. Lisäksi
Kauhajoella ja Teuvalla toimivissa mielenterveyskuntoutujien yksiköissä asuu muutama
päihdehuollon asiakas.

4.1.5 Päihdekuntoutujien erikoissairaanhoito
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alaisuuteen kuuluvat psykiatrian poliklinikat palvelevat sekä Kauhajoella että Teuvalla. Jos Kauhajoen psykiatrisen ja ensiapupsykiatrian poliklinikoiden potilas saa kaksoisdiagnoosin, hoito suunnitellaan yhdessä päihdepuolen
kanssa. Kaksoisdiagnoosilla tarkoitetaan, että potilaalla on hoitoa vaativa psykiatrinen ongelma ja päihdeongelma.

4.1.6 Muut palveluntuottajat
LLKY:n alueelta on osallistuttu rovastikunnallisille päihdeleireille, mutta muuten LLKY:n
alueen seurakunnilla ei ole kohdennettua toimintaa päihdehuollon asiakkaille.
Jos yritys on tehnyt työterveyshuollon kanssa sopimuksen päihdeohjelmasta, asia otetaan
esille työterveystarkastuksissa ja käynneillä. Tarvittaessa myös muille asiakkaille käytetään AUDIT-testiä päihdeongelman selvittämiseksi.

4.1.7 Poliisin tilastot
Poliisin tietoon tulleissa pahoinpitely ja kotihälytystehtävissä alkoholin väärinkäyttöä
ilmenee suurimmassa osassa tapauksia. Pahoinpitelyt tapahtuvat tyypillisesti ravintolaillan jälkeen tai nuorten suosimilla huvialueilla. Ja kotihälytystehtävissä hälytystä
on usein edeltänyt runsas päihteiden käyttö.
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Kuvio 6. Poliisin tietoon tulleet pahoinpitely tehtävät.
Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden pahoinpitely tehtävien lukumäärän. Lukumäärissä on esimerkiksi pahoinpitelyiden lukumäärät/ 1000 asukas. Luvut ovat Suupohjan
kunnista. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan.
Väkivaltarikostilastoissa tapahtuvat muutokset heijastavat suurelta osin päihteiden käytössä tapahtuvia muutoksia. Henkirikoksista 80 %:iin on arvioitu liittyvän päihteiden käyttöä.
Pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyistä (2005) lähes 70 % oli päihteiden vaikutuksen
alaisina. (SotkaNet)
Suupohjan tilastoissa on positiivista pahoinpitely tehtävien laskeminen kaikissa alueen
kunnissa vuodesta 2008 vuoteen 2010.

Kuvio 7. Poliisin kotihälytykset (Poliisin tilastot)
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Jos pahoinpitelytilastoissa oli tapahtunut myönteistä kehitystä, niin samaa ei voida sanoa
kotihälytysten määrien kehityksessä ainakaan Teuvan ja Isojoen osalta.

Kuvio 8. Rattijuopumukset ja törkeät rattijuopumukset Suupohjan kunnissa vuosina 2008 2010.
Rattijuopumuksien määrä on vähentynyt kaikissa kunnissa seurantajakson aikana. Kauhajoen korkeita rattijuopumuksesta kiinni jääneiden lukumääriä selittää omalta osaltaan se,
että Kauhajoella sijaitsi alueen ainoa poliisilaitos vielä vuonna 2009.

4.2. Mielenterveyspalvelut
Kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto vastaa mielenterveydenhäiriöiden ehkäisystä, varhaisesta tunnistamisesta, asianmukaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta.

4.2.1 Mielenterveyskuntoutujien avopalvelut
Perusterveydenhuollon psykologin palveluita on saatavilla sekä Kauhajoella että Teuvalla.
Psykologin tehtävänä on tukea, edistää ja mahdollistaa kuntalaisten normaalia, tervettä
kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on riskitilanteiden ja häiriöiden varhainen tunnistaminen
sekä varhainen hoito.
Kauhajoen alueella työskentelee yksi kokopäiväinen depressiohoitaja. Isojoella työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka toimenkuvaan sisältyy lisäksi depressiohoitajan tehtävät omalla alueellaan sekä Karijoella. Teuvalla ei ole depressiohoitajan palveluita.

4.2.2 Kuntoutuspalvelut
Isojoella ja Karijoella on LLKY:n omana toimintana järjestettyä päivätoimintaa. Kauhajoella
ja Teuvalla päivätoiminta on järjestetty yksityisten palveluntuottajien toimesta.
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4.2.3 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
Mielenterveyskuntoutujien yksityisiä asumispalvelu yksiköitä on Teuvalla, Isojoella ja Kauhajoella. Lisäksi mielenterveyskuntoutujia on LLKY:n alueelta sijoitettu asumaan Härmään,
Kristiinankaupunkiin, Kotkaan, Ilmajoelle ja Vehkooseen.

4.2.4. Mielenterveyskuntoutujien laitoshoito
Teuvalla toimivassa Lehtiharjun sairaalassa on kaksi osastoa, joissa yhteensä 34 paikkaa.
Osasto 2 on vanhuspsykiatriaan keskittynyt osasto ja osasto 3:lla hoidetaan psykiatrisista
häiriöistä kärsiviä potilaita aikuisista aina vanhuusikään asti.

4.2.5. Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoito
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eteläisellä alueella toimii kaksi psykiatrian poliklinikkaa, Kauhajoella ja Teuvalla. Poliklinikoilla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan myös Isojoen ja Karijoen aikuisväestöä mielenterveydellisissä ongelmissa. Psykiatrisen poliklinikalla
on keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta, psykooseista, traumoista tai persoonallisuushäiriöistä ja skitsofreniasta kärsivät potilaat. Potilas tarvitsee lähetteen poliklinikalle
tullessaan. Sekä Teuvan että Kauhajoen psykiatrisella poliklinikalla toimivat myös ryhmätoiminnat.
Lisäksi Kauhajoella toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eteläisen alueen
ensiapupsykiatrian poliklinikka, jonne asiakkaaksi voi hakeutua koko LLKY:n alueelta. Ensiapupsykiatrisella poliklinikalla hoidetaan asiakkaita, jotka ovat itsemurhavaarassa, äkillisesti psykoottisia tai raskaana olevia ja hiljattain synnyttäneitä psyykkisistä oireista kärsiviä
potilaita. Toiminta on nopeaa ja intensiivistä avohoitoa, tavoitteena on turvata riittävä apu,
jolla voidaan välttää psykiatrinen sairaalahoito. Poliklinikalle tullaan joko terveyskeskuksen
tai psykiatrisen poliklinikan lähetteellä.
Kaikki kunnat hankkivat psykiatrista erikoissairaanhoidon sairaalahoitoa EteläPohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, psykiatrian osaston palvelut sijaitsevat Seinäjoella.
Tilasto 2. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tunnuslukuja vuodelta 2009 /€
Kunta

Psykiatria

Muutos

Nuor.psyk.

Muutos

Mielentk

Muutos

Last.psyk

Muutos

Isojoki

165 827

874

62 351

24 873

56 841

-9 632

11 976

9 594

Karijoki

155 289

108705

2 695

-32 927

28 512

-4 480

78 594

6 325

Kauhajoki

1 104 455

99 091

183 682

-11 031

641 219

57 683

318 464

169 725

Teuva

443 889

58 790

16 476

-38 838

337411

18 029

16 826

-33 720

1 869 460

267 460

265 204

-57 923

1063 983

61 600

425 860

1514
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4.2.5 Mielenterveyskuntoutujille suunnattua 3.sektorin toimintaa
Isojoella seurakunta järjestää ryhmätoimintaa mielenterveyskuntoutujille, tarvittaessa sama työntekijä tekee myös kotikäyntejä. Karijoen seurakunta on kustantanut mielenterveyskuntoutujille retkiä ja leirejä, lisäksi seurakunnan diakoni tapaa mielenterveyskuntoutujia.
Kauhajoen seurakunnalla on palvelu nimeltä ”tukirinki” sellaisille asiakkaille, jotka ovat jatkuvasti puhelinkontaktissa diakoniatyöntekijöihin tai ovat kotona syystä tai toisesta eristyneinä. Tämä tukirinki kokoontuu kerran kuukaudessa. Toinen ryhmä on ”Voimavaroja elämään”-ryhmä, joka aloittaa toiminta kevään 2011 aikana. Se on tarkoitettu lähinnä asiakkaille, jotka diakoniatyöntekijöiden mielestä tuntuvat alavireisiltä. Lisäksi kesällä on leiripäiviä mielenterveyskuntoutujille.
Suupohjan alueella toimii kaksi mielenterveysseuraa, toinen Kauhajoella ja toinen Teuvalla. Mielenterveysseurat edistävät suomalaisten mielenterveyttä, tekevät ehkäisevää mielenterveystyötä mm. päivystämällä valtakunnallisessa kriisipuhelimessa ja rakentavat vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla.
Mielenterveysseuran toiminta pohjautuu mielenterveyden ymmärtämiseen yksilön ja yhteiskunnan voimavarana, jota voidaan kehittää ja lisätä. Mielenterveyden suojatekijöitä
voidaan vahvistaa ja riskitekijöiden vaikutusta vähentää tai poistaa.
Henkistä hyvinvointia tukevia tai vaurioittavia ratkaisuja voidaan tehdä kaikilla yhteiskuntaelämän alueilla ja eri tasoilla. Seura korostaakin mielenterveyden edistämisen ja tukemisen sekä ehkäisevän työn tärkeyttä niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolla. (Lähde: http://www.mielenterveysseura.fi/mielenterveysseura)

4.3. Muut palvelut, joissa tehdään edistävää ja ennaltaehkäisevää mielenterveys - ja päihdetyötä
Nuorten mielenterveyden ongelmat näkyvät jokapäiväisessä koulutyössä kaikissa alueen
kunnissa. Jokaisen kunnan kouluissa on toimivat oppilashuoltotyöryhmät. Kauhajoella on
lisätty kuraattoreita vuoden 2008 syksyllä tapahtuneiden kouluampumisten jälkeen Kauhajoki-hankkeen tuella. Tällä hetkellä Kauhajoella työskentelee kaksi kuraattoria alakouluilla
ja yksi kuraattori yhteiskoulussa. Teuva ja Isojoki palkkasivat yhteisen kuraattorin syksyllä
2010, Karijoella ei ole kuraattoria.
Kouluampumisten johdosta Kauhajoki on saanut lisäresursointia myös muihin nuorten palveluihin. Resursseja on lisätty sekä perheneuvolassa että perusterveydenhuollon psykologi palveluissa. Lisäksi Kauhajoki-hanke on tarjonnut Kauhajoen yhteiskoululle myös psykoterapeutin palveluita kerran viikossa. Hankkeen jatkojälkihoito siirtyi kuntien vastuulle
1.1.2011 alkaen, joka tarkoittaa myös lisäresurssien alasajoa viimeistään kesään 2011
mennessä.
Suupohjan alueen nuoriso- ja koulutyöhön laadittiin ehkäisevän päihdetyön strategia vuosiksi 2009 - 2011. Kaikissa alueen kunnissa tehdään ehkäisevää päihdetyötä pääosin nuorisotyön organisoimana tai yhteistyössä Terveys ry:n kanssa. Kauhajoella on lisäksi käytetty päihdehuollon ohjaajan palveluita ehkäisevässä päihdetyössä.
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4.3.1 Lasten ja nuorten hyvinvointi
Indikaattoreiksi on valittu isojokisten, kauhajokisten ja teuvalaisten nuorten terveydentila
sekä terveystottumukset. Karijokisista nuorista ei ole mahdollista saada vastaavia tietoja,
koska he käyvät koulua Kristiinankaupungissa ja tulokset sisältyvät niihin tuloksiin.
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Kuvio 9. 8-9-luokkalaisten keskivaikea tai vaikea masennus.
Isojoen yläluokkalaiset kokivat terveydentilansa huonontuneen aiemmista kahdesta kyselykerrasta. Yli kolmasosa oppilaista koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.
Koettu terveys oli Isojoella selvästi heikompi kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta tunsi 16 prosenttia Koulukolmion yläluokkalaisista,
mutta edelliseen kyselyvuoteen verrattuna masentuneiden määrä oli selkeästi laskenut.
Kauhajokisten 8-9-luokkalaisten masentuneisuus on näyttänyt pysyvän samoissa lukemissa kun taas teuvalaisten masentuneisuus 8-9-luokkalaisten keskuudessa on vähän noussut (Kouluterveyskysely 2009)

Kuvio 10. 8-9-luokkalaisten päivittäinen tupakointi.
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Positiivinen huomio on se, että kaikissa alueen kunnissa 8-9-luokkalaisetn tupakointi on
vähentynyt vuodesta 2007. Mutta Teuvalla ja Isojoella ollaan vielä Etelä-Pohjanmaan keskiarvon yläpuolella ja vastaavasti Kauhajoella ollaan vähän alapuolella.

