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1. JOHDANTO
Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta on keskeistä mielenterveyden edistäminen ja päihdehaittojen
ehkäiseminen. PoSan yhtymähallitus on 23.6.2016 § 64 hyväksynyt mielenterveys- ja
päihdesuunnitelman v. 2016 – 2018. Tämän jälkeen PoSan jäsenkunnat ovat hyväksyneet sen
omissa päätöksentekoelimissään. Nyt tämä suunnitelma on päivitetty koskemaan vuosia 2021 –
2024. Edelleenkään tarkoitus ei ole vahvistaa mielenterveys- ja päihdetyön erityispalveluja, vaan
tämä suunnitelma painottaa peruspalveluiden yhteydessä toteutettavaa mielenterveyden ja
päihteettömyyden edistämistä, ongelmien ehkäisyä ja varhaista puuttumista. Suunnitelman
keskeisenä tavoitteena on mielenterveys- ja päihdenäkökulman sekä mielenterveyteen ja päihteiden
käyttöön kohdistuvien vaikutusten huomioon ottaminen kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja
päätöksenteossa.
Suunnitelma koskee Kankaanpään, Karvian, Jämijärven, Pomarkun ja Siikaisten kuntia sekä PoSaa.
Suunnitelman tarkoituksena on määrittää ne tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan
vaikuttaa mielenterveys- ja päihdeongelmiin ennaltaehkäisevästi tai ainakin mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa. Mielenterveys-ja päihdetyö kattaa edistävän ja ehkäisevän työn lisäksi
hoidon ja kuntoutuksen. Ongelmien varhainen tunnistaminen on tärkeää ja vaikuttaa keskeisesti
palveluiden riittävyyteen ja saatavuuteen. Pitkäjänteisellä ehkäisevällä mielenterveys-ja
päihdetyöllä voidaan merkittävästi vähentää kasvavia mielenterveys-ja päihdehaittoja ja se on sekä
inhimillisesti että taloudellisesti kannattavampaa kuin sairauksien hoito. Perustason
avohoitopalvelujen kehittäminen, ongelmien varhainen havaitseminen ja puuttuminen sekä
ennaltaehkäisy vähentävät erikoissairaanhoidon, erityispalvelujen ja laitoshoidon tarvetta.
Kehittämissuunnitelma on yhteinen mielenterveys- ja päihdetyölle. Alkoholin riski- ja
ongelmakäyttö on läheisessä yhteydessä mielenterveyden ongelmiin. Kaksoisdiagnoosipotilaat
(ihmisellä on päihdeongelman lisäksi psyykkinen sairaus) kuormittavatkin palvelujärjestelmää yhä
enemmän.
PoSan suunnitelma on pohjautunut osin kansalliseen kehittämislinjaukseen, missä mielenterveys-ja
päihdetyön kehittämisen painopisteet vuoteen 2020 ovat; asiakkaan aseman vahvistaminen,
mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ, mielenterveys- ja
päihdepalvelujen järjestäminen ja ohjauskeinojen kehittäminen.
Vuosina 2020-2022 STM:n toteuttama mielenterveysstrategian toimeenpano painottuu palvelujen
kehittämiseen, itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseen ja mielenterveysosaamisen
lisäämiseen ihmisten arkiympäristössä osana laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen- ohjelmassa tavoitteena on vuonna 2022 se, että
perustason palveluissa on käytössä vaikuttavaksi todetut menetelmät eri sektoreille varhaisen
vaiheen hoidossa.
Satakunnan hyvinvointisuunnitelmassa tuotiin esiin se, että vanhempien, lasten ja nuorten
varhaiseen tukeen tulee panostaa. Palvelut tulee saada oikea-aikaisesti ja palvelujen kohdentaminen
yhteistyöllä matalankynnysten ennaltaehkäiseviin toimintoihin tulee turvata. Peruspalveluiden
osaamista ja tukea tulee vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa.
Syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin on panostettava. Palveluiden tulee olla saavutettavia ja
saatavuudeltaan riittäviä ja avopalveluiden ja sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan, jotta
palvelut saavuttaisivat mahdollisimman yhdenvertaisesti asiakkaat. Palveluissa hyödynnetään
kokemusasiantuntijoita ja huomioidaan läheiset ja omaiset hoitoprosessissa.
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Ehkäisevää työtä lisätään ja hyödynnetään uusia varhaisen puuttumisen toimintamalleja. Työtä
tehdään moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti. Mielenterveys-ja päihdetyön ohjauksen
kehittämisessä keskeistä on tietopohjan parantaminen, vaikuttavien palveluiden riittävä tarjonta ja
yhteistyö eri sektoreiden kanssa. Suunnitelma on lyhyt ja tiivis, pääpaino on paikallisen
asiantuntijuuden esiin nostamisessa, kunnan yhteistyöprosessin aikaansaamisessa ja
kehittämisedellytysten luomisessa.
Kokonaissuunnitelma jakautuu kahteen osaan:
– Perusteluosassa kuvataan lyhyesti suunnitteluprosessi sekä perusteet suunnitelmalle.
– Suunnitelmaosassa kuvataan keskeiset kehittämiskohteet ja toimintasuunnitelma
taulukkomuodossa.
Liitteenä on aihetta valaisevaa taustamateriaalia ja tilastoja. Niitä voi hyödyntää ja täydentää
suunnitelmaa päivitettäessä.
Suunnitelman päivittämisessä ovat mukana olleet edustajat PoSan kaikista tulosalueista sekä
kuntien eri hallintokunnista. Vetovastuu päivityksen toteuttamisesta on ollut PoSalla.

2. PERUSTEET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISELLE
Kuntien perusteet mielenterveys- päihdesuunnitelman laatimiselle:
1. Terveydenhuoltolaki, 27 § ja 28 §
2. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, 5 § ja 6 §
3. Muu lainsäädäntö sekä monet kansalliset ohjelmat, ohjeet ja suositukset, jotka edellyttävät kuntia
laatimaan ja päivittämään mielenterveys- ja päihdeohjelmansa. Mielenterveys- ja päihdehaittojen
vähentämiseksi laaditut kansalliset ohjelmat painottavat strategiatyöskentelyn tärkeyttä.
4. Mielenterveys- ja päihdeperusteisten ongelmien ja hoitokustannusten jatkuva kasvu.
Tärkein peruste suunnitelmalle on huoli kasvavista mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä niistä
aiheutuva tarve ehkäisevän toiminnan systemaattiselle kehittämiselle.
Alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 10,4 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä
asukasta kohti vuonna 2018. Kokonaiskulutus lisääntyi vuoteen 2017 verrattuna 0,4 prosenttia.
Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna vuonna 2018 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 48
miljoonaa litraa.
Alkoholijuomien tilastoitu kulutus oli noin 8,4 litraa sataprosenttisena alkoholina 15 vuotta
täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2018. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus arvioitiin noin 2,0
litraksi. Tilastoitu kulutus väheni 0,1 prosenttia mutta tilastoimaton kulutus lisääntyi 2,6 prosenttia
15 vuotta täyttänyttä kohti laskettuna verrattuna vuoteen 2017.

5
ALKOHOLIN KULUTUS 1960 - 2018

Lähde: Suomen virallinen tilasto, Alkoholijuomien kulutus. THL.

