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MISTÄ KAIKKI ALKOI
Syksyllä 2008 Pohjanmaa-hankkeen aloitteesta päätettiin lähteä kehittämään Kauhajoen päihdetyötä, mutta
samana syksynä sattunut kouluampuminen ja vuoden
vaihteeseen ajoittunut LLKY:n perustaminen hidastivat
kehittämisprosessin alkamista ja työ keskeytettiin.
LLKY:n ja Pohjanmaa-hanke käynnistivät uudet neuvottelut syksyllä 2009 ja 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.
Välittäjä 2009:n Pohjanmaa hankkeen ja LLKY:n yhteisissä palavereissa keväällä 2010 todettiin kuitenkin, että
päihde- ja mielenterveysongelmat kietoutuvat yhä useammin yhteen ja silloin päädyttiin, että Pohjanmaahankkeen/Välittäjä 2009-hankkeen tuella kehitetään
LLKY:n alueella mielenterveys- ja päihdepalveluja.
Yhteistyössä
Pohjanmaa-hankkeen/Välittäjä
2009hankkeen 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.
1)Ensimmäisen työryhmän tavoitteena oli miettiä päihdepalveluiden kehittämistä työikäisille ja ikäihmisille, erityisesti hoito - ja palveluketjujen kehittämistä ja osaamisen vahvistamista.
2)Toisen työryhmän tavoitteena oli miettiä mielenterveystyön kehittämistä työikäisille ja ikäihmisille, erityisesti
hoito - ja palveluketjujen kehittämistä ja osaamisen vahvistamista.
3)Tämän työryhmän tavoitteena oli aikuisväestön mielenterveyttä edistävä ja päihteiden käyttöä ehkäisevä
työn kehittäminen
4)Neljännen työryhmän tavoitteena oli kehittää lasten ja
nuorten mielenterveystyötä

Mielenterveys- ja päihdetyön visio 2015
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.

Turvallisuus

Elämänmyönteisyys

Hyvinvoinnin edistäminen

-Strategia-alue on turvallinen
paikka asua ja elää

- Kaikki strategia-alueen
toimijat pyrkivät turvaamaan
hyvän elämän kaikenikäisille kuntalaisille

-Panostetaan mielenterveyden edistämiseen sekä ehkäisevään päihdetyöhön

-Positiivisuus luo positiivisuutta

-Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään ensisijaisesti avopalveluina

Oikeudenmukaisuus

Kunnioittaminen

-Mielenterveys- ja päihdepalveluita on saatavilla tasapuolisesti riippumatta strategiaalueen kunnasta

-Kuntalaisella on oikeus
tulla kohdelluksi ihmisarvoa
kunnioittaen huolimatta
päihde - tai mielenterveysongelmasta

Omatoimisuuden tukeminen
-Korostetaan kuntalaisten
aktiivisuutta, omatoimisuutta
ja osallisuutta

-Kuntalaisella on oikeus
päästä hoitoon tai kuntoutukseen jos hän sitä tarvitsee

-Asiakkaan ja työntekijän
yhteistyösuhde on tasaarvoinen ja edellyttää molemminpuolista kunnioitusta

-Kuntalaiset voivat luottaa
siihen, että tarvittavat mielenterveys- ja päihdepalvelut
ovat saatavilla
-Palveluiden käyttäjät voivat
luottaa siihen, että henkilökunta on ammattitaitoista

-Tuetaan palveluiden käyttäjien omahoitoa

Strategian arvopohja

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.

STRATEGIAN KEHITTÄMISKOHTEET
1)Päihdepalveluiden kehittäminen työikäisille ja ikäihmisille
a. Hoito - ja palveluketju:
– asiakkaaksi tuleminen
– asiakkaana oleminen
– asiakkuuden päättyminen
– palveluaukot
b. Osaamisen vahvistaminen
2) Mielenterveystyön kehittäminen
työikäisille ja ikäihmisille
a. Hoito- ja palveluketju:
– asiakkaaksi tuleminen
– asiakkaana oleminen
– asiakkuuden päättyminen
– palveluaukot
b. Osaamisen vahvistaminen
3)Aikuisväestön mielenterveyttä edistävä ja
ehkäisevä päihdetyö
4) Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen

KONKREETTISIA TOIMIA
Päihdetyön kehittäminen
1) Päivitetään palvelukartta päihdepalveluista
– Palvelukartta löytyy Internetistä: www.llky.fi (aikuissosiaalityö)
2)Luodaan selkeä hoitopaketti/-linjat (esim. päihdetyöntekijän käynti), joihin asiakas sitoutuu
esim. katkaisuhoitoon tullessa
3) Vahvistetaan peruspalveluiden henkilöstön päihdeosaamista alan koulutuksilla
4) Pohditaan konkreettisia toimenpiteitä yhdessä kotihoidon ja vanhusten palveluiden kanssa
5) Rakennetaan puheeksioton ja puuttumisen toimintamalli ja struktuuri, joka normalisoi puheeksi ottamista

Mielenterveystyön kehittäminen
1) Hoito- ja palvelusuunnitelmien/kuntoutumis-suunnitelmien jakaminen esh:n, sosiaalitoimen,
TK:n ja palveluntuottajien välillä.
2) Omaisten mukaan ottaminen sairaalahoidon aikana ja sieltä lähtiessä
3) Selvitetään mahdolliset palveluaukot
4) Vahvistetaan peruspalveluiden henkilöstön mielenterveysosaamista alan koulutuksilla
5) Päivitetään palvelukartta mielenterveyspalveluista
– Palvelukartta löytyy Internetistä: www.llky.fi (aikuissosiaalityö)
6) Salassapito- ja suostumuslomakkeita, -säädöksiä mietittäessä huomioidaan omaisten/läheisten osallistuminen

Aikuisväestön edistävä ja ehkäisevä työ
1) Lähestytään alueen yrittäjiä kirjeellä, jossa tarjotaan välineitä (hyvinvointipaketti)työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi esim. esitteitä ehkäisevästä päihdetyöstä ja edistävästä mielenterveystyöstä
2) Otetaan AUDIT-alkoholinkäyttöä testaava testi käyttöön neuvoloissa, työterveyshuolloissa ja
sosiaalityössä
3) Otetaan Mini-intervention käyttöön asiakastyössä
4) Kehitetään aikuisväestön edistävää mielenterveystyötä järjestämällä kuntalaisille Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutuksia.
5) Kehitetään tukihenkilötoimintaa
- ikäihmisille
- päihdeongelmaisille
- mielenterveyskuntoutujille

Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen
1) Toteutetaan Suupohjan nuorten päihdestrategiaa ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa
2) Tuetaan vanhempia heidän omassa kasvatustyössään
- Laajennettu perhevalmennus
- Perhekahvilatoiminta
- Kasvatuskeskustelu varhaiskasvatuksessa
- 4-luokkalaisten terveystarkastuksissa perhe mukana (käytössä Kauhajoella)
- 8-lk laaja terveystarkastus
- Vanhempainvartit, vanhempainillat kouluissa
3) Puututaan nuorten päihteiden käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
- Valomerkkitoiminnan käynnistäminen yhteistyössä poliisin, nuoriso - ja sosiaalitoimen kanssa

3)
Mielenterveys- ja päihdestrategian laati Pohjanmaa hankkeen, Välittäjä 2009hankkeen kehittäjä-työntekijä Saija Valtasaari yhteistyössä
nimettyjen työryhmien kanssa 2010-2011.
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