Kuvio 11. 8-9-luokkalaiset tosihumalassa vähintään kerran kuukaudessa.
Myös humalahakuinen juominen alueen kuntien 8-9-luokkalaisten keskuudessa on vähentynyt vuodesta 2007. Mutta isojokiset nuoret joivat itsensä humalaan useammin kuin nuoret Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Vähintään kerran kuussa itsensä humalaan juovia oli
Isojoella 30 prosenttia yläluokkalaisista. Samoin Teuvalla ollaan keskiarvon yläpuolella,
vaikka humalahakuinen juominen on vähentynyt vuodesta 2007. Kauhajoella sitä vastoin
humalahakuinen juominen on vähentynyt jopa keskiarvon alapuolelle.

Kuvio 12. 8-9-luokkalaiset, jotka ovat kokeilleet laittomia huumeita ainakin kerran.
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Vaikka prosenttiosuudet laittomien huumeiden kokeilijoiden kohdalla ovat hyvin pienet,
huolestuttavaa on silti, että Isojoella ja Teuvalla kokeilijoiden määrä on kasvanut. Teuvalla
laittomien huumeiden kokelijoita oli 7%. Kauhajoella sitä vastoin laittomien huumeiden
kokeilut ovat vähentyneet.

4.3.2 Kotihoito ja kotisairaanhoito
Ikäihmisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt kotihoidon asiakkaiden parissa ja alkoholikäyttöön liittyy voimakasta asian piilottelua. Kotihoidon työntekijät kokevat asiakkaan hoitoonohjauksen vaikeana niin mielenterveys kuin päihdeongelmankin kohdalla.
Kotihoitoon kuuluu kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä tukipalvelut. Palvelua annetaan
henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, muihin tavanomaisiin ja totunnaisiin elämään
kuuluviin toimintoihin, omaishoitajien tukemiseen, kodinhoidollisiin tehtäviin sekä sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn ja terveysneuvontaan. Kotihoidon tavoitteena on tukea
asiakasta kotona mahdollisimman pitkään.

4.3.3 Lapsiperheiden sosiaalityö sekä perhetyö
Sosiaalipalveluissa mielenterveys- ja päihdeasiakkaat näkyvät eritoten lastensuojelun puolella. Perhetyössä on paljon nuoria asiakkaita ja ongelmat ovat enemmän mielenterveys
kuin päihdepuolella. Asiakkaat ohjautuvat perhetyöhön joko sosiaalitoimen, neuvolan,
perheneuvolan tai psykiatrisen poliklinikan kautta. Myös sosiaalipäivystyksessä on yhä
enemmän päihdeperheitä.
Tarve lastensuojelun palveluihin voi syntyä vanhempien päihteiden käytön, mielenterveydellisten ongelmien, perheen ristiriitojen tai elämän hallitsemattomuuden vuoksi. Myös lapsi voi itse vaarantaa kehityksensä esimerkiksi päihteiden käytöllä, koulupinnauksella tai
rikoksia tekemällä. Lapsiperheiden sosiaalityön perustehtävä on sosiaalityön palvelujen
tuottaminen ja kehittäminen liikelaitoskuntayhtymän alueen lapsille ja lapsiperheille asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja ennaltaehkäisevästi kuntien palvelutarpeen mukaisena
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Taulukko 3. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita vuoden
aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä.
2005
Suupohjan seutukunta
3,8
Etelä-Pohjanmaan sairaan- 4,2
hoitopiiri
Koko maa
4,9

2006
4,1
4,2

2007
4,5
4,8

2008
4,8
4,8

5

5,3

5,4

Indikaattori ilmaisee vuoden aikana lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevien 0 - 17 -vuotiaiden lasten osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulain
(3§) mukaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Nuorella tarkoitetaan henkilöä, joka
ei
ole
täyttänyt
21
vuotta.
(SOTKAnet)
Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulun-
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käynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon
tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus. (SOTKAnet)
Voidaan todeta, että strategia-alueen kunnissa lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien määrä on kasvanut, mutta on kuitenkin samalla tasolla kuin EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella yleensä ja pienempi kuin koko maan tarkastelussa.
Taulukko 4. Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä.
2005
Suupohjan seutukunta
0,6
Etelä-Pohjanmaan
sai- 0,6
raanhoitopiiri
Koko
1,1
maa

2006
0,7
0,7

2007
0,7
0,7

2008
0,6
0,8

1,2

1,2

1,3

Indikaattori ilmaisee vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden lasten
osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulain mukaan henkilöä, joka ei ole
täyttänyt 18 vuotta. Nuorella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 21 vuotta.
Sisältää kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti huostaan otetut,
huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut, jälkihuollossa olevat sekä yksityisesti
sijoitetut 0-17-vuotiaat lapset. (SOTKAnet)
Strategia-alueen kunnissa kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden määrä on Suupohjan seutukunnassa pienempi kuin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tai kuin
koko maan sijoitettuihin lapsiin verrattuna.
Taulukko 5. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet LLKY:n alueella.
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Indikaattori kertoo toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien lukumäärän kalenterivuoden
aikana. Toimeentulotuen saamista on käytetty yhtenä köyhyyttä osoittavista mittareista.
Vaikka pitkäaikaisesti tukea saavia kotitalouksia on enemmän kuin 1990-luvuin alussa,
toimeentulotuki on kuitenkin edelleen suurimmalle osalle kotitalouksista elämänvaiheeseen liittyvä tilapäinen tukimuoto.

4.3.4 Muut palvelut
Palvelukeskus Silta on Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän, Työ- ja elinkeinotoimiston sekä Kelan yhteinen palveluyksikkö, jossa asiakkaita palvelee moniammatillinen
tiimi. Pisteessä työskentelevät sosiaaliohjaaja, työvoimaohjaaja ja sairaanhoitaja sekä
erikseen sovittuina päivinä Isojoen, Teuvan tai Karijoen sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelukeskus Sillassa mielenterveys- ja päihdeongelmat huolestuttavat,
koska suurimmalla osalla asiakkaista on mielenterveys- ja/tai päihdeongelma.
Kolmas ovi -hankkeeseen kuuluvat Seutukunnallinen Työpaja-hanke, Työpaja Focushanke ja Etsivä nuorisotyö. Suurin osa asiakkaista tulee TE-toimistojen ja sosiaalitoimistojen kautta. Lisäksi asiakkaita ohjautuu projekteihin muun muassa asiakkaan tai hänen läheistensä suorilla yhteydenotoilla sekä oppilaitosten, nuorisotyön ja psykiatrian poliklinikan
kautta. Kolmas ovi – työpaja tarjoaa moniammatillista tuki-, ohjaus- ja valmennuspalveluja.
Neuvolassa kysytään odottavien äitien alkoholin ja huumeiden käytöstä, tarkoituksena on
lähiaikoina ottaa kaikissa LLKY:n neuvoloissa käyttöön alkoholikysely eli ”audit”-testi. Jos
raskaana olevalla asiakkaalla on mielialalääkitys, hänet ohjataan suoraan lääkärin vastaanotolle ja psykiatriselle poliklinikalle ohjataan tarvittaessa hyvin matalalla kynnyksellä.
Raskauden aikaiset päihteiden käyttäjät ohjataan Seinäjoen keskussairaalan äitiyspoliklinikalle. Masentuneiden äitien hoitoketju on tekeillä LLKY:n alueella ja otetaan käyttöön heti
kun se valmistuu.
Lastenneuvolassa tehdään EPDS mielialakysely noin kaksi kuukautta synnytyksen jälkeen
ja tarvittaessa asiakas ohjataan psykologille, lääkärille tai psykiatrian poliklinikalle. Sekä
päihde että mielenterveysongelmissa järjestetään tarvittaessa tihennettyjä neuvolakäyntejä ja keskusteluapua, lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä perheneuvolan ja sosiaalityön
kanssa.
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5.

STRATEGIAN ARVOT

Turvallisuus
• Strategia-alue on turvallinen paikka asua ja elää
• Kuntalaiset voivat luottaa siihen, että tarvittavat mielenterveys - ja päihdepalvelut
ovat saatavilla
• Palveluiden käyttäjät voivat luottaa siihen, että henkilökunta on ammattitaitoista
Elämänmyönteisyys
• Kaikki strategia-alueen toimijat pyrkivät turvaamaan hyvän elämän kaikenikäisille
kuntalaisille
• Positiivisuus luo positiivisuutta
Hyvinvoinnin edistäminen
• Panostetaan mielenterveyden edistämiseen sekä ehkäisevään päihdetyöhön
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään ensisijaisesti avopalveluina
Oikeudenmukaisuus
• Mielenterveys - ja päihdepalveluita on saatavilla tasapuolisesti riippumatta strategia- alueen kunnasta
• Kuntalaisella on oikeus päästä hoitoon tai kuntoutukseen jos hän sitä tarvitsee
Kunnioittaminen
• Kuntalaisella on oikeus tulla kohdelluksi ihmisarvoa kunnioittaen huolimatta päihde tai mielenterveysongelmasta
• Asiakkaan ja työntekijän yhteistyösuhde on tasa-arvoinen ja edellyttää molemminpuolista kunnioitusta
Omatoimisuuden tukeminen
• Korostetaan kuntalaisten aktiivisuutta, omatoimisuutta ja osallisuutta
• Tuetaan palveluiden käyttäjien omahoitoa
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6.

STRATEGIAN VISIO

Strategia-alueen kunnissa panostetaan kestävän kehityksen mukaisesti ehkäisevään
päihdetyöhön sekä mielenterveyden edistämiseen kaikissa elämänvaiheissa. Työssä korostetaan kuntalaisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta sekä palveluiden käyttäjien omahoidon tukemista. Alueen päihde- ja mielenterveyspalveluiden hoito- ja palveluketjut toimivat
moitteettomasti. Henkilökunta on ammattitaitoista ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunutta.

7.