AKOHOLIPERUSTEISIIN SYIHIN KUOLLEET 2007–2018

Lähde: Tilastokeskus

Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholikuolemat ovat siis vähentyneet viimeisten 10 vuoden aikana,
mutta edelleenkin alkoholi on iso kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen riskitekijä.
Päihteiden käyttö ja mielenterveyden ongelmat, erityisesti masennus, ovat arkipäiväistyneet ja
koskettavat ainakin välillisesti kaikkia ihmisiä. Asian laajuutta osoittavat kansalliset tilastot ovat
vakuuttavia.
Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin työkyvyttömyyden syy. Vuonna 2014 koko maan
työkyvyttömyyseläkkeensaajista 44 % oli eläkkeellä mielenterveydellisistä syistä ja vuonna 2018
vastaava luku oli 43 %.
Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksetut kaudet ovat yleistyneet, ja mielenterveyden
ongelmista aiheutuu nykyisin enemmän sairauspäivärahapäiviä kuin tuki- ja liikuntaelinten
sairauksista.
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Masennuslääkkeitä käyttää yli 400 000 suomalaista.
Tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä ovat erilaiset masennustilat, ahdistuneisuushäiriöt ja
alkoholin käyttöön liittyvät häiriöt. Mielenterveyden häiriöihin voi liittyä päihdeongelma ja
päihdeongelmaisilla on riski sairastua mielenterveyden häiriöihin.
Alkoholin aiheuttama kuolleisuus on vain jäävuoren huippu kaikista alkoholihaitoista. Alkoholi
aiheuttaa lisäksi työkyvyttömyyttä, sairauksia, itsemurhia, terveyspalvelujen tarvetta ja sosiaalisia
ongelmia. Mm. lasten huostaanottojen taustalla ovat useimmiten vanhempien päihteiden käyttö tai
psyykkiset häiriöt. Vahingolliset seuraukset eivät rajoitu mielenterveys- ja päihdeongelmaiseen
itseensä, vaan myös hänen vaikutuspiirissään oleviin ihmisiin ja heidän työ-, perhe- ja muuhun
elämäänsä.
Samalla kun somaattisten sairauksien uhka työkyvylle on vähentynyt, mielenterveyden häiriöt
uhkaavat työkykyä yhä rajummin. Mielenterveyshäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien osuus asukkaista on pysynyt suunnilleen samana viimeisimmät vuodet. Satakunnassa osuus
on hieman keskiarvoa korkeampi ja Pohjois-Satakunnassa osuus on muuta Satakuntaakin
korkeammat.
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Koko maa
Satakunta
Honkajoki
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Pomarkku
Siikainen
Lähde: Sotkanet

2016
3,5
3,9
3,8
3,8
4,4
3,7
5,2
6,1

2017
3,4
3,9
4,0
3,4
4,5
3,8
5,1
5,5

2018
3,4
3,9
4,2
3,7
4,4
3,8
5,1
6,0
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Alkoholin käyttö kulkee rinnan psyykkisen pahoinvoinnin kanssa. Alkoholin kokonaiskulutus on
suorassa suhteessa myös alkoholin aiheuttamien somaattisten terveysongelmien määrään.
Alkoholinkäyttö lisää selvästi mm. useiden syöpien riskiä. Syöpäriski alkaa kasvaa suoraviivaisesti
jo kohtuujuomisen tasolla.
Mielenterveys- ja päihdeongelmien yhteiskunnalliset kustannukset ovat mittavat. Alkoholin
aiheuttamat välittömät ja välilliset kustannukset yhteiskunnalle ovat THL:n arvion mukaan yli 2
miljardia euroa. Mielenterveyden välittömät ja välilliset kustannukset ovat noin 6 miljardia euroa
Jyväskylän yliopiston tekemän selvityksen mukaan.
Suomalaisista 20–64-vuotiaista noin 14 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2018. Miehistä 15
prosenttia ja naisista 13 prosenttia tupakoi päivittäin, kun vastaavat luvut vuonna 2014 olivat 17 %
ja 14 %. Eläkeikäisistä (65–84-vuotiaat) seitsemän prosenttia tupakoi päivittäin; eläkeikäisistä
miehistä 10 prosenttia ja naisista viisi prosenttia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana
aikuisväestön tupakointi on pääsääntöisesti vähentynyt mutta vähenemiskehitys näyttää vuonna
2018 pysähtyneen.
Nuorten (14–20-vuotiaat) päivittäinen tupakointi on edelleen vähentynyt. Kun vuonna 2019 pojista
7 prosenttia ja tytöistä 6 prosenttia tupakoi päivittäin, olivat vastaavat osuudet vuonna 2008–2009
pojilla 21 prosenttia ja tytöillä 17 prosenttia. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista päivittäin
tupakoi huomattavasti useampi kuin lukiolaisista.
Sähkösavukkeiden käyttö on edelleen vähäistä. Sähkösavukkeita käytti päivittäin kaksi prosenttia
20–64-vuotiaista miehistä ja alle prosentti naisista vuonna 2018. Myös nuorilla sähkösavukkeiden
käyttö on pääsääntöisesti vähäistä.
Tupakointi aiheuttaa yhteiskunnalle noin 1,5 miljardin vuosittaiset kustannukset ja noin 5000
ennenaikaista kuolemaa.
Suomalaisten huumeiden kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet 1990-luvulta lähtien. Syksyllä 2018
kerätty aineisto osoittaa, että yhä useammalla suomalaisella on omakohtaista kokemusta huumeista.
Yleisimmin kokeiltu tai käytetty huume on kannabis. Kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet
suomalaisessa väestössä vuoden 1992 kuudesta prosentista 24 prosenttiin vuonna 2018. Myös
stimulanttien (esimerkiksi amfetamiini, ekstaasi ja kokaiini) kokeilut ovat yleistyneet, joskin niitä
kokeilleiden osuudet väestöstä jäävät alle viiteen prosenttiin vuonna 2018.
Kuntodopingin käyttö on pysynyt tasaisena läpi 2010-luvun. Kyse on varsin marginaalisesta
ilmiöstä, sillä dopingaineita käyttävien suomalaisten osuus on noin yksi prosentti.
Näiden perustulosten pohjalta voidaan todeta, että huumeiden käytön kasvutrendi on jatkunut myös
viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana. Huumeiden kokeilun ja käytön edelleen yleistyessä
erilaiset haitat ja huumeita käyttävien palvelutarpeet ovat todennäköisesti myös kasvussa (ks. esim.
Päihdetilastollinen vuosikirja 2018).
Kannabista tai muita aineita joskus elämänsä aikana kokeilleiden tai käyttäneiden osuudet
15–69-vuotiaassa suomalaisessa väestössä vuosina 1992–2018, %.
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Lähde: Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet, Tilastoraportti 2/2019, 25.2.2019. THL.

Huumeisiin liittyvien kuolemien määrä on vaihdellut, mutta on jälleen kasvussa.
Myrkytyskuolemissa opioidit esiintyvät lähes aina yhdessä alkoholin ja bentsodiatsepiniinien
kanssa.
Huumekuolemat 2006 – 2018 (EMCDDA:n määritelmä)

Lähde: Tilastokeskus

Kuvatun kehityskulun katkaisemiseksi ja suunnan kääntämiseksi on toimintaa muutettava
hyvinvointia edistävään ja ongelmia ennaltaehkäisevään sekä varhaisen vaiheen auttamisen
suuntaan. Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen ja haittojen ehkäisy edellyttävät
hallintokuntien välistä ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Tarvitaan mm. terveys-, sosiaali-,
koulu-, kulttuuri-, vapaa-aika-, kaavoitus-, asuntotoimen, poliisin, seurakuntien, järjestöjen ja
yrityssektorin rakentavaa yhteistyötä. Alkoholinkäytön yleistyminen on hyvinvoinnille niin suuri
uhka, että sen edessä hyvilläkin peruspalvelutoimilla varustettu kunta on voimaton. Sektorirajat
ylittävälle toiminnalle on löydettävä vastuunkantajat.
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3. KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT
Mielenterveys- ja päihdeongelman havaitseminen ja siihen puuttuminen on peruspalveluissa
toteutettava tehtävä.
Mielenterveys- ja päihdeongelman hyvän hoidon painopiste on peruspalveluissa. Peruspalveluiden
voimavaroja ja osaamista vahvistetaan sekä edistetään kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja
hyödynnetään järjestöjen tuottamia palveluja mielenterveys- ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi.
Ehkäisevään toimintaan panostaminen on välttämätöntä, koska resurssit eivät tule riittämään
hoitopalveluiden kysynnän kasvaessa.
Edistävä työote lisää asiakkaan voimavaroja ja mahdollisuuksia huolehtia omasta sekä ympäristön
hyvinvoinnista ennen varsinaisten terveysongelmien syntymistä (ihmisten selviytymisen
tukeminen). Ehkäisyn lähtökohtana on ongelmien ehkäiseminen ja niiden aiheuttamien haittojen
vähentäminen (riskien vähentäminen).
Hyvinvoinnin riskitekijät ja suojaavat tekijät on tunnistettava ja ne on otettava huomioon
kunnallisessa ja muussa päätöksenteossa palveluja ja toimintaa kehitettäessä ja suunniteltaessa. Jos
toimiva mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä puuttuu, paine purkautuu sellaisiin sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluihin, jotka eivät ole tähän varautuneet. Kehitystä ei voi ohjata.
Hallitsemattoman kehityksen seurauksena mm päivystys ja tehohoito ruuhkautuvat potilaista, jotka
ajautuvat näihin palveluihin päihteiden käytön vuoksi. Jo nyt joka neljännen potilaan hoitoon tulon
osasyynä on päihteiden käyttö.
Mielenterveyttä ja päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä vahvistamalla vähennetään riskitekijöitä.
Palveluita tulee kehittää kokonaisuutena, jolloin hoito ei pirstaloidu. Toimintamalleja
mielenterveyden häiriöiden ja päihteidenkäytön kohtaamiseen, tunnistamiseen ja hoitamiseen on
olemassa runsaasti, mutta ne eivät ole kattavasti käytössä. Mielenterveyden edistämiseen ja
häiriöiden vähentämiseen sekä ehkäisevään päihdetyöhön on olemassa näyttöön perustuvia
toimintamalleja. Mallit perustuvat arviointitutkimuksiin, joissa on käytetty verrokkiryhmiä.
Esimerkkejä näyttöön perustuvista toimintamalleista:
- Äitiysneuvolan masennusoireiden seulonta, depression ennaltaehkäisy- ja itsehoito
- Kotikäynnit raskaana olevien yksinhuoltajien ja pienten lasten äitien luona
- Lasten tukeminen perheissä, joissa vanhempi kärsii mielenterveyden häiriöistä. Toimiva lapsi ja
perhe -menetelmät
- Mielenterveyden ensiapukurssit
- Kouluissa toteutettavat mielenterveyden edistämisohjelmat ja koulujen stressinhallintakurssit
- Kutsuntaikäisten kanssa toteutettava Aikalisä-toiminta
- Päihteiden riskikulutuksen seulat, mini-interventio ja motivoiva haastattelu
- Pakka-toimintamalli
- Omin jaloin- ja Valomerkki-toimintamallit
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiselle ja hyvän palvelun toteutumiselle on paljon
esteitä. Ne on tunnistettava, jotta niihin osataan reagoida tarkoituksenmukaisesti. Tällaisia esteitä
ovat mm.:
- Mielenterveys- ja päihdeasioissa kohtaa valitettavan usein stigmaa. Tietoisuuden lisääminen sekä
kouluttautuminen vähentävät stigmaa ja siten myös eriarvoisuutta. Mielenterveys- ja
päihdeasiakkaat ja heidän ongelmansa eivät ole yhteiskunnassamme tasa-arvoisessa asemassa
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somaattisen sairastamisen kanssa. Perustason palveluissa puuttuu yhteinen näkemys mielenterveysja päihdepalveluiden sisällöstä:
- Peruspalvelutasolla ei osata kohdata mielenterveys- ja päihdeasiakasta, tunnistaa ongelmia ja ottaa
niitä puheeksi. Peruspalveluiden työntekijöillä ei ole riittävää mielenterveys- ja päihdetyön peruseikä täydennyskoulutusta. Puheeksiotto-koulutusta jalkautetaan eri sektoreille.
- Maailmalla on kokeiltu ja on jo käytössä hyviä toimintamalleja, mutta ne eivät ole juurtuneet
peruspalveluihin Suomessa. Tieteelliset tutkimustulokset jäävät helposti tutkimuslaitoksiin tai
ulkomaisiin tieteellisiin lehtiin. Näyttöön perustuvia toimintamalleja on tuotu jonkin verran kentän
käyttöön.
- Resursointi ei vastaa tarvetta. Resursseja ei kohdenneta terveyden edistämiseen ja
ennaltaehkäisyyn, vaan korjaava työ vie niistä pääosan.
- Peruspalvelujärjestelmässä on kynnyksiä, joiden vuoksi palvelujen saaminen on hankalaa (mm.
päihtynyt potilas on ei-toivottu potilas), osaamisen puutteet, puute (jatko)hoitopaikoista, jonot,
kiire, työntekijän epävarmuus roolistaan mielenterveys- ja päihdeasioiden kohtaamisessa,
epätietoisuus palvelupoluista, yhteistyön toimimattomuus, lyhyet tai harvat kontaktit asiakkaiden
kanssa, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien puuttuminen.
- Ihmisillä on kynnyksiä hakea apua ongelmiinsa (mm. ongelmien kieltäminen, leimautumisen
pelko, hoitoon sitoutumisen pelko).
Päihteiden käyttöön ja henkiseen pahoinvointiin pitää puuttua siellä, missä se on luontevinta
kulloisessakin tilanteessa (neuvolat, päivähoito, koulu, kutsunnat, työterveyshuolto, sosiaali- ja
terveydenhuollon vastaanottotoiminta jne.). Tavoitteena on parantaa työntekijöiden valmiuksia
mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa toimimisessa ja lisätä toiminnan vaikuttavuutta.
Tämä suunnitelma auttaa peruspalveluja käynnistämään toimintamallin, jolla tunnistetaan alkoholin
riskikulutus. Kun asiakas/potilas tulee tietoiseksi, että hänen alkoholinkäyttönsä on vaarassa
muuttua kohtuukäytöstä ongelmakäytöksi, hänellä on paremmat mahdollisuudet tehdä valintoja ja
muuttaa käyttäytymistään. Kyseessä on siis perustavaa laatua olevan ennaltaehkäisevän toiminnan
aikaansaaminen.
Suunnitelmassa annetaan ohjeet, missä peruspalveluissa ja milloin alkoholinkäyttö otetaan puheeksi
asiakkaan/potilaan kanssa. Ko. tilanteissa siitä kysytään systemaattisesti. Suunnitelmassa
määritetään myös, milloin on aihetta ryhtyä jatkotoimenpiteisiin. Varhainen alkoholin riskikulutus
tunnistetaan mm. Audit-testin avulla. Asiakasta ohjataan mini-intervention eli lyhytneuvonnan
keinoin tarvittavin jatkotoimenpitein. Suunnitelma korostaa systemaattista varhaisvaiheen
riskikäytön tunnistamista. Väestölle korostetaan varhaisvaiheen riskikäytön tunnistamisen tärkeyttä.
Kun alkoholinkäyttöä kysytään kaikilta, ei asiakas leimaudu.