STRATEGIAN TAVOITTEET
1. Kuntalaiset tiedostavat vaikuttavansa omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin sekä
välillisesti että välittömästi läheisenä, työyhteisössä, asiakkaana tai kuntalaisena.
2. Painopiste mielenterveys- ja päihdetyössä sekä - palveluissa siirtyy korjaavasta
työstä edistävään ja ehkäisevään työhön.
3. Vahvistetaan mielenterveys - ja päihdeasiakkaiden yhdenvertaisuutta palvelujen
saajina sekä taataan jokaiselle kuntalaiselle mahdollisuus saada leimautumatta ja
ajoissa tarvitsemaansa apua, hoitoa ja kuntoutusta. Palveluissa huomioidaan myös
omaiset.
4. Pyritään käyttämään kokemusasiantuntijoita ja vertaistoimijoita mielenterveys - ja
päihdetyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
5. LLKY koordinoi julkiset, kolmannen sektorin ja yksityissektorin mielenterveys - ja
päihdepalvelut toimivaksi palvelukokonaisuudeksi. Palvelut ovat joustavia ja huomioivat kaikenikäiset käyttäjät. Pyritään parantamaan tietojen vaihtoa sosiaali- ja
terveystoimien välillä.
6. Kaikilla peruspalveluiden työntekijöillä on rohkeutta ja taitoa havaita sekä puuttua
mielenterveys - ja päihdeongelmiin. Palveluketjut toimivat käytännössä luontevasti.
7. Erityisesti nuorten päihteiden käyttöön puututaan varhain. Lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja mielenterveys - ja päihdepalveluita on riittävästi tarjolla.
8. Työikäisten ja ikääntyvien mielenterveyshäiriöihin ja päihdeongelmiin puututaan
ajoissa ja kehitetään ikääntyneille sopivia palveluja.
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8. STRATEGIASSA KÄYETYT KÄSITTEET
8.1. Peruspalvelut
Peruspalvelut tarkoittavat sellaisia palveluita, jotka on tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja jotka ovat kaikille yhdenvertaisesti saatavilla. Vastuu perusoikeuksiin kuuluvien palvelujen
järjestämisestä on pääosin kunnilla. Kunnan velvollisuus järjestää peruspalvelu ei kuitenkaan merkitse sitä, että kunnan olisi itse tuotettava tämä palvelu. (Peruspalvelut 2000 –
työryhmämuistio, 2001; myös Etelä-Pohjanmaan peruspalveluohjelma 2030, 2006.)
Suuri osa elämän ongelmista ja myös päihde- ja mielenterveystyön ongelmista kohdataan
peruspalveluissa. Lähtökohtana on, että jo peruspalvelut voisivat auttaa valtaosassa näitä
ongelmia.

8.2 Ehkäisevä päihdetyö
Kunnan tulee huolehtia siitä, että ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö ulottuu kaikkiin
väestöryhmiin, tunnistettuihin riskiryhmiin tai henkilöihin, joilla on jo päihteisiin liittyviä ongelmia ja / tai psyykkisiä oireita. Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö tulee olla pitkäjänteistä ja koordinoitua.
Keskeisiä ehkäisevän työn muotoja ovat tiedottaminen, kouluttaminen ja neuvonta / valistus, mutta ehkäisevää työtä tulee tarkastella myös laajemmin hyvinvointia ja terveyttä edistävien toiminta- ja elinympäristöjen luomisena. Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö voidaan jakaa edistävään, häiriöitä ehkäisevään ja korjaavaan toimintaan. Edistävä toiminta
tähtää edistävien yhteiskunnallisten ja yksilöllisten tekijöiden tunnistamiseen ja voimistamiseen. Häiriöiden ehkäisemiseen tähtäävä toiminta tunnistaa uhkaavia tekijöitä ja torjuu
niitä. Korjaavaa toimintaa ovat tutkimus, hoito ja kuntoutus. (Stakes 2007.)
Strategia-alueella ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä tehdään mm. päivähoidossa
nuorisotoimessa, kouluissa, seurakunnissa, erilaisissa liikuntaseuroissa ja muissa harrastepiireissä, kyläyhdistyksissä ja kansalaisopistoissa.

8.3. Päihdepalvelut
Päihteillä tarkoitetaan kaikkia keskushermostoon vaikuttavia haitallista riippuvuutta aiheuttavia aineita kuten tupakka, alkoholi, lääkkeet, liuottimet ja huumeet. Ongelmallinen käyttö
ja riippuvuus voivat kohdistua paitsi keskushermostoon vaikuttaviin aineisiin niin myös erilaisiin toimintoihin (esim. peliriippuvuus). Keskeinen tekijä riippuvuuden synnyssä on aineen tai toiminnon avulla välittömän ja nopean mielihyvän tuottaminen itselle. Päihdeongelmien kehittyminen on yksilöllinen prosessi, jonka kulkua altistavat ja suojaavat tekijät
yhdessä ohjaavat. Päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat kärjistyvät käytön muodostuessa
pitkäaikaiseksi ja elämää hallitsevaksi. Ongelmia voi ilmetä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämän eri alueilla.
Lääketieteessä päihteiden käyttöön liittyvistä lievemmistä ongelmista käytetään käsitteitä
haitallinen käyttö tai väärinkäyttö. Päihderiippuvuus on ongelman vakavin muoto ja se
määritellään diagnostisissa kriteereissä mielenterveys ja käyttäytymisongelmaksi. Riippu-
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vuudelle on tyypillistä kyvyttömyys säädellä aineen käyttöä, elimistön kasvava kyky sietää
ainetta ja vieroitusoireet aineiden käytön loputtua. (A-klinikkasäätiö/Päihdelinkki.)
Päihdehuollon palveluja järjestetään yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä sekä antamalla erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollon toimenpitein. Päihdehuollon palveluja ovat avohuolto, laitoshuolto, kuntoutus- ja tukipalvelut. (Päihdehuoltolaki 1986/41.)
Päihdehuoltolain (1986/41) mukaan 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.

8.4. Mielenterveyspalvelut
Mielenterveyslain (1990/1116) mukaan mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen
hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien
ja muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveyspalveluita ovat mielenterveyden häiriöiden ja mielisairauksien hoitoa sekä kuntoutusta tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kunnan tulee huolehtia siitä, että
mielenterveyspalvelut on järjestetty tarvetta vastaavasti.
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9.

STRATEGIAN KEHITTÄMISKOHTEET

1) Päihdepalveluiden kehittäminen työikäisille ja ikäihmisille ja erityisesti seuraavat
kohdat:
a. Päihdepalveluiden kehittäminen työikäisille ja ikäihmisille
b. Hoito - ja palveluketju:
– asiakkaaksi tuleminen
– asiakkaana oleminen
– asiakkuuden päättyminen
– palveluaukot
c. Osaamisen vahvistaminen
TOTEUTUNEET MENETELMÄT/TOIMENPITEET 2010-2011:
•
•
•
•
•
•

Päihdepalveluiden palvelukartta laadittu. Löytyy myös Internetistä llky.fi
Päihdetyöntekijän yhteystietoja jaettu LLKY:n työpisteisiin ja yhteystiedot olivat
myös Kauhajoen Kunnallislehdessä kuukauden ajan syksyllä 2010.
Järjestetty Päihteet puheeksi –koulutus syksyllä 2010, osallistujia 70 henkilöä
Järjestetty Motivoivan haastattelun- koulutus keväällä 2011, osallistujia 30 henkilöä
Järjestetty AUDIT-testiviikko LLKY:n neuvoloissa ja työterveyshuolloissa viikolla
45/2010
Naisten ryhmätoimintaa syksyllä 2010 sekä keväällä 2011 (tällöin toisena vetäjänä
Pohjanmaa- hankeen kouluttama kokemusasiantuntija)

2)Mielenterveystyön kehittäminen työikäisille ja ikäihmisille ja erityisesti seuraavat
kohdat:
a. Hoito - ja palveluketju:
– asiakkaaksi tuleminen
– asiakkaana oleminen
– asiakkuuden päättyminen
– palveluaukot
b. Osaamisen vahvistaminen
TOTEUTUNEET MENETELMÄT/TOIMENPITEET 2010-2011:
•
3)Aikuisväestön edistävä ja ehkäisevä työ
4)Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen
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10.

STRATEGIAN SEURANTA

Strategia hyväksytään LLKY:n johtokunnassa, jonka jälkeen strategia viedään tiedoksi yhteistoimintalautakuntaan sekä alueen kuntien tarvittaviin lautakuntiin ja valtuustoihin. Valtuustokäsittely mahdollistaa poliittisen sitoutumisen strategian tavoitteisiin ja toteuttamiseen.
LLKY:n johtokunta nimeää pysyvän ”avopalveluiden seurantatyöryhmän”, joka seuraa
olemassa olevien strategioiden tai suunnitelmien toteutumista
– LLKY:n mielenterveys- ja päihdestrategia
– Suupohjan alueen nuorten ehkäisevä päihdestrategia koulu - ja nuorisotyöhön vuosille
2009 - 2012
– Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
– Turvallisuussuunnitelma
”Avopalveluiden seurantatyöryhmä” koostuu pysyvistä jäsenistä sekä erikseen kutsuttavista jäsenistä. Ryhmälle nimetään puheenjohtaja, joka vastaa sen koollekutsumisesta.
Työryhmien toimintaohjelmat eli matriisit tarkistetaan joka toinen vuosi. Ensimmäisen kerran matriisit tarkistetaan keväällä vuonna 2012, huomioiden seuraavan vuoden talousarvio
käsittely.
Matriiseissa merkityt vastuutahot vastaavat tietojen kokoamisesta seurantaryhmälle. Seuranataryhmä vie päivitetyt tiedot LLKY:n johtokunnalle ja alueen kuntiin.
Koko strategian toteutumista arvioidaan uuden strategian laatimisen yhteydessä vuoden
2014 aikana.

LLKY:n johtokunta

Yhteistoimintalautakunta

Kuntien lautakunnat

Kuntalaiset

Kuvio 13. Strategian käsittelykaavio LLKY:n sisällä.
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Kuntien valtuustot

TOIMENPIDE OHJELMA
PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN TYÖIKÄISILLE JA IKÄIHMISILLE
Kehittämiskohteet:
1. Päihdepalveluiden kehittäminen työikäisille ja ikäihmisille
2. Hoito - ja palveluketju:
-asiakkaaksi tuleminen
-asiakkaana oleminen
-asiakkuuden päättyminen
-palveluaukot
3. Osaamisen vahvistaminen
Työryhmän jäsenet:
Eero Lakari, päihdehuollon ohjaaja, Kauhajoki
Merja Mäki-Marttunen, sosiaalityöntekijä, Karijoki
Riitta Koivula, sairaanhoitaja, Kauhajoki
Anne Saarinen, perushoitaja, Kauhajoki
Mia Laine, sairaanhoitaja/kotihoito, Kauhajoki
Kauko Salo, kokemusasiantuntija, Kauhajoki
Heikki Santala, Sarpat Oy, Kauhajoki
Liisa Kuuttinen, sosiaalityöntekijä, Teuva
Tarmo Peltonen, Tarmokas, Kauhajoki
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Työryhmä 1 / Päihdetyön kehittäminen
KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET MENETELMÄT / MITTARIT/
TOIMENPITEET
SEURANTA

Aikuisten ja ikäihmisten
päihdepalvelut

Hoito- ja palveluketjujen kehittäminen
• asiakkaaksi tulo (erityisryhmät, opiskelijat,
ikäihmiset jne.)
• asiakkaana olo (suunnitelmallisuus, arviointi)
• asiakkuuden päättyminen (jatkohoito)
Yhteistyön kehittäminen eri toimipisteiden välillä, porrastus

Yhteistyöneuvottelut lähettävän ta- Yhteistyöneuvotteluihin
LLKY/Päihdehuollon ohjaaja ja
hon ja kuntoutuksen järjestäjän välil- osallistutaan ja hoitosuunni- terveyspalvelut
lä eli hoitosuunnitelma, joka on laa- telma tehdään.
dittu yhteistyössä asiakkaan ja häntä
hoitavien yksiköiden kesken.

Palvelukartan/-oppaan laatiminen
päihdepalveluista
-A5 flaieri (palvelut/puh.nrot)
-Koko opas nettiin LLKY:n sivuille
-Monistetaan myös paperiversiota
-Tiedotuskäytäntöjen uudistaminen
asiakastyössä (sosiaali-Effica
vs.terveys-Effica)
Päihdetyöntekijän yhteystiedot
LLKY:n työpisteisiin/Kunnallislehteen

VASTUUTAHO JA AIKATAULU

Palveluopas päivitetty ja
käytössä

Päivitykset 12/10 mennessä/Kehittäjätyöntekijä

Viestipiikin käyttöönottoa
selvitellään

Kiviniitty/Lakari/MäkiMarttunen/Halonen/Seppälä

Syksy 2010

KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET MENETELMÄT / MITTARIT/
TOIMENPITEET
SEURANTA

Selvitetään mahdolliset palvelu- Perustason päihdetyön (päihdesaiaukot
raanhoitaja) kehittäminen (vrt. depressiohoitaja)

VASTUUTAHO JA AIKATAULU

Jokaisessa sosiaali-ja terve- LLKY
ystoimen toimipisteessä yksi
päihdeasioihin nimetty ja
koulutettu työntekijä
(neuvolat, TK vastaanotto/osasto, työterveys)

Selviämis- ja katkaisuhoidon
Tiedotetaan päihdehuollon ohjaajan Avohoidon järjestyminen
jälkeisen avohoidon järjestämi- palveluista
katkaisuhoidon jälkeen
nen. Seinäjoen sekä vuodeosas- - Luodaan selkeät hoitopaketit/-linjat - Hoitopaketti laadittu
ton jälkeen.
(esim. päihdetyöntekijän käynti),
joihin asiakas sitoutuu esim. katkaisuhoitoon tullessa.

LLKY/ Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perustetaan alueelle oma katkaisuhoitoyksikkö

Yksityinen palveluntuottaja

Riskikulutuksen tunnista- Vahvistetaan peruspalveluiden
minen ja puheeksi otto
henkilöstön päihdeosaamista

Päihteet puheeksi-koulutus

70 osallistujaa

10/10 Kehittäjätyönt.

Motivoivan haastattelun- koulutus

30 osallistujaa

03/11 Kehittäjätyönt.

-Peruspalveluiden työntekijät perehdytetään Käypä hoito-suositukseen
(alkoholiongelmaisen hoito)
Tiedotetaan LLKY:n ja A-Klinikan
Juttu Suupohjan Seutuun
työntekijän yhteystiedoista ja palveluista
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Syksy 2010

KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET MENETELMÄT / MITTARIT/
TOIMENPITEET
SEURANTA

VASTUUTAHO JA AIKATAULU

AUDIT-testiviikko LLKY:n neuvolois- Täytetyt ja palautetut losa ja työterveyshuolloissa
makkeet
-Pistemäärät

vko 45/2010
Kähärä/Latomäki/Haavisto
Kehittäjätyöntekijä

Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen päivystysvastaanotossa

LLKY/terveyspalvelut

Ikäihmisten päihteiden käytön
tunnistaminen ja siihen puuttuminen

Pohditaan konkreettisia toimenpiteitä
yhdessä kotihoidon ja vanhusten
palveluiden kanssa
päihteet puheeksi –koulutus (Mauri
Aalto?)
Vaikuttaminen asenteisiin päih- Rakennetaan puheeksioton ja puutdeongelmia kohtaan (omaiset, tumisen toimintamalli ja struktuuri,
asiakkaat, työntekijät), häpeä
joka normalisoi puheeksi ottamista

Resurssit ja aikataulu mietitään
myöhemmin
Kotihoito, tk, sosiaalitoimi

Läheisten hyvinvoinnista huoleh- Lomakkeet, esitteet omaisille (vrt.
timinen
dementia)

Päivätoiminnan kehittämi- Kunnissa on päivätoimintaa
nen

Tarmokas, Sarpat järjestävät päivä- Päivätoiminnassa kävijöiden Tarmokas, Sarpat Oy
toimintaa Kauhajoella
määrä ja paikkojen määrä

Päivätoimintaa kaikkiin LLKY:n kuntiin.
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LLKY/Panu-tuotanto ja Pesula

KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET MENETELMÄT / MITTARIT/
TOIMENPITEET
SEURANTA

VASTUUTAHO JA AIKATAULU

Kuntouttavan työtoiminnan laajentaminen LLKY:n alueella: päivä- ja
ryhmätoiminta osana sitä?
Naisten ryhmätoiminnan vakinaistaminen

Naisten ryhmätoiminta: laajentaminen kaikkiin LLKY:n kuntiin

Naisten ryhmä toimii ja ryh- LLKYja kokemusasiantuntija
mässä kävijöiden määrät

AA-toiminta: Voi käydä, jopa seitsemänä päivässä viikossa.
• Tukihenkilötoiminta.
Srk:n diakoniatoiminta:
Henk.koht.keskustelut
Päihdeleirit.
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Ei voida mitata

MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMINEN TYÖIKÄISILLE JA IKÄIHMISILLE
Kehittämiskohteet:
1. Hoito - ja palveluketju:
-asiakkaaksi tuleminen
-asiakkaana oleminen
-asiakkuuden päättyminen
-palveluaukot
2. Osaamisen vahvistaminen
Työryhmän jäsenet:
Esko Kiviniitty, sosiaalityöntekijä, Kauhajoki
Tarja Seppälä, joht. sosiaalityöntekijä, Teuva
Eeva Säntti, depressiohoitaja, Kauhajoki
Merja Mäensivu, sairaanhoitaja/kotihoito, Kauhajoki
Heikki Nevala, psykiatrinen poliklinikka, Kauhajoki
Terhi Nisula, Aspa, Kauhajoki
Heikki Santala, Sarpat, Kauhajoki
Miia Rinta-Könnö, Mikeva, Kauhajoki
Raija Lahti, päivätoiminta, Isojoki
Eira Kuitu, kokemusasiantuntija, Kauhajoki
Erja Heikinniemi, peruspalvelujohtaja, Kauhajoki

Työryhmä 2 / Mielenterveystyön kehittäminen
KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET
MENETEL- MITTARIT/
MÄT / TOIMENPITEET
SEURANTA

VASTUUTAHO
AIKATAULU

JA

Aikuisten ja ikäihmisten mie- Hoito- ja palveluketjujen ke- Asiakkaaksi tulo:
lenterveyspalvelut
LLKY/aikuissosiaalityö
hittäminen
-Esko Kiviniitty selvit• asiakkaaksi tulo (vas- -Yhteys kotikunnan sosiaalitoi”Asiakas oikeassa paikassa
tää toimiiko yhteys
tentahtoiset asiakkaat) meen ennen sairaalasta avohoioikeaan aikaan”
• asiakkaana olo (suun- toon tuloa
LLKY:n sosiaalitoiminitelma)
-Kotiuttamispalaveri esh:n ja palen ja sairaalan välillä.
• asiakkuuden päättymi- velun tuottajien kanssa
Ennen 2011.
nen
-Omaisten mukaanottaminen sai- Jaetaan ”ensitie- -Eeva Säntti: esh:n
(siirtyminen palvelusta raalahoidon aikana ja sieltä lähti- to”-paketti omai- psykiatrian palautteet
toiseen)
essä
selle jo sairaalas- kirjataan TK:n Effi-ongelmana tiedonkulku peruster- sa/Päivi Ojanen caan, jatko kiinni lääveydenhoidon ja erikoissairaan- (Omaiset mielen- käristä. Käytännössä
hoidon välillä.
terv.työn tukena) asiakkaat/omaiset hasuunnittelee pake- kevat itse aktiivisesti
tin. Jakoon vuo- tietoa palautteista.
-Kotikuntoutus (esh)
den 2011 alusta?
Asiakkaana olo:
-

-

Hoito- ja palvelusuunnitelmiPalveluiden tuottajat,
en/kuntoutumis-suunnitelmien Palautteeseen
LLKY/ aikuissosiaalijakaminen esh:n, sosiaalitoi- merkintä jakelus- työ
men, TK:n ja palveluntuottaji- ta. Huomioidaan EPSHP
en välillä.
yksityiset palveraportointi
kuntoutumi- luntuottajat
sen/hoidon edistymisestä sosi-

KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET
MENETEL- MITTARIT/
MÄT / TOIMENPITEET
SEURANTA

VASTUUTAHO
AIKATAULU

JA

aalitoimelle
- Omaisten huomioiminen;
Lisätään hoitosuunnitelmaan merkintä ”lähin omainen”.

Viestipiikki toiminta

Asiakkuuden päättyminen:
- saattaen vaihtaminen
- varmistetaan tiedon siirto perustasolle
Vuoden 2011 ai- Sue Risto, Ritva Peräkana
lä
Yhteistyön kehittäminen eri Yhteistyö:
toimijoiden kesken
Aloitetaan yhteistyö TK:n ja sosiaalitoimen välillä
-viestipiikki käyttöön (tunnukset
terveys Efficaan sovituille henkilöille)
POTKU-hankkeessa (LLKY) kehitetään
yhteyshoitaja,
työntekijämallia (yhteys viestipiikin
kautta)
Hoidon porrastus (esh – pth - - Selvitys (Saija)
muut palveluiden tuottajat)
- Hoidon arviointi (RAI)

TK: Susanna Alhainen

Kehittäjätyöntekijä,
LLKY
Liisa Rauhala
Palveluiden tuottajat

Selvitetään mahdolliset palve- Palveluiden sisällön kehittämiluaukot
nen:
1) Avohoidon kehittäminen
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LLKY

KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET
MENETEL- MITTARIT/
MÄT / TOIMENPITEET
SEURANTA

VASTUUTAHO
AIKATAULU

->Psyk.sh depressiohoitajan rinnalle (pth),
esim. hoitokieltäytyjät, kotiutetut
-säännölliset tapaamiset
-lisätään kotikäyntejä

Budjettiin 2012

JA

Kotihoito
Kotish

2)Sh, joka arvioi asiakkaan kunnon kotona
-3)TK psykiatrin konsultoinnit
-Asko Niemelä konsultoiva psykiatri.
Vahvistetaan peruspalvelui- Koulutukset
(päihdekoulutus, Toteutuneet kou- Kehittäjätyöntekijä
den henkilöstön mielenterve- MTEA2)
lutukset/
koordinoi, esimiehet
ysosaamista
-MtEa2 kansalaisopiston kurssika- koulutuksiin osal- motivoivat
lenteriin
listuneet
Asenteisiin vaikuttaminen?? Keinot
-Mietitään DEPS-seulan testi viikkoa LLKY:ssä
Palveluiden jatkuvuus ja pal- Mielenterveyspalveluiden ”kartat”
veluohjauksen kehittäminen päivitetään