4. PERIAATTEET SUUNNITELMAN LAATIMISESSA
Kokonaissuunnitelmaan on nostettu vain sellaisia asioita, joiden toteuttamiselle on perusteltu tarve
ja joiden työstämiseksi on kyetty kehittämään realistinen toteutussuunnitelma. Tavoitteet ovat
toiminnallisia. Tarkoitus on saada parannus nykyiseen työkulttuuriin ja arjessa tehtävään työhön.
Nykyisessä toiminnassa oleva hyvä säilytetään ja sitä kehitetään edelleen. Suunnitelma on
päivitettävä riittävän usein, jotta kehittäminen on jatkuvaa ja ammattilaisten osaaminen sekä
vahvistuu että kasautuu. Suunnitelma ei ole itseisarvo, sen arvo ja hyöty tulee vasta sen
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toteutumisen kautta. Toiminnan kehittämisen peruskysymys on, mihin kunnan peruspalveluihin
päihde- ja mielenterveysasioissa ollaan tyytyväisiä ja missä on parantamisen varaa.
Tarvitaan toimijoiden yhteinen käsitys, mitä ja miten asioita kehitetään. Ei tavoitella lyhyen
tähtäimen hyviä tuloksia, vaan positiivista muutosta ihmisten arkeen. Suunnitelmatyössä on
tiedostettu, että suunnitelman jalkauttaminen on tärkein osa strategista johtamista (kehittämistyö
10 %, juurruttaminen 90 %). Kaikkea tarvittavaa ei tarvitse eikä kannata tehdä yhdellä kertaa.
Avainsanat kehittämistyössä ovat:
– konkreettisuus (suunnitellut toimet toteutetaan ja otetaan mukaan päivittäiseen työhön) ja
– jatkuvuus (kehittäminen on jatkuvaa, toiminnan kehittäminen on osa työnkuvaa ja suunnitelma
päivitetään riittävän usein).
Kehitettävästä toiminnasta tulee suunnitelman avulla systemaattista. Työmenetelmät ja
toimintatavat sisällytetään koko henkilöstön osaamissalkkuun. Esimerkiksi alkoholin käytön
puheeksi ottamisesta tulee kehittämisen myötä rutiinia. Edistäminen, ennaltaehkäisy ja varhaisen
puuttumisen työote eivät jää vain muutaman kiinnostuneen erityisalaksi, vaan ovat koko
henkilöstön toimintatapa, osa arjen toimintaa. Erityinen painopiste on ehkäisevän työn ja varhaisen
puuttumisen toimintamallien sekä työmuotojen kehittämisessä.

5. SEURANTA, ARVIOINTI JA PÄIVITTÄMINEN
Kuntien luottamuselimet käsittelevät suunnitelman ja hyväksyessään sen sitoutuvat suunnitelman
toteuttamiseen. Suunnitelman toteutuksen seuranta ei täten jää vain mielenterveys- ja päihdeasioista
kiinnostuneille, vaan myös valtuustojen ja tarkastuslautakuntien tehtäväksi. Tuloksena on
käytännössä noudatettava ja aktiivisesti päivitettävä suunnitelma, joka varmistaa jatkuvan
mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen peruspalveluissa.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä suunnitelman toimeenpanoon ja siinä esitettyjen konkreettisten
toimintatapojen juurruttamisen käytäntöön. Tavoitteena on toiminnan vaikuttavuuden lisääminen
kouluttamalla työntekijöiden valmiuksia kohdata ja toimia mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden
kanssa. Mielenterveyden, päihteettömyyden ja hyvinvoinnin edistäminen on pitkäaikainen, jatkuva
prosessi ja sen tulokset näkyvät viiveellä, usein vasta vuosien päästä.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma päivitetään tarvittaessa ja se toimii työn kehittämisvälineenä.
Päivittämisestä vastaa mielenterveys- ja päihdetyöryhmä, joka myös seuraa ja arvioi suunnitelman
toteutumista ja vastaa täytäntöönpanon edistymisestä PoSan palvelujohtajien kanssa.
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6. POSAN ALUEEN PALVELUPROSESSIN KUVAUS KOKONAISUUTENA
Palveluita voidaan toteuttaa monella eri tasolla. Kuviossa 1 kuvaus.

Erikoissairaanhoito, tarvitaan lähete
Satasairaalan yksiköt

PoSa, mielenterveys-ja päihdepalvelut
Yksityiset toimijat
Nettiterapiat ja muut
digitaaliset palvelut

PoSa, peruspalvelut sosiaali- ja
terveyspalveluissa kuten eri neuvolat,
vastaanotot, sairaalan osasto ja sos.toimi

Kaupunki ja kunnat

Kolmannen sektorin toimijat kuten
seurakunta., järjestötoimijat ja
vertaisryhmät kuten AA - ja NA- ryhmät

Kuvio 1. Palvelut PoSan alueella

Kuviossa on kuvattu PoSan alueen keskeisin mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluverkosto
ja merkittävimmät yhteistyötahot. Palveluita tarjotaan pääosin fyysisesti lähipalveluina
Kankaanpäässä lukuun ottamatta digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Erikoissairaanhoito
tarvitsee lääkärin lähetteen samoin nettiterapiat. Lisäksi sairaalan osastolle ei voi mennä ilman
lääkärin määräystä eikä hyödyntää nettiterapiaa. Yksityisille palveluntuottajille tarvitaan yleensä
maksusitoumus, jonka PoSan alueella tekee sosiaalitoimi. Yksityisiä palveluntarjoajia voi
hyödyntää myös omakustanteisesti. Pyramidin jokaisella tasolla on oma tehtävä, tavoite ja
asiakaskunta. Tavoitteena kaikilla tasoilla on hyvä/parempi mielenterveys ja kuntoutuminen sekä
päihteiden käytön vähentäminen tai lopettaminen, ylipäätään hyvinvoinnin lisääntyminen. Kaikilla
asiakkailla on eri tasoilla mielenterveys-ja/tai päihdeproblematiikkaa, mutta niiden laajuus ja
ongelman taso ovat erilaiset, mikä määrittää sen, millä portaalla mitäkin hoidetaan. Pyramidin
portaat tuottavat erilaisia palveluita. Kaikilla portailla tehdään ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä.
Pyramidin jokaisella tasolla voi hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Lievät ja ns.
kevyemmät tapaukset voidaan hoitaa perustasolla PoSan peruspalvelukeskusten palveluissa. Mikäli
tarvitaan mielenterveys- ja päihdepalveluista lisäosaamista, hyödynnetään PoSan mielenterveys- ja
päihdepalveluyksikköä, joka tarjoaa hyvin moninaisia ryhmätoimintoja sekä yksilövastaanottoa.
Mikäli asiakas on liian haastava perustasolle, voidaan tehdä lähete erikoissairaanhoitoon.
Kankaanpää omaa pieneksi paikkakunnaksi erikoissairaanhoidon psykiatrian yksikön, jonka kanssa
yhteistyö on saumatonta. Viikoittain on yhteinen tiimi, missä voidaan käydä keskustelua siitä, että
mille ns. portaalle asiakas kuuluu ts. mistä hän saa parhaimman hyödyn oikea-aikaisesti.
Yhteistyötä tehdään poikkihallinnollisesti ja monialaisesti eri tahojen kanssa ja yhteistyötä myös
tarvitaan, jotta palveluprosessin eteneminen on sujuvaa. Paljon on myös asiakkaita, jotka ovat
yhteisiä niin esim. Tähden kuin erikoissairaanhoidonkin kanssa tai sosiaalitoimen ja Tähden tai
Tähden ja kolmannen sektorin kanssa. Yhä enemmän pyritään tuottamaan palveluita avopalveluina
ja tuettuina palveluina hyödyntäen esimerkiksi kotihoitoa rinnalla. Byrokratia saattaa myös joskus
hidastaa palvelun saantia.
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Yhdeksi kehityskohteeksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa nostetaan puheeksi oton
jalkauttaminen. Paljon otetaan mielenterveys- ja päihdeasioita esille eri sektoreilla, mutta
tarkasteltavaa olisi se, miten se tehdään ja mihin aikaan. Tärkeintä on sen oikea-aikainen
kohentaminen. Ongelmien varhainen tunnistaminen, puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat tekijöitä,
joilla on vaikutusta erityisesti ihmisten hyvinvointiin, mitä pitäisin tärkeimpänä arvona. PoSan
alueen tuotetaan palveluita näyttöön perustuvin menetelmin esim. IPC, Valomerkki-keskustelut jne.
Tärkeää on seurata vaikuttavia tapoja toteuttaa palveluita eri sektoreilla.
PoSan alueella on monta toimivaa kolmannen sektorin tahoa, jotka tuottavat palveluita
mielenterveyden edistämiseen. Palveluiden tiedottamista ja yhteistyötä tulee kehittää.
Järjestötoiminnan tavoitettavuuteen tulee panostaa ja osallistuttaa asukkaita palveluiden
suunnitteluun. Kankaanpään hyvinvointikertomuksessa painopisteiksi on nimetty vastuunotto
elintavoista, mitä edistetään monella eri sektorilla puheeksi ottamisella. Syrjäytymisen ehkäisyyn
panostetaan eri menetelmillä. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan lisätä mm. hyödyntämällä
vertaisuutta sekä esim. asiakasraateja. Elinympäristö on turvallisempi, kun ihmisillä on parempi
hyvinvointi. Siihen tulee panostaa jokaisella sektorilla siten, että keinot ja päämäärä ovat selvillä
kaikilla eri kohderyhmille.
Yhteistyötä tiivistämällä saavutetaan entistä vaikuttavampia tuloksia. Tärkeää on tunnistaa se, mitä
milläkin sektorilla tehdään. Se helpottaa asiakasohjausta ja sitä kautta takaa asukkaille
laadukkaampaa palvelua. Digitalisaation merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa koronakriisin jälkeen. On kehitettävä uusia innovaatioita, tarjottava etäpalveluita ja tulee hyödyntää
terveysteknologiaa.