Vuoden 2011 aikana.
Eeva
Kehittäjätyöntekijä
Huhtikuu 2011

Selkiytetään salassapitosäädöksiä ”Oma” valtakirja Heikki Nevala esitte(LLKYn oma suostumuslomake?) LLKY:n sisälle
lee esh:n salassapitolom.
Selkiytetään sisäistä tiedonkulkua
(sos.toimi, yksityiset palveluntuotPOTKU?
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KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET
MENETEL- MITTARIT/
MÄT / TOIMENPITEET
SEURANTA

VASTUUTAHO
AIKATAULU

tajat, esh, pth )
Kotikuntoutus (esh)
- ollaan resurssoimassa kotiutussh
Omaisten huomioiminen

Salassapito- ja suostumuslomakkeita, -säädöksiä mietittäessä
huomioidaan omaisten/läheisten
osallistuminen
Yhteistyö
kanssa
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Omaisyhdistyksen

EPSHP/Kauhajoen
psyk.pol

JA

AIKUISVÄESTÖN EDISTÄVÄ JA EHKÄISEVÄ TYÖ
Työryhmän jäsenet:
Eero Lakari, päihdehuollon ohjaaja, Kauhajoki
Sinikka Mäkinen, palveluohjaaja/kotihoito, Kauhajoki
Pirkko-Liisa Utter, Panu-tuotanto, Kauhajoki
Jouni Vallin, kuraattori/SAI, Kauhajoki
Jaana Mäkiranta, TE-toimisto, Kauhajoki
Sari Tumelius, E-P:n Ensi-ja turvakoti, Kauhajoki
Outi Uittomäki, Helokki, Kauhajoki

Työryhmä 3 / Aikuisväestön edistävä ja ehkäisevä työ
KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET MENETEL- MITTARIT/
MÄT / TOIMENPITEET
SEURANTA

VASTUUTAHO JA AIKATAULU

Aikuisväestön mielenter- Kehitetään aikuisväestön ehkäi- Lähestytään alueen yrittäjiä kir- Tilattujen
hyvin- 1/2011
veyttä edistävä ja päih- sevää päihdetyötä
jeellä, jossa tarjotaan välineitä vointipakettien
teiden käyttöä ehkäisevä
(hyvinvointipaketti)työntekijöiden määrä
työ
hyvinvoinnin lisäämiseksi esim.
esitteitä ehkäisevästä päihdetyöstä ja edistävästä mielenterveystyöstä
(mukana mm. AUDIT ja BDI)
Asenteet (ylisukupolvinen päih- Vanhempainiltoihin osallistumiteiden käyttö)
nen, varsinkin silloin kun kyseessä on päihdeteema

Kehittäjä-työntekijä
10/2010
LLKY/Päihdehuolto

Riskikulutuksen tunnistaminen

Vko 45/2010

Otetaan AUDIT käyttöön
- Tehdyt AUDITit
- Testiviikko neuvoloissa ja
työterveyshuolloissa
- sosiaalityössä
Mini-intervention käyttöönotto
- Sosiaalityössä
- TK:ssa

KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET MENETEL- MITTARIT/
MÄT / TOIMENPITEET
SEURANTA

VASTUUTAHO JA AIKATAULU

Esitteiden ja materiaalien levitystä aikuisväestöä ja ikäihmisiä
koskettaviin palvelupisteisiin
Kehitetään aikuisväestön edistä- MtEa2-kurssit
Järjestettyjen kurs- LLKY/Kehittäjätyöntekijä
vää mielenterveystyötä
-aloitetaan MtEa2-kurssit yhteis- sien määrä
työssä esim. Kansalaisopiston
kanssa
Tilattujen kurssien
1/2011
-tarjotaan MtEa2-kursseja yri- määrä
tyksille
Asiakkaiden hakeuTE-toimiston työllistymistä edis- tuminen palveluihin TE-toimisto, Silta
tävät palvelut
Yhteistyön
toteuTE-toimisto, Silta
TE-toimiston ja Sillan verkosto- tuminen
yhteistyö
-mm. terveystarkastukset
Matalan kynnyksen palvelupaik- LLKY:n Päivätoimintakeskus
01/2011
ka
LLKY/Aikuissosiaalityö
Perhetupatoiminta
Aikuisväestön
kehittäminen

vertaistoiminnan

Työpajatoimintahanke/sosiaalinen yritys Panutuotannon yhteyteen
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Perhetupa toimin- 11/2010
nassa kävijät
E-P:n Ensi- ja turvakoti
yhdistys,
Kauhajoen
kaupunki ja LLKY
2011
LLKY

KEHITTÄMISKOHDE

TAVOITE

KONKREETTISET MENETEL- MITTARIT/
MÄT / TOIMENPITEET
SEURANTA

VASTUUTAHO JA AIKATAULU

Mummu ja paappa toiminta

2011
Helokki ry, E-P:n Ensija turvakoti yhdistys

Ikäihmisten ”osaajapankki”

2011
Helokki ry
Koulutukseen osal- 2011?
LLKY/Helokki ry/SPR:n
listujat
Länsi-Suomen piiri ja
Kauhajoen osasto

Ikäihmisten vertaistoiminnan kehittäminen

Tukihenkilötoiminnan kehittämi- Tukihenkilökoulutus
nen
- ikäihmisille
- päihdeongelmaisille
- mielenterv.kuntoutujille
Keskusteluryhmien perustaminen
- murrosikäisten lasten vanhemmille

E-P:n Ensi- ja turvakoti
yhdistys
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LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMINEN
Työryhmän jäsenet:
Raija Halonen, sosiaalityöntekijä, Kauhajoki
Anni Harju, terveydenhoitaja, Karijoki
Paula Uusi-Hakala, sosiaalityöntekijä, Kauhajoki
Marja Virolainen, psykologi, Kauhajoki
Tiina Rajakaski, perhetyöntekijä, Teuva
Marika Uusitalo, perhetyöntekijä, Isojoki
Päivi Ojala, erityisnuorisotyöntekijä, Kauhajoki
Antti Oikarinen, rehtori, Isojoki
Anu Ahola, sairaanhoitaja/Nuorisopsyk., Kauhajoki
Susanna Kontiola, sairaanhoitaja/Nuorisopsyk., Kauhajoki

Työryhmä 4 / Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen
Lasten ja nuorten mielen- 1)Alueen eri ohjelmat ja 1)Toteutetaan Suupohjan Tarkistus 1xv
terveystyön kehittäminen
strategiat ovat linjassa kes- nuorten päihdestrategiaa
kenään ja tukevat toisiaan

Päihdehuolto

2)Lapsille ja nuorille suun- 2)Lasten ja nuorten hyvin- Tarkistus 1x valtuus- LLKY/Lapsiperheen sosiaalinattuja palveluja on riittä- vointisuunnitelman laadinta tokausi
työ
västi tarjolla
3)Perheneuvolan palvelut
-Käynnit/suoritteet LLKY/perheneuvola
3)Palvelut ovat laadukkaita
ja oikea-aikaisia
-Lähetteet/käynnit
-Jonot
4)Nuorisopsykiatrian Kau4)Palvelujen koordinointi ja hajoen pkl palvelut
-Avohoidon ja sai- EPSHP/nuorisopsykiatria
päällekkäisyyksien poistaraalahoidon kustanminen
nusten vertailu
Laaditaan kysely/kartoitus
16-20-v nuorille:
Uusitaan
joka
-nuorten kokema hyvin- 4.vuosi
Kevät 2011
vointi
Lasten ja nuorten
-palvelujen saatavuus
hyv.voint.suun.työryhmä
6)Hoito- ja
toimiviksi

palveluketjut

7)Saattaen
vaihtaminen
hoitopaikasta/taholta toiselle
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2011
LLKY
2011
Hoitopaikat

Vanhempien
kasvatustyössä

perhevaltukeminen 1)Vanhempien vastuuttami- 1)Laajennettu
Selevä Paletti –hanke
nen ja tukeminen omassa mennus
kasvatustyössään
2)Perhekahvilatoiminta
-Perhekahvila
toi- 2010 Teuvalla Selevän minta
jatkuu
ja LLKY
Paletin avoin päiväkoti, muuttuu pysyväksi
srk:n perhekerho ja Mll:n toiminnaksi
perhekahvila
- 2010 Kauhajoella perhetupa (ensikoti, srk, Selevä
Paletti)
-Isojoki/Karijoki MLL:n perhekahvilat
kasvatus- LLKY
3)Kasvatuskeskustelu var- -Käydyt
haiskasvatuksessa
keskustelut
4)7. luokkalaisten terveys- -Koko perheen ter- 2011, LLKY terveyspalvelut
tarkastuksissa perhe mu- veystarkastusten
kana (käytössä Kauhajoel- määrä
la)
Sivistystoimi
5)8-lk laaja terv.tarkastus -Tehtyjen
terv.tarkastusten
määrä
6)Vanhempainvartit, van- -Vanhempainvarttien
hempainillat kouluissa
käyttö

Varhainen puuttuminen

1)Mielenterveyttä uhkaaviin 1)Toteutetaan laajennettua Perh.valmennuksia 2011
toteutettu
LLKY/neuvola
tilanteisiin puututaan mah- perhevalmennusta
dollisimman varhain
2)Vauvaperhetyön mallinnus
ja neuvolan perhetyön
käynnistäminen
-Varhaiskasvatus?

2011
LLKY/Lapsiperheensosiaalityö

Kauhajoen Nuorisopalvelut
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2)Nuorten päihteiden käyt- 1)Kauhajoen erityisnuoriso- -Yksilöohjauksessa
nuorten
töön puututaan varhai
työ; yksilö- ja pienryhmä- olevien
määrä
työ, Kasino päivystykset
-Pienryhmien määrä Kuntien nuorisotoimet
2)Nuorisotyö
havaitsee
avoimessa
toiminnassa
ongelmat ja ohjaa eteenNuoriso- ja sosiaalitoimet yhpäin
dessä + poliisi
3)Valomerkki-toiminnan
Valomerkki toiminnan käynnistyminen LLKY/neuvola
käyttöönotto
4) Nuorten päihdemittarin
käyttö koulu- ja opiskeluterv.huollossa
LLKY/Kolmas Ovi
5)Kolmas Ovi-pajan nuorille AUDIT-testi käyttöön
3)Vertaistuki toiminnan li- 1)Pienryhmätoiminnat
sääminen
-Mielen hyvinvointi
-Osallistavat menetelmät
2)”Selvitys” siitä, mistä
nuoret saavat päihteitä ja
siitä seuraavat toimet

Nuorisovaltuusto ja kehittäjätyöntekijä
Sivistystoimet
(Kauhajoki, Teuva, Isojoki)

4)Koulukiusaamisen ehkäi- 3)Jatketaan KiVa –koulu
seminen ja siihen puuttumi- toimintaa
nen
Osaamisen vahvistaminen

1)Lisätään mielenterveys- ja 1)Puheeksioton koulutusta -Järjestettyjen koulu- EPSHP/ syksy 2010
päihdekoulutusta
työntekijöille
tusten määrä
2)Friends-koulutus oppilail50

le
Osallistumiset
3)Nuorisopsykiatrian pkl:n opp.huoltotyöryhmiin
työpari jalkautuu koulujen
oppilashuoltotyöryhmiin
4) Lions Quest
2)Matalan kynnyksen, jal- Matalan kynnyksen paikan
kautuvan toiminnan kehit- pilotointi, hankkeistus.
täminen
-LLKY:n oma nuorisoasema