7. MIELENTERVEYDEN JA PÄIHTEETTÖMYYDEN EDISTÄMINEN KUNNISSA
Kunnat edistävät mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tarjoamalla kuntalaisille tekniset rakenteet
sekä turvalliset ja viihtyisät asuinympäristöt. Teknisten toimien vastuulla on myös tilojen
kunnossapito sekä kunnan yleisilmeestä huolehtiminen. Lisäksi vapaa-aikatoimet vastaavat
hallinnassaan olevien harraste-, nuoriso- ja liikuntatilojen sekä liikunta-alueiden kunnossapidosta ja
hoidosta. Vapaa-aikatoimet koordinoivat paikallista harrastetoimintaa ja jakavat harrastepaikkojen
käyttövuorot, seuraavat käyttöastetta ja keräävät kävijätilastot. Kunnat järjestävät
harrastetoimintaan kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan huomioiden koko ihmisen elinkaari.
Monipuolisen ja laajan harrastustoiminnan sekä matalan kynnyksen erityispalveluiden tavoitteena
on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, yksinäisyyttä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmia. Näillä
vapaa-ajanpalveluilla on tärkeä merkitys kuntien elinvoimalle ja pitovoimalle sekä kuntalaisten
hyvinvoinnille.
Ennaltaehkäisevässä päihde- ja mielenterveystyössä on tiivistetty entisestään moniammatillista
yhteistyötä ja otettu uusia toimintamalleja käyttöön, kuten PAKKA. Jokaisessa PoSan alueen
kunnissa on nimetty ennalta ehkäisevä päihdetyöntekijä, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä
keskenään. Alueelle on perustettu EPT-työryhmä, jonka kokoonkutsujana toimii PoSan ehkäisevä
päihdetyön koordinaattori. Koordinaattori on ollut avainasemassa ja vahva tuki kuntien EPThenkilöille, joilla on myös paljon muita vastuualueita kuin ennalta ehkäisevä päihdetyö. Lisäarvoa
ja tehokkuutta paikalliseen työhön on tuonut myös maakunnallinen Selvinpäin Satakunnassa hanke.
Samojen toimintamallien toivotaan jatkuvan pysyvänä tulevaisuudessa.
Etenkin nuorten päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat ovat yleisesti kaikkialla kasvussa.
Varhainen puuttuminen on kaikkien kuntalaisten etu ja koko kunnan tehtävä. Päihdetilanne- ja
kouluterveyskyselyjen tulokset ohjaavat toiminnan suuntaa alueellisesti ja antaa pohjatietoa EPT-
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vuosikellon suunnitteluun. Paikalliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden, on kuntiin syntynyt erilaisia
toimintoja mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseksi. Kuntien Olohuoneissa tai
vastaavissa toimitiloissa on järjestetty yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa, kuten kaiken kansan
karaokeiltoja, kokkikerhoja ja kädentaitajien harrasteryhmiä. Tavoitteena on tarjota maksuttomia ja
päihteettömiä sekä matalankynnyksen aktiviteettejä, joissa ei ole yhdistysten sääntöjä ja maksuja.
Kunnissa tehdään paikallisesti ja monialaisesti sekä moniammatillisesti päihdekasvatusta eri
sektoreille muun muassa koululaisille järjestetään toiminnallisia- ja osallistavia vanhempainiltoja ja
tarjoamalla mahdollisuuden osallistua asiantuntijaluentoihin. Kunnissa on käytössä monia varhaisen
puuttumisen keinoja ja menetelmiä, joita toteutetaan moniammatillisesti, kuten Valomerkki ja Omin
jaloin. Kuntalaisten pariin jalkaudutaan eri keinoin puheeksioton kynnystä madaltaen.
Yksi kuntien tavoitteista on EPT näkyvyyden lisääminen erilaisten kampanjoiden avulla. Kunta
viestii aktiivisesti ja näkyvästi sosiaalisessa mediassa. Myös tutkitun tiedon hyödyntäminen ja
jakaminen on yksi vaikuttamiskeinoista. Kuntalaisia kuullaan yleisissä kuulemistilaisuuksissa,
verkkokyselyillä sekä eri ikäryhmien vaikuttamiskanavien kuten nuorisovaltuuston, vanhus- ja
vammaisneuvoston sekä harrastepiireissä vuoropuhelun ja henkilökohtaisen kohtaamisien kautta.
Hyvinvoinnin edistäminen näkyy vahvasti sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa vapaa-aikatoimen ja
hallintorajat ylittävä ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö säästää korjaavasta hoidon
kustannuksia. Sivistyspalveluissa vapaa-aikatoimella on keskeinen rooli ja koulun kanssa tehdyllä
yhteistyöllä pitkät perinteet nuoren itsetunnon ja minäkuvan tukemisessa.

8. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ POSAN PALVELUISSA
8.1. Perhepalvelut
8.1.1. Äitiysneuvola
Ensikäynnillä kartoitetaan odottavan äidin ja puolison alkoholin, huumeiden, lääkkeiden käyttöä,
tupakointia sekä psyykkiset sairaudet ja mieliala. Äidin ja perheen mielialaa ja mahdollista
päihteiden käyttöä seurataan tiiviisti ja tarvittaessa otetaan asia puheeksi. Keskustelun pohjana
käytetään haastattelulomaketta, joka lähetetään postissa kaikille äitiysneuvolaan ilmoittautuneille
äideille ja heidän puolisoilleen. Vanhemmat täyttävät Audit C-kyselyn ja tarvittaessa voidaan
pyytää täyttämään koko Audit. Vanhempien kanssa keskustellaan päihteiden vaikutuksesta sikiöön.
Erityistä huomiota kiinnitetään äiteihin, jotka ovat käyttäneet päihteitä ennen raskautta ja
alkuraskaudessa sekä ollut/on psyykkisiä ongelmia. Lisäksi molemmille vanhemmille annetaan
täytettäväksi THL:n voimavaramittari-kysely. Kyselyn asiat keskustellaan vanhempien kanssa
myöhemmin laajassa terveystarkastuksessa. Toiveena, että molemmat vanhemmat osallistuvat
käynnille. Synnytyksen jälkeen jälkitarkastuksessa äiti täyttää EPDS-mielialakyselyn. Kyselyn
avulla kartoitetaan mahdollista synnytyksen jälkeistä masennusta.
Ennen raskautta tai raskauden aikana päihteitä käyttävät äidit ohjataan tarvittavan hoidon piiriin.
Myös isiä pyritään ohjaamaan hoitoon. Päihdeongelmaisen ensisijainen hoitopaikka on Satakunnan
keskussairaalan äitiyspoliklinikan yhteydessä toimiva HAL- poliklinikka, jonne terveydenhoitaja
tekee lähetteen. Päihdeongelmaisia äitejä voidaan hoitaa myös mielenterveys -ja päihdekeskus
Tähdessä, psykiatrian poliklinikalla tai A – kodissa. Päihteiden käyttäjien raskautta seurataan
äitiyspoliklinikalla. Tarvittaessa asiakkaan hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä,
hoidossa huomioidaan myös raskaana olevan äidin perhe. Kankaanpään A – kodissa hoitojaksolla