LLKY

3)Työpajatoiminta konkreet- Pilotoidaan ja hankkeistetisemmaksi
taan oma työpaja nuorisotyöttömille

LLKY/ Kolmas Ovi
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LIITE 1

YHTEENVETO PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUJEN KARTOITUKSESTA SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ALUEELLA
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 34 ihmistä. Taulukoissa esitetyt luvut eivät ole prosenttilukuja,
vaan henkilölukuja. Kysely suoritettiin kyselylomaketta (LIITE 2) apuna käyttäen. Kehittäjätyöntekijä kirjasi suurimman osan kyselylomakkeen vastauksista kokemusasiantuntijoita haastatellen. Lisäksi kartoitukseen oli mahdollista osallistua Kauhajoen sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen aulatiloissa, joihin oli jätetty kysymyslomakkeita sekä vastauslaatikko, johon lomakkeet sai palauttaa. Aulatiloissa olevia kysymyslomakkeita palautettiin 4 kpl.
Haastatteluja suoritettiin Sarpat OY:n erityistukiasumisen yksikössä, Mikevan Teuvan ja Kauhajoen yksiköissä, Kauhajoen Psykiatrisen poliklinikan ryhmätoiminnassa, Tarmokkaan päivätoiminnassa, Isojoen päivätoiminnassa, Aspa säätiön päivätoiminnassa sekä Tarmokkaan asiakkaiden kotona. Kartoitukseen vastanneista 13/34 asui palveluasumisyksiössä ja loput kotona, mutta heistä suurin osa kuuluin kuitenkin jonkun palvelun piiriin. Aulatiloissa olleet kysymyslomakkeet olivat puutteellisesti täytettyjä ja yksi asiakas joutui poistumaan kesken haastattelun, joten kokonaismäärä vastauksissa saattaa jonkin verran vaihdella..
Haastatteluun osallistuneiden tai kyselyn täyttäneiden keski-ikä oli 49 vuotta. Ikähaitari oli 20–
67-vuotta ja vastaajista suurin osa oli LLKY:n alueella asuvia. Lappajärveltä, Kristiinankaupungista, Lapväärttistä ja Kauhavalta oli kustakin yksi vastaaja, mutta olivat siis tällä hetkellä
LLKY:n palveluiden piirissä.
Suurimmalla osalla vastaajista oli kansakoulu tai peruskoulu käytynä, toiseksi eniten oli keskiasteelta valmistuneita. Lisäksi oli kaksi ylioppilasta ja yksi yliopistosta valmistunut.
Vastaajien diagnoosit vaihtelivat aika paljon ja osa vastaajista ei halunnut kertoa sitä tai ei
tiennyt omaa diagnoosiaan. Alla on lueteltu kaikki haastatteluissa esiin nousseet sairaudet tai
diagnoosit.
• skitsofrenia
• maanis-depressiivisyys
• unettomuus
• verenpaine tauti
• diabetes
• masennus
• kohonnut kolesteroli
• aivohalvaus
• epilepsia
• aivoinfarkti
• astma
• keuhkoahtauma
• Parkinsonin tauti
• uniapnea
• paniikkihäiriö
• paleltuneet jalat
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3.1.

AVUN TARVE KOTONA

ASUMINEN
Suurin osa asiakkaista oli tyytyväinen asumiseensa, ainoastaan kahdeksan (N 34) asiakasta oli
tyytymättömiä asuinympäristön palveluihin.
Taulukko 1. Asuminen

Kysyttäessä mahdollisia muutostarpeita asumiseen liittyen, esille nousi yksittäisten ihmisten
kohdalla halu asua lähempänä keskustaa tai palveluita ja toive siitä, että pystyisi asumaan
yksin tai vähemmän tuetusti. Yksi vastanneista toivoi omaa saunaa ja yhden mukaan asuinympäristö ei ollut turvallinen tai viihtyisä.
TALOUDELLINEN TILANNE
Suurimmalla osalla vastaajista taloudellinen tilanne on hyvä (24/34) ja rahat riittävät elämiseen. Tässä saattaa syynä olla se, että suurimmalla osalla vastaajista oli (20/34) oli edunvalvoja.
Taulukko 2. Avun tarve talouden hoidossa
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Raha-asioissa kaksi kyselyyn vastanneista halusi muutosta siihen, että pääsisi pois edunvalvonnasta ja voisi taas itse määrätä ja päättää rahan käytöstään. Osa edunvalvonnassa olleista
oli vähän tyytymätöntä saamaansa käyttörahan suuruuteen, mutta totesivat kyllä, että enempää ei olisi varaakaan.
KOTITYÖT
Kotityöt sujuvat ilman suurempia avun tarpeita. Alle viisi vastaajaa (N34) tarvitsisi apua usein,
koska heidän fyysiset sairautensa vaikeuttavat liikkumista. Palveluasumisyksikössä asiakkaat
olivat tyytyväisiä kotitöidensä sujumiseen, koska ohjaaja auttaa ruoanlaitossa, siivouksessa ja
pyykinpesussa.
Taulukko 3. Avun tarve kotitöissä

Yhden palveluasumisen yksikön asiakkaat eivät olleet tyytyväisiä pyykin käsittelyyn, lähinnä
siihen, että pyykkien saaminen kestää liian kauan ja pyykit ovat saattaneet sekoittua keskenään. Yksi kyselyyn vastanneista olisi valmis tekemään ruokansa itse, mutta tarvitsisi siihen
vähän harjoitusta. Toinen vastaaja ilmoitti olevansa valmis ottamaan vastaan kotihoidon palveluita jos hänellä olisi siihen taloudellisia resursseja
ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN
Vastaajat eivät tarvinneet suuremmalti apua tai neuvoja itsensä huolehtimisen kohdalla, paitsi
kuusi (N34) vastaajaa tarvitsee usein apua puhtautensa hoidossa ja kuusi (N34) vastaajista
tarvitsisi apua päihteiden käytön hallinnassa ja myös kuusi (n34) ulkoilussa ja liikunnassa.
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Taulukko 4. Avun tarve itsestä huolehtimisessa

Yksi kyselyyn vastanneista haluaisi päästä uimahalliin useammin ja kaksi vastanneista tarvitsisi kaveria liikunnan harrastamiseen. Kaksi vastanneista haluaisi myös henkilökohtaisen avustajan arkeaan helpottamaan.
PÄIHTEET
Kukaan vastanneista ei käyttänyt huumeita eikä myöskään sekakäyttöä (lääkkeet ja alkoholi)
ilmennyt tai ainakaan sitä ei tunnustettu. Tupakkaa poltti 15 vastaajaa (N34) ja mietoja sekä
väkeviä alkoholijuomia käytti alle 10 asiakasta 1-2 kertaa viikossa tai harvemmin. Yksikään
vastaaja ei ilmoittanut käyttävänsä päihteitä päivittäin.
Taulukko 5. Päihteiden käyttö

Yksi vastaajista ilmoittaa, että saa tarvittavaa apua päihteiden käytön hallintaansa LLKY:n ja
Kauhajoen seurakunnan järjestämästä päivätoiminnasta. Näyttäisi siltä, että palveluiden piirissä olevat asiakkaat käyttävät päihteitä hyvin vähän.
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TERVEYDENTILA JA LÄÄKEHOITO
Vastaajista 15 (N 34) ilmoitti tarvitsevansa joskus apua psyykkisen eli henkisen vointinsa arvioinnissa ja kahdeksan (N 34) vastaajaa vastaavasti ilmoitti tarvitsevansa apua ruumiillisen
vointinsa arvioinnissa. Lääkkeiden annostelussa apua usein tarvitsi kahdeksan (N 34), mutta
todellisuudessa vastaus on vielä suurempi, koska palveluasumisyksiköissä asuvat eivät huolehdi lääkejakelustaan itse ja ryhmä/päivätoiminnoissa mukana olevien lääkejakelu hoidetaan
usein palvelun tarjoajan taholta.
Taulukko 6. Avun tarve terveydenhoidossa ja lääkejakelussa

Yksi kyselyyn vastanneista kertoi miettivänsä lääkevaihdoksia, koska uuden lääkkeen siedättäminen kestää aina aikansa ja uusissa lääkkeissä olevat sivuaineet saattavat aiheuttaa arvaamattomia vaikutuksia. Toinen vastanneista toivoisi sosiaalisten taitojen ja valmiuksien lisääntymistä, että voisi huolehtia terveydestä ja lääkehoidostaan paremmin.
3.2.

AVUN TARVE KODIN ULKOPUOLELLA

ASIOINTI
Asiakkaat hoitavat asioitaan hyvin itsenäisesti sekä puhelimella että virastoissa käydessään.
Kaavakkeiden täyttämiseen vastaajista 15 (N34) ilmoitti tarvitsevansa apua usein tai joskus.
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Taulukko 7. Avun tarve asioinnissa

Osa päivätoiminnoissa mukana olleista kuuluu vammaispalvelujen piiriin, mistä selittynee se,
että kaksi vastaajista haluaisi lisää lakisääteisiä palvelukyytejä.
VAPAA-AIKA, OSALLISTUMINEN JA KULTTUURI
Melkein kaikki vastaajat (25/34) ilmoittivat haluavansa paikan, jossa voi viettää aikaa ja tavata ystäviä. Kaikki päivätoiminnoissa mukana olleet kokivat sen hyväksi tavaksi tavata samassa
tilanteessa olevia ihmisiä.
Muuten vastaajat ilmoittivat selviytyvänsä melko hyvin ilman apua jos he halusivat osallistua
yhteiskunnalliseen ja hengelliseen toimintaan. Urheilu- ja kulttuuritapahtumiin osallistuakseen
kahdeksan (N 34) henkilöä ilmoitti tarvitsevansa apua tai tukea.
Taulukko 8. Avun tarve osallistumisessa vapaa-aikaan tai kulttuurin harrastamiseen

Yksi kyselyyn vastanneista haluaisi oman auton, jonka avulla pääsisi harrastamaan sitä mitä
haluaa. Lisäksi toivottiin omaa työhuonetta/ateljeeta, eläkeläisille omaa näytelmäkerhoa ja
sitä, että pääsisi muuttamaan itsenäiseen asumiseen. Kaksi vastanneista ilmoittaa, että rahan
puute on esteenä vapaa-ajan toimintojen harrastamiselle. Kaksi vastanneista toivoi kaveria,
jonka kanssa voisi aloittaa harrastamisen tai kulttuuri- ja liikuntatapahtumissa käymisen. Lisäksi toivottiin retkien järjestämistä esim. päivätoiminnassa kävijöiden kanssa.
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LIIKKUMINEN
Vieraissa paikoissa liikkuessaan vastaajista 10 (N34) ilmoitti tarvitsevansa apua, kuusi vastaajaa (N34) ilmoitti tarvitsevansa apua asiointipaikoissa liikkuessaan ja kolme (N34) ilmoitti tarvitsevansa apua myös lähiympäristössä liikkumiseensa.
Taulukko 9. Avun tarve liikkumisessa

3.3.