15
olevien odottavien äitien raskauden seuranta hoidetaan Kankaanpään äitiysneuvolassa ja tarvittaessa
Satakunnan keskussairaalassa. Kuntayhtymän ulkopuolelta kotoisin olevat äidit tarvitsevat
maksusitoumuksen kotikunnastaan. Hoito toteutetaan yhteistyössä A -kodin henkilökunnan kanssa.
8.1.2. Lastenneuvola
Ikäkausitarkastuksissa:
* 2 kk käynnillä annetaan vanhemmille voimavaralomake (+tarvittaessa AUDIT), palautus 3 kk
käynnillä.
* 1 v (th) annetaan vanhemmille voimavaralomake ja Audit - C täytettäväksi, palautus ja keskustelu
seuraavalla käynnillä.
* 1.3 v laaja tarkastus (th) käydään läpi voimavaralomakkeet ja Audit-C kyselyt. Tulokset kirjataan
perhelehdelle. Jatkot ohjataan tarpeen mukaan.
* 1.6 v laaja tarkastus (lri): Lääkäri käy vielä läpi vanhempien kanssa voimavarakyselyn ja Audit
lomakkeet lapsen perhe-lehdeltä.
* 4 v laaja tarkastus (th) vanhemmille lähetty postitse voimavaralomake ja Audit kysely kotiin,
tuovat täytettynä tarkastukseen. Käydään läpi perheen kanssa (th,lri). Kirjataan yhteenveto
perhelehdelle.
Tarvittaessa vanhempia ohjataan mielenterveys –ja päihdepalvelukeskus Tähteen. Muita hoitotahoja
ovat psykiatrian poliklinikka, A-koti ja Satakunnan keskussairaalan sosiaalipediatrinen poliklinikka.
Jaettava materiaali:
Audit- tulosten perusteella tarvittaessa Vähennä vähäsen –lehtinen
8.1.3. Perhesuunnitteluneuvola
Päihde- (alkoholi/tupakka/huumeet) ja mielenterveysasiat kartoitetaan haastattelemalla jokaisessa
tarkastuksessa. Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkohoitoon Tähteen, esim. raskaudenkeskeytyksen
jälkeen.
8.1.4. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvien asioiden puheeksiotto ja tarkkailu kuuluvat
jokaiseen asiakaskontaktiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa, jotta hoitoonohjaus tapahtuisi ennen kuin oppilaan/opiskelijan ongelmat häiritsevät
hänen elämäänsä ja/tai opintoja. Esimerkkejä mielenterveysongelmista koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa kouluhaluttomuus, masennus, ongelmat kotona ja kavereiden kanssa,
oppimisvaikeudet, pelot, syömiseen liittyviä ongelmia, traumaattisiin tilanteisiin liittyvät ongelmat,
käytösongelmat (aggressivisuus, levottomuus...).
Laajoissa terveystarkastuksissa (1, 5, 8 lk) on käytössä THL:n kyselyt. Kyselyissä kartoitetaan
laajasti oppilaan ja koko perheen hyvinvointia, myös mielenterveys ja päihteet. Lisäksi laajoissa
terveystarkastuksissa 1 ja 5 lk:lla annetaan vanhemmille Audit-C kysely täytettäväksi. Vanhempien
Audit -pistemäärät kirjataan vanhemman suostumuksella heidän potilaskertomukseensa HOIYHTlomakkeelle. Mikäli pisteet ylittyvät, annetaan vanhemmille Vähennä vähäsen – lehtinen, johon
liitettynä Mielenterveys -ja päihdekeskus Tähden yhteystiedot. Mielialaa seulotaan myös
yläkoululaisilla ja vanhemmilla opiskelijoilla mielialaseula BDI avulla. Kouluterveydenhuollossa
voidaan antaa tarvittaessa ADSUME (nuorten päihdemittari) täytettäväksi, jos huoli päihteiden
käytöstä. Kaikille aloittaville opiskelijoille tehdään Audit -kysely opiskeluterveydenhuollossa.
Mikäli pisteet ylittyvät niin tehdään mini-interventio. Tarvittaessa voidaan antaa täytettäväksi myös
nikotiiniriippuvuuskysely. Tarvittaessa varataan aika koulu/opiskelulääkärille, joka voi kirjoittaa
reseptin korvaushoidoista ala-ikäiselle.
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Epäily alkoholin käytöstä koulussa, oppilas alle 18 v
Sovitaan tarv. työpari -> keskustelu oppilaan kanssa -> puhallustesti alkometrillä
Testi positiivinen:
yhteydenotto kotiin -> perheen tapaaminen -> lastensuojeluilmoitus -> tukitoimet
Testi negatiivinen:
yhteydenotto kotiin -> Aiheeton epäily? -> Seurantakäytäntö
Tavoitteena irti päihteistä ja päästötodistuksen saaminen.
Perheen tukeminen.
Epäily huumeiden käytöstä, oppilas alle 18 v
Sovitaan työpari -> keskustelu oppilaan kanssa ja yhteydenotto kotiin -> perheen tapaaminen ->
huumetestaus -> testituloksen kuuleminen
Testi negatiivinen:
Aiheeton epäily? -> seurantakäytäntö
Testi positiivinen:
Lastensuojeluilmoitus -> seurantakäytäntö /hoitoonohjaus
Perheen tukeminen.
Huumekaupan epäily: Ilmoita asiasta poliisille tai nimettömään vihjepuhelimeen puh: 0800-90022
(valtakunnallinen)
Tavoite: Työkyky palautuu, irti päihteistä, saa päättötodistuksen
Epäily huumeiden käytöstä, opiskelija 18 v tai vanhempi
Sovitaan työpari -> keskustelu oppilaan kanssa (lupalappu allekirjoitettavaksi) -> keskustelu
rehtorin kanssa (th+kuraattori) -> huumetestaus -> huumetestituloksen ilmoittaminen oppilaalle ->
yhteisneuvottelu -> seurantakäytäntö / hoitoonohjaus -> psyk./sos.tukitoimet, jos asiakas haluaa
Kieltäytyminen testistä tulkitaan positiiviseksi tulokseksi. Rehtori tekee päätöksen, voiko jatkaa
opintoja. Huomioitava opiskeltava ala (SORA-laki).
Tavoite: Työkyky palautuu, irti päihteistä, valmistuu koulusta
Sosiaalitoimen kautta ohjautuvat
Kun nuoresta on tehty ensimmäinen lastensuojeluilmoitus päihteiden käytön vuoksi, lapsi ja perhe
ohjataan Valomerkki -keskusteluun terveydenhoitajalle tai sosiaaliohjaaja tapaa lapsen Valomerkkikeskustelun merkeissä. Mikäli nuoresta tulee toinen tai useampi lastensuojeluilmoitus päihteiden
käytön vuoksi, niin asiassa tehdään laajempi palvelutarpeen arviointi lapsiperheiden
sosiaalipalveluiden toimesta.
Hoitoonohjaustilanteessa pyritään moniammatilliseen yhteistyöhön perheen ja oppilaan kanssa.
Jatkohoitoihin ja asiakkaan voinnin seurantaan osallistutaan tarvittaessa.
Jos nuori on itselleen/muille vaarallinen, hänet toimitetaan päivystykseen.
Osalle oppilaista riittää käynnit terveydenhoitajan luona ja Valomerkki -keskustelu.
Perusopetuksesta ohjataan jatkohoitoon koulupsykologille tai Tähteen. Muita jatkohoitopaikkoja on
perusopetuksessa esim. NUPO. Toisen asteen opiskelijat ohjataan ensisijaisesti
opiskelupsykologille, muut mielenterveys- ja päihdekeskus Tähteen. Osa opiskelijoista käy
psykiatrian poliklinikalla. Huoltajat ohjataan Tähteen.
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Valomerkkiin ohjautuminen
Alle 18-vuotias nuori, jolla ei ole vielä lastensuojelun asiakuutta, jää kiinni päihteiden
käytöstä/hallussapidosta ensimmäistä kertaa.
Sosiaalipäivystys ilmoittaa tapahtuneesta ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorille
-> ohjautuu valomerkki-keskusteluun -> sovitaan työpari -> ollaan yhteydessä vanhempiin ja
sovitaan keskusteluaika-> toteutetaan valomerkki-keskustelu->
Nuoresta ei herää huolta: seurantakäytäntö
Nuoresta herää huoli: Eteenpäin ohjaus -> Omin jaloinmenetelmä/lastensuojeluilmoitus/vanhempien tuki ja ohjaus/tarvittavat tukitoimet.
Kutsuntatarkastukset
Tarkastukseen kutsutaan ko. vuonna 18 vuotta täyttävät miehet.
Terveydenhoitaja kartoittaa huolellisesti nuoren taustat: ongelmat koulussa, käytöshäiriöt,
oppimisongelmat, kotitaustan, mielialan, mielenterveydelliset oireet, päihteiden käytön. Huomiot
kirjataan tiedoksi lääkärille, joka tarv. tekee lähetteen opiskelupsykologille mielenterveys- ja
päihdeongelmien vuoksi. Muita jatkohoitopaikkoja on Tähti, NUPO, psykiatrian poliklinikka.
Kehittämissuunnitelma, liite 1.
8.1.5 Perhesosiaalityö
Perhepalveluissa kaikilla palvelualueilla päihde- ja mielenterveysasioissa on tavoitteena
ennaltaehkäistä päihde- ja mielenterveysongelmia. Päihde- ja mielenterveysasiat otetaan
asiakastapaamisilla puheeksi ja tarvittaessa ohjataan hoitoon mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus
Tähteen. AUDIT-testi on mahdollinen. Päihde- ja mielenterveysasioista puhutaan
asiakastapaamisissa toistuvasti, jos tarpeen. Päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen kuuluvat asiat
sekä terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin liittyvä keskustelu ovat oleellinen osa
perhesosiaalityön sisältöä.
Perhepalveluissa sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla pyritään tukemaan perhettä arjessa niin,
että ennaltaehkäistään mielenterveys- ja päihdeongelmien syntyminen. Palveluina on mm.
lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukiperhe, tukihenkilö, sekä verkostoyhteistyö eri tahojen
kanssa tarpeen mukaan.
Tarvittaessa perhesosiaalityöstä ohjataan vanhemmat päihteiden käytön vuoksi arviointijaksolle
Tähteen, sekä hakemaan apua PoSan mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksesta.
Perhesosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä Tähden kanssa perheen asioissa.
Mikäli lapsella on lastensuojelun tarve, voidaan aloittaa lastensuojelun asiakkuus
lastensuojelutarpeen selvityksen perusteella. Lastensuojelussa tehdään ennaltaehkäisevän päihde- ja
mielenterveystyön lisäksi myös korjaavaa työtä. Lastensuojelussa perheen päihteiden käyttö otetaan
puheeksi ja selvitetään, tarvitseeko perhe päihde- ja mielenterveyspalveluita. PoSan päihde- ja
mielenterveyspalvelut voivat toimia osana lapsen lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Tällöin
lastensuojelu sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut tekevät yhteistyötä.
Lastensuojelun avohuollon tukitoimena on mahdollista perheen yksilöllisen tarpeen mukaan
järjestää perheelle PoSan tai muiden palvelujen tuottajien palveluita. Lastensuojelussa lapsi on
asiakas, vaikka päihde- tai mielenterveysongelma olisi vanhemmalla ja vanhempi ohjataan hoitoon.
Lapsi tai nuori on lastensuojelun asiakas niin kauan, kun lapsella on suojelun tarve ja avohuollon
tukitoimet ovat tarpeellisia.
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Akuutissa tilanteessa, jossa perheessä käytetään päihteitä, on varmistettava, että lapsesta tai
nuoresta huolehtii aikuinen, joka ei ole päihtynyt. Mikäli kaikki aikuiset ovat päihtyneitä eikä
kukaan huolehdi lapsesta ja lapsi on tämän vuoksi vakavassa vaarassa, niin lapsi sijoitetaan
kiireellisesti.
Vanhempien päihde- ja/tai mielenterveysongelmien vuoksi lapsi tai nuori voi tulla lastensuojelun
asiakkuuteen. Perhettä tuetaan avohuollon tukitoimin. Mikäli avohuollon tukitoimet todetaan
riittämättömiksi, voidaan lapsi tai nuori sijoittaa kiireellisesti tai tehdä huostaanotto. Kun
lastensuojelun asiakkuudessa olevan lapsen tai nuoren vanhemmat käyttävät päihteitä voidaan
lastensuojelusta velvoittaa heidät antamaan kontrollinäytteet heidän päihteiden käytöstään.
Kun perheessä on mielenterveysongelmia, niin lastensuojelu tekee yhteistyötä
mielenterveyspalveluiden kanssa: aikuispsykiatria, nuorisopsykiatria. On mahdollista, että
lastensuojelusta myös ostetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena perheelle erilaisia
terapiapalveluita.
Lastensuojelussa tilanteet arvioidaan hyvin yksilöllisesti. Näkökulmana on lapsen etu ja on
merkittävää, että perhe saa lapsen edun mukaisia palveluita. Avohuollon tukitoimilla pyritään
korjaamaan tilanteita perheessä mahdollisimman hyvin, monipuolisesti ja pitkään, niin että lapsi
voisi asua omien vanhempiensa kanssa. Mikäli avohuollon palvelut todetaan lapsen ja perheen
kohdalla riittämättömiksi ja lapsen terveys ja kehitys vakavasti vaarantuvat, niin lastensuojelulain
mukaan viranomaisilla on velvollisuus ottaa lapsi huostaan ja järjestää hänelle sijaishuolto.
Keskeisimmät kehittämisasiat:
-