PSYYKKISEN JA SOSIAALISEN TUEN TARVE

IHMISSUHTEET JA VUOROVAIKUTUS
Sosiaalisissa taidoissa toivoi kuusi (N 34) vastaajaa apua tai tukea. Vastaajat kokivat, että
sosiaaliset tilanteet ahdistavat ja pelottavat, varsinkin jos ei keksi mitään puhuttavaa. Yksi
vastaaja toivoi löytävänsä itselleen enemmän ystäviä. Kaksi vastaajaa ilmoittu haluavansa
itselleen rennompaa asennetta ja suhtautumista elämään. Mies/naisystävää sekä kavereita
toivoi useampi vastaaja. Vastaajien lapset olivat yleensä jo aikuisiässä tai sitten ne olivat
huostaan otettuja, joten lasten hoitoon ja kasvatukseen ei kukaan tarvinnut tukea tai apua.
Taulukko 10. Avun tarve ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa
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TUKIVERKOSTO
Suurin osa kyselyyn vastanneista olivat tyytyväisiä siihen apuun ja tukee, jota he tällä hetkellä
saivat joko viranomaisilta tai lähiverkostoltaan. Kyselyyn vastanneet saavat läheisiltä ihmisiltään neuvoja sekä henkistä kannustusta, keskustelu ja rukousapua, apua sosiaaliseen toimintaan sekä huolenpitoon ja hoivaan, lisäksi taloudellista tukea.
Työntekijöiltä ja viranomaisilta kyselyyn vastanneet saavat ohjausta, tukea, lohdutusta, apua
päätöksenteon hallintaa ja mielipiteiden vaihtoon sekä kuuntelu apua. Lisäksi kyselyyn vastanneet saavat työntekijöiltä hoidollisiin toimenpiteisiin liittyvää tukea kuten lääkkeiden jako, terapia - ja lääkäripalvelut sekä keskusteluhetket joko päivätoiminnassa tai kotikäyntien aikana.
Kuvio 11. Tyytyväisyys apuun ja tukeen

Lisää apua ja tukea kyselyyn vastanneet tarvitsevat itsenäistymisen tukemiseen, elämänilon
löytymisen etsintään, juomisen lopettamiseen, kumppanin löytämiseen, sosiaalisten taitojen
opetteluun, kodinhoitoon, mielialojen vaihteluun sekä yhteydenpitoon sijoitettuun lapseen.
TOIMINTATARMON YLLÄPITÄMINEN
Yksittäiset kyselyyn vastanneet saavat iloa ja voimaa arkipäiväänsä siitä, että heillä on oma
asunto tai oma auto. Lisäksi iloa ja voimaa arkipäivään saa puutarhan hoidosta, seurakunnan
ja LLKY:n järjestämästä päivätoiminnasta, hengellisyydestä, liikunnasta, kaverin kanssa keskustelusta, omasta kumppanista, sisaruksista, omasta kissasta sekä hyvästä fyysisestä ja henkisestä kunnosta, hyvästä yöunesta ja elämänhallinnasta sekä harrastuksista. Neljä henkilöä
vastaa
saavansa
iloa
yksityisen
palveluntuottajan
järjestämästä
päivätoiminnasta/ryhmätoiminnasta ja kanssaihmisistä. Kaksi vastanneista ilmoittaa saavansa iloa ja voimaa
alkoholin käytöstä.
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Kuvio 12. Millainen apu auttaa jaksamaan.

Ylivoimaisesti eniten vastaajat kertovat kaipaavansa keskusteluja joko työntekijöiden tai lähipiirin kuuluvien henkilöiden kanssa. Lisäksi kannustaminen, rohkaiseminen ja muistuttaminen
koettiin kaikista mukavimpina jaksamisen tukipilareina.
ARKIELÄMÄN VAIKEUDET
Yksi asiakas koko kuljetuspalvelut hankaliksi, koska kunnan tarjoaman kuljetusapu ei aina ole
käytettävissä silloin kun olisi asioita hoidettavana. Kaksi vastaajaa kertoi, että jos he saisivat
kaikki kivut pois, se helpottaisi arkea huomattavasti. Lisäksi toivottiin lisää rahaa, kumppania
taloudenhoitajaksi, enemmän tekemistä, kohtaamisia kanssaihmisten kanssa, keskusteluapua,
ja hyvää tukiverkkoa. Yksi asiakas mainitsi LLKY:n ja Kauhajoen seurakunnan päivätoimintakeskuksen helpottavan arkeaan.
Kuvio 13. Arkielämän vaikeudet.
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Muistivaikeudet, aloitekyvyn puute, voimattomuus, uupumus, jännittäminen, ahdistuneisuus,
unettomuus, pelot ja yksinäisyys nousivat suurimmiksi arkielämää vaikeuttaviksi tekijöiksi.
Väkivaltaa ei kokenut yksikään vastaaja ja yksi vastaaja koki, että hänen tielleen oli osunut
liikaa ”vääriä naisia”, jotka olivat vaikeuttaneet hänen arkielämäänsä.
ARKIPÄIVÄN SUUNNITTELU
Alle viisi vastaajaa ilmoitti, että tarvitsisi apua tai tukea vuorokausirytmin ylläpitämiseen ja
sovituista ajoista kiinni pitämiseen. Yksittäisissä vastauksissa nousi esille, että kipujen poistaminen helpottaisi arkea. Yksittäisissä vastauksissa edelleen ilmeni, että kumppanin avulla arki
helpottuisi tai sen avulla, että olisi enemmän rahaa käytettävissä tai enemmän tekemistä.
Kuvio 14. Arkipäivän suunnittelu

KUNTOUTUSPALVELUJEN TARVE
Kaikki ruokailuun ja ruoanvalmistukseen liittyvä toiminta koettiin keskusteluryhmien lisäksi
kaikista kuntouttavimpina. Vastaavasti myös erilaiset liikuntamuodot koettiin hyvinä ja varsinkin vertaisryhmällä toteutettuina. Vastausvaihtoehdoissa uimahalli oli sijoitettu retkien ja teatterin kanssa samaan sarakkeeseen, eli hengen ja ruumiin ravinto oli tässä sarakkeessa sekoitettu ja se myös näkyi vastauksissa. Nimittäin vastaajien kanssa käydyissä keskusteluissa uimahalli nousi ylitse muiden, joten se nostaisi vielä enemmän liikunnan merkitystä kuntouttavana toimintana.
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Kuvio 15. Vastaajien osallistuminen erilaisiin kuntoutusmuotoihin

MINKÄLAISEEN RYHMÄTOIMINTAAN HALUAISIT OSALLISTUA?
Kaikki annetut vastausvaihtoehdot saivat suunnilleen yhtä paljon vastauksia. Osallistumishalukkuuteen näyttäisi vaikuttavan hyvin paljon kustannuskysymys.
Näiden vaihtoehtojen lisäksi vastaajat toivoivat sitä, että KELA järjestäisi kuntoutusta myös
eläkeläisille. LLKY:ltä toivottiin keskustelutaidon kursseja, pienellä omavastuu osuudella järjestettyjä retkiä, lisää uimahallissa käyntejä, erilaisia vertaistukiryhmiä samalla diagnoosilla oleville, tapahtumia esim. tansseissa käyntejä, opiskeluryhmä esim. ATK-kurssi, naisille suunnattua ryhmätoimintaa, ruoanvalmistuskursseja ja keskusteluryhmiä, autoharrastajille omat työtilat, pajatoimintaa ja käsityökerho/paikka jossa voisi askarrella.
Kuvio 16. Minkälaiseen ryhmätoimintaan haluaisit osallistua
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LIITE 2

KARTOITUS PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUJEN TARPEESTA
SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ALUEELLA

Vastaajan

ikä

sukupuoli

siviilisääty

lapsia

koulutus

kyllä

ei

En osaa sanoa

Ryhmä:
Kotipaikkakunta:
A. AVUN TARVE KOTONA
1. ASUMINEN

Olen tyytyväinen asuntoni sijaintiin
Olen tyytyväinen asuntoni kuntoon ja varustetasoon
Olen tyytyväinen asuinympäristöni viihtyvyyteen ja turvallisuuteen
Olen tyytyväinen asuinympäristöni palveluihin
Jos haluan, voin olla omassa rauhassani
Minulla on turvallinen olo asunnossani

2. PERHESUHTEET Valitse se vaihtoehto, joka kertoo tilanteestasi.
Asun yksin

Asun
puolison Asun
puolison Asun lapsen tai Asun vanhemkanssa
ja lasten kans- lasten kanssa
pieni kanssa
sa

Jonkun muun, kenen?
Minkälaisia muutoksia haluaisit asumiseesi?

3. TALOUDELLINEN TILANNE
Riittävätkö rahasi elämiseen?

kyllä

ei

En osaa sanoa

Tarvitsetko apua tai neuvoa

usein

joskus

Ei koskaan

rahan käytön suunnittelussa?
pankissa ja pankkiautomaatilla asioinnissa?
laskujen maksussa ajallaan?
velkojen maksun suunnittelussa?
Minkälaisia muutoksia toivoisit raha-asioidesi hoitamiseen?
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4. KOTITYÖT
Tarvitsetko apua tai ohjausta

usein

joskus

Ei koskaan

ruuanlaitossa?
siivouksessa?
pyykinpesussa?
kodin huoltotöissä?
kodin pihatöissä?
Minkälaisia muutoksia toivoisit, että selviytyisit paremmin kotitöistä?

5. ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN
Tarvitsetko apua tai ohjausta

usein

joskus

Ei koskaan

hygienian eli oman puhtauden hoidossa?
ulkonäöstä huolehtimisessa?
vaatteiden valinnassa erilaiseen säähän ja eri
tilanteisiin?
ulkoilussa ja liikunnassa?
päihteiden käytön hallinnassa?
Minkälaisia muutoksia tarvitset, jotta voisit paremmin huolehtia itsestäsi?

6. PÄIHTEET
Käytätkö päihteitä?
tupakka, nuuska, piippu
Miedot alkoholijuomat (olut, siideri, viini)
Väkevät alkoholijuomat (viina, likööri jne.)
Huumeet
Sekakäyttö (lääkkeet ja alkoholi)

ei koskaan

1-2x/vko

päivittäin

Mitä apua tarvitset päihteiden käytön hallintaan?

7. TERVEYDENTILA JA LÄÄKEHOITO
Onko sinulla sairauksia, jotka vaativat hoitoa?
Tarvitsetko apua

usein

joskus

Ei koskaan

psyykkisen eli henkisen voinnin arvioinnissa?
fyysisen eli ruumiillisen voinnin arvioinnissa?
lääkkeiden annostelussa ja käytössä?
lääkärin tai hoitajan luona käynnillä?
Minkälaisia muutoksia toivoisit elämääsi, jotta voisit huolehtia terveydestäsi ja lääkehoidostasi paremmin?
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B. AVUN TARVE KODIN ULKOPUOLELLA
1. ASIOINTI
Tarvitsetko apua tai neuvontaa

usein

joskus

Ei koskaan

asioiden hoitamiseen puhelimella?
kaavakkeiden täyttämisessä?
viranomaisen kanssa asioimisessa?
ruokaostosten, vaateostosten tai muiden ostosten tekemisessä?
Minkälaisia muutoksia tarvitset, että pystyisit asioimaan itsenäisesti?

2. VAPAA-AIKA, OSALLISTUMINEN JA KULTTUURI
Tarvitsen tukea,

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

jotta löydän kiinnostavaa tekemistä
jotta voin osallistua urheilutapahtumiin, kulttuuritapahtumiin tai muihin tapahtumiin
jotta voin osallistua hengelliseen toimintaan
jotta voin osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan (esim. järjestötoiminta)
Tarvitsen paikan, jossa viettää aikaa ja tavata
ihmisiä
Minkälaisia muutoksia toivoisit elämääsi, että voisit harrastaa sitä mitä haluat?