Perhesosiaalityössä sekä vapaaehtoistyössä kehitetään malleja saada kokonaiset perheet
toimintaan, joka olisi vaihtoehto päihteiden käytölle.
Perhesosiaalityössä jatketaan lasten ja nuorten perheiden arjen toiminnan tukemista eri
palvelualueilla.
Perhesosiaalityö ja perheneuvola tiivistävät ja kehittävät edelleen yhteistyötään
mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähden kanssa.

Kehittämissuunnitelma, liite 2.

8.2. Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityössä päihde- ja mielenterveysasioissa on ensisijaisena tavoitteena ennaltaehkäistä
päihde- ja mielenterveysongelmia. Aikuissosiaalityön keinoin tuetaan asiakkaan arjessa
selviytymistä ja elämänhallintaa. Palveluina on mm. sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta ja
sosiaalinen kuntoutus. Päihde- ja mielenterveysasiat otetaan asiakastapaamisilla puheeksi ja
tarvittaessa asiakas ohjataan hoitoon mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähteen.
Asiakaskohtaisesti tehdään yhteistyötä sekä Tähden että tarvittaessa psykiatrian poliklinikan kanssa
mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.
Aikuissosiaalityössä tehdään ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön lisäksi myös
korjaavaa työtä. Sosiaalityöntekijä tekee palvelupäätökset asiakkaille, joilla on laitoskuntoutusta
vaativa päihdeongelma. Asiakastyö jatkuu laitoskuntoutuksen aikana tiiviissä yhteistyössä
mielenterveys-ja päihdepalvelukeskus Tähden kanssa, jotta asiakkaan hoitopolku jatkuu
laitoskuntoutuksen päättyessä katkeamatta.
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Päihteiden käyttö otetaan puheeksi säännöllisesti ensimmäisen toimeentulotukiasioinnin yhteydessä
(joko puheeksiotto tai AUDIT-kysely), tarvittaessa tehdään mini-interventio. AUDIT-kysely
täytetään aktivointisuunnitelmaa laadittaessa ja tarvittaessa tehdään mini-interventio.
Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä kartoitetaan mahdolliset päihdeja mielenterveysongelmat ja tehdään tarvittaessa hoitoonohjaus Tähteen. Tarvittaessa
palvelutarpeen arviointiin pyydetään työpari mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähdestä.
Päihteiden käyttö otetaan puheeksi vammaispalvelun palvelusuunnitelmaa laadittaessa ja se
kirjataan palvelusuunnitelma-lomakkeeseen kaikkien asiakkaiden osalta. Palvelusuunnitelmalomake siirretään suoraan Effica-asiakastietojärjestelmään.
Testitulokset, puheeksiotto, mini-interventio ja mahdolliset toimenpiteet kirjataan Efficaasiakastietojärjestelmään
Kehittämissuunnitelma, liite 6.