3. LIIKKUMINEN
Tarvitsetko apua

kyllä

ei

En osaa sanoa

kun liikut erilaisissa asiointipaikoissa?
kun liikut kodin lähiympäristössä?
kun liikut vieraissa paikoissa?
kun liikut julkisilla liikennevälineillä?
Minkälaisia muutoksia tarvitset, että voisit liikkua itsenäisesti lähiympäristössä?

C. PSYYKKISEN JA SOSIAALISEN TUEN TARVE
1. IHMISSUHTEET JA VUOROVAIKUTUS
Tarvitsetko apua ja neuvoja seuraavissa usein
asioissa?
yhdessäoloon toisten ihmisten kanssa
ystävyyssuhteiden ylläpitoon
seksuaalisuuteen (seksiin) liittyvissä asioissa
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joskus

Ei koskaan

parisuhdeasioissa
lastenhoitoon ja kasvatukseen
Minkälaisia muutoksia tarvitset asioissa, jotka liittyvät ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen?

2. TUKIVERKOSTO
Mitä apua ja tukea saat sinulle läheisiltä henkilöiltä?

Mitä apua ja tukea saat työntekijöiltä ja viranomaisilta?

Tarvit-

kyllä

ei

En osaa sanoa

setko apua tai tukea?
Saamani tuki ja apu on minulle sopivaa.
Saan riittävästi apua ja tukea.
Minulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista apua ja tukea saa.
Mihin tarvitset lisää apua ja tukea?

3. TOIMINTATARMON YLLÄPITÄMINEN
Mistä sinä saat iloa ja voimaa arkipäivässä jaksamiseen?

Millainen apu auttaa sinua jaksamaan? Voit valita yhden tai monta vaihtoehtoa.
muistuttaminen

kehottaminen

neuvominen

keskustelu

kannustaminen

rohkaiseminen

rauhoittaminen

Muu, mikä?

4. ARKIELÄMÄN VAIKEUDET
Millaiset asiat vaikeuttavat arkeasi? Voit valita yhden tai useampia vaihtoehtoja (x)
muistivaikeudet

aloitekyvyn puute

voimattomuus

uupumus

jännittäminen

ahdistuneisuus

unettomuus

pelot

yksinäisyys

kiusaaminen

väkivalta

syrjintä

tekemisen puute

taloudelliset huolet

alkoholin käyttö

huumeet

Muu mikä?

Arkielämäni sujuu ilman erityisiä vaikeuksia.

Mitä apua tarvitset arkielämän vaikeuksiin?

5. ARKIPÄIVÄN SUUNNITTELU
Tarvitsetko apua

usein

vuorokausirytmin ylläpitämiseen?
päivän toimien suunnitteluun?
sovituista ajoista kiinni pitämiseen?
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joskus

En koskaan

Minkälaista apua tarvitset, että saisit arkipäivän sujuvammaksi?

D. KUNTOUTUSPALVELUJEN TARVE
Kuntoutus, voi olla kotona tai kodin ulkopuolella tapahtuvaa, järjestettyä toimintaa,
joka tukee kotona asumista mahdollisimman pitkään.
Olen osallistunut seuraavanlaisiin ryhmä- usein
toimintoihin

joskus

En
kos- Haluaisin
kaan
osallistua

Ruuanvalmistus ja ruokailu
Käsityöt, askartelu, kudonta
Musiikin kuunteleminen, karaoke
Pelit, leikit, bingo
Retket, uimahalli, teatteri
Liikunta, kävely, pyöräily, keilaaminen
Keskusteluryhmä, yksilökeskustelu
Muu, mikä(eläkeläisille kuntoutusta)
Minkälaisia kuntoutuspalveluja haluaisit LLKY:n järjestävän kotipaikkakunnallasi?

Voisin käydä toisella paikkakunnalla ryhmätoiminnassa jos kuljetuspalvelut järjestetään. (x)
Kauhajoella

Teuvalla

Karijoella

Isojoella

Muualla, missä

Minkälaiseen ryhmätoimintaan haluaisit osallistua?

Jos haluat että sinuun otetaan yhteyttä, lisää yhteystietosi.
Nimi:

puh.

Osoite:

Kyselylomakkeen täyttämisessä minua avusti:

Pohjanmaa-hanke/ Välittäjä 2009- hanke
Saija Valtasaari
kehittäjätyöntekijä
puh.040-5400 517
PL 500
61801 Kauhajoki

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!
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Kauhajoen nuorisovaltuuston sana Suupohjan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategiaan 2011-2015

Kauhajoen nuorisovaltuusto käsitteli kokouksessaan 28.3.2011 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys- ja päihdestrategiaa ja haluaisimme ottaa kantaa seuraaviin
asioihin. Strategia herätti kiivasta keskustelua kokouksessamme ja päädyimme, että keskitymme
laajassa strategiassa enemmän lasten ja nuorten osioon.
Alaikäisten ja jopa alakoululaisten päihdekokeilut huolestuttavat
Me nuorisovaltuustolaiset koemme, että oleellisimmat asiat, mitkä vaikuttavat nuorten päihdekokeiluihin, ovat kotoa tuleva malli sekä kaveripiirin asenteet. Nuorina tiedämme, että teini-ikäiset kaipaavat rakkauden lisäksi kuria ja selkeitä rajoja jo lapsesta asti. Niiden rajojen rikkominen kuuluu
teini-ikään, mutta rajojen olemassaolo luo turvallisuutta ja luottamusta. Vanhempien asenne vaikuttaa myös: aikuisten on tärkeää ymmärtää syyt nuoren käyttäytymiselle ja välttää liiallista jyrkkyyttä.
Aikuisten tulisi keskustella lasten kanssa avoimesti mahdollisista ongelmista ja päihteidenkäytön
seurauksista.
Päihdekokeilujen ehkäisyssä nuorisovaltuustolaiset korostivat valistuksen kehittämistä. Valistuksessa tulisi tuoda esiin selkeästi faktoja huumeiden ja alkoholin haittavaikutuksista. Konkreettiset esimerkit erityisesti huumeiden haitoista ovat tarpeen: tupakoinnin vähentyessä huumeet rantautuvat
yhä lähemmäs nuorten elämään. Huumevalistuksen on tärkeää pysyä myös ajan hermolla: uusia
huumeita ilmestyy markkinoille jatkuvasti. Mielestämme huumevalistus saa järkyttää: näin haitat
todella jäävät mieleen. Päihteidenkäyttöä ehkäisisi myös lasten itsetunnon kehittäminen: hyvän itsetunnon omaava lapsi uskaltaa kieltäytyä päihteistä.
Varhaisen puuttumisen tärkeys lasten ja nuorten ongelmiin
Nuorisovaltuustolaiset kokevat myös lasten ongelmien varhaisen havaitsemisen tärkeäksi: omakohtaisiin kokemuksiin perustuen valtuustolaiset panostaisivat esimerkiksi lukihäiriön paljastavien testien toteuttamiseen nykyistä aikaisemmin. Myös henkisiin ongelmiin tulisi puuttua riittävän ajoissa.
Ongelmiin puuttumisessa oleellisena näemme opettajien ja muiden nuorten parissa työskentelevien
aidon kiinnostuksen lasten ja nuorten asioihin.
Nykyään luokkakokojen ja koulujen suurentuessa näemme entistä tärkeämpänä esimerkiksi kiusaamiseen puuttumisen tehostamisen, mitä toteutetaan jo KiVa-koulu –hankkeessa. Tehostamiseen
tulee kuulua kiusaamisen syiden perinpohjainen läpikäyminen ja sen jatkumisen ennaltaehkäisy.
Olemme huomanneet, että suurissa kouluissa on enemmän ongelmia: koemme, että pienet koululaiset ottavat herkästi mallia vanhemmilta oppilailta, jotka saattavat jo esimerkiksi tupakoida. Siksi
mielestämme suurissa kouluissa pienemmille ja vanhemmille oppilaille tulisi selkeästi määritellä
omat leikki- ja oleskelualueet. Olemme myös erittäin huolestuneita pienten koulujen lakkauttamisesta.
Keskustelussa tuli myös esiin nuorisotyön tärkeys ennen sosiaalitoimea esimerkiksi päihdeasioissa.
Pidämme tärkeänä sitä, että ongelmien ilmaantuessa voisivat nuoret ja vanhemmat kääntyä ensin
esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden puoleen ennen sosiaalitoimea: näin joitain ongelmia saataisiin
ratkaistua ”pehmeämmin” eikä kynnys avun hakemiseen olisi niin korkea.
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Yhteisöllisyyden puute koetaan uhaksi lasten ja nuorten arjessa
Mielestämme nykyisessä yksilökeskeisessä maailmassa tulisi panostaa lasten ja nuorten yhteisöllisyyteen. Nuorisovaltuusto peräänkuuluttaa yhteistä vastuuta lapsista ja ”koko kylä kasvattaa” –
henkeä. Koemme, että lapset voivat paremmin turvallisessa yhteisössä. Myös kerhot ja yhdessä tekeminen kasvattaisi yhteisöllistä henkeä nuorissa ja lapsissa. Lapsia tulisi kannustaa esimerkiksi
iltapäiväkerhoihin. Vanhempien yhteistyö kyyditysten järjestämisessä syrjäkyliltä harrastuksiin on
myös tärkeää.
Avun saaminen riittävän helposti on tärkeää
Olemme huolissamme nuorten syrjäytyneisyydestä. Ehdottaisimme, että tehtäisiin sellaisia toimenpiteitä joiden avulla saataisiin ennaltaehkäistyä nuorten masentuneisuutta ja muita ongelmia. Otettaisiin esimerkiksi kaverit ja vanhemmat mukaan vuosittaisiin terveystarkastuksiin niin ala- ja yläkouluissakin kuin myös toisella asteella. Nuorien tietoisuuteen on myös riittävän hyvin saatettava
se, mitä palveluja heille on tarjolla, esimerkiksi psykiatriset terveydenhoitopalvelut.
Erityisen tärkeäksi koemme kuraattorien ja terveydenhoitajien läsnäolon kouluissa. Resurssit rajaavat aikaa, jonka he voivat käyttää nuoriin, mutta ne tulisi ehdottomasti pyrkiä pitämään riittävinä.
Nuorisovaltuustolaisina koemme, että esimerkiksi terveydenhoitajan luo voisi päästä helpomminkin, mutta esimerkiksi lukiossa avun saaminen ei tunnu mahdottomalta. Kuitenkin usein avun saamiseen voi mennä pitkä aika. Olemme myös huomanneet, että esimerkiksi kuraattorien ja opintoohjaajien vaihtuvuus on ollut nopeaa, minkä näemme negatiivisena asiana. Oppilaan ja nuorisotyöntekijän välille on tärkeää muodostua luottamuksellinen suhde, eikä asiaa auta, jos joka vuosi suhde
pitää rakentaa uudelleen.

Toivoisimme, että sekä tässä esitetyissä että kaikissa muissakin nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa ottaisitte meihin yhteyttä.

Kauhajoella 30.maaliskuuta 2011

Minttu Haaparanta
Kauhajoen nuorisovaltuuston 2. puheenjohtaja
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