8.3. Ikäihmisten palvelut
Ikäihmisten palveluissa päihteiden käyttö otetaan puheeksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa
laadittaessa säännöllisille asiakkaille ja tarvittaessa myös tilapäisissä hoitosuhteissa. Ikäihmisten
spalveluiden henkilöstöllä on valmiudet puuttua asiakkaan alkoholin käyttöön ja tehdä miniinterventioita. Gerontologinen kokonaisarviointi sisältää mittariston, jossa on tarvittavat
alkoholinkäyttöä selvittävät testit. Ikäihmisten palveluissa asiakkaille käytetään pääasiassa Yli 65vuotiaiden alkoholikyselyä ja tarvittaessa AUDIT -kyselyä. Tehdyt testit, keskustelut, miniinterventiot ja mahdolliset toimenpiteet kirjataan Lifecare-asiakastietojärjestelmään.
Haastavia tilanteita käsitellään työyhteisössä. Kaikkeen ei ole olemassa valmista
toimintaohjeistusta, vaan hoitajan on omalla ammattitaidollaan ja työryhmän tuella tehtävä
soveltuvat ratkaisut. Hoitaja arvioi turvallisuuden niin asiakkaan kuin omalta kannaltaankin.
Periaatteena on, että alkoholin vaikutuksen alaisena olevan asiakkaan luokse ei jäädä palveluita
antamaan, mutta tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti ja arviointiin vaikuttaa myös asiakkaan oma
turvallisuus. Haastavia tilanteita käsitellään jälkeenpäin palavereissa. Tarvittaessa konsultoidaan
lääkäriä.
Ikäihmisten palveluissa on käytössä Kaste-hankkeena kehitetty Gerontologinen kokonaisarvioinnin
mittaripatteristo, joka on yhtenäistänyt PoSassa käytettävät testit ja mittarit. Sieltä valitaan
tilanteeseen sopiva testi. Testistö jakautuu toimintakyvyn eri osa-alueiden mukaan. Työpaikalla
annetaan testien käyttöön koulutusta ja perehdytetään uusi työntekijä niiden käyttöön. Yhteistyö
päihde- ja mielenterveyskeskus Tähden kanssa on vakioitunut käytäntö. Henkilöstö voi tarvittaessa
keskustella yleisesti mielenterveys- ja päihdeasioista päihdetyöntekijöiden kanssa. PoSan lääkärit
vastaavat lääketieteellisestä hoidosta. Työnohjauksellisissa asioissa otetaan yhteys omaan
lähiesimieheen.
8.3.1. Kotihoito ja asumispalvelut
Kotihoidossa hoito ja palvelu auttavat asiakasta asumaan kotona niin kauan kuin se on turvallista.
Palvelu perustuu tilannearviointiin ja hoitoa ohjaa hoito- ja palvelusuunnitelma. Jokaisessa
kotihoidon tiimissä työskentelee sairaanhoitaja, lähihoitajia tai kodinhoitajia, kotihoidon tiimeihin
on nimetty vastuulääkäri. Kaikissa PoSan jäsenkuntien kotihoidon tiimeissä on käytössä yhteiset
ohjeet ja säännöt.
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Kotihoidossa haasteita tuottaa työskentely asiakkaan kotona ja itsemääräämisoikeus. Tavoitteena on
antaa asiakkaalle tarvittava tieto asiasta ja hyväksyä asiakkaan oma päätös. Kotihoidossa henkilöstö
tiedostaa, että päihdetyössä ratkaisevaa on asiakkaan oma halu muuttaa tilannettaan. Henkilöstö
havainnoi asiakkaan kodissa esim. alkoholin käytön määrät ja kertovat alkoholin vaikutuksesta
yleiseen toimintakykyyn ja kotona asumisen onnistumiseen. Henkilöstö informoi lääkkeiden,
alkoholin ja pelaamisen haitoista ja yhteisvaikutuksen vaaroista, mm. tapaturmariskit.
Asumispalveluissa tehdään yhteistyötä asiakkaan toimintaverkoston kanssa (omaiset, PoSan
kotihoito, MTT, Päihde- ja mielenterveyspalvelut Tähti, geriatri ym.) PoSan ikäihmisten
asumisyksiköissä työskentelee sairaanhoitaja, lähihoitajia ja hoiva-avustajia, asumispalveluihin on
nimetty yksikkökohtaiset vastuulääkärit. Kaikissa PoSan jäsenkuntien asumispalveluissa on
käytössä yhteiset ohjeet ja säännöt.
Asumisyksikön tulohaastattelussa päihde- ja mielenterveysasiat otetaan puheeksi ja niihin pystytään
välittömästi puuttumaan sekä ottamaan ne huomioon jo hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä.
Näin turvataan asiakkaan hyvä ja turvallinen asuminen.
Omaishoidon tuen kotikäynneillä mielenterveys-, päihde- ja muut riippuvuuspulmat nousevat
käytettävien lomakkeiden kysymyksissä esiin. Näin asiakas saa asianmukaisen tiedon ja hoitoon
ohjaamisen mielenterveys- ja päihdepalveluihin ja lakisääteisiin terveystarkastuksiin.
Keskeisimmät kehittämisasiat:
-

Koulutusta päihde- ja mielenterveystyön ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen
Mielenterveys-, päihde- ja muihin riippuvuusasioihin erikoistuneen vastuuhenkilön
nimeäminen.
Gerontologiseen kokonaisarviointiin perustuvien testien ja mittareiden käytön lisääntyminen
– kouluttaen ja perehdyttäen koko ikäihmisten palveluissa työskentelevät. Nämä tulee
huomioida aina myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Kehittämissuunnitelma, liite 7.
8.4. Terveyspalvelut
8.4.1. Aikuisterveydenhuolto – aikuis- ja seniorineuvolatoiminta
Aikuis- ja seniorineuvolan vastaanotolla tehdään asiakkaille tarvittaessa akuutti- ja
pitkäaikaissairauksien hoidonohjaus-, hoito- ja seurantakäynneillä alkoholinkäyttöä (AuditC, Audit,
Alkoholimittari) ja / tai ahdistuneisuutta / masennusta (BDI, GDS5-30) mittaavia testejä.
Testituloksen pohjalta otetaan asia tarvittaessa puheeksi ja käydään Mini-interventio. Asiakas
voidaan tavata uudelleen puheeksi otetun asian johdosta, mutta hänet voidaan myös ohjata
tarvittaessa asiantuntijan vastaanotolle.
Puheeksiottoa, mini-interventiota, toteutetaan psykologisten tutkimusten yhteydessä ja
diabeetikoiden, verenpaineasiakkaiden ohjauksessa sekä elintapaohjauksessa. Samoin toimitaan
Marevan-ohjaustilanteessa (esim. alkuohjauksessa ja INR-arvon vaihdellessa), sairausloman hakijan
kanssa ja laboratoriokokeiden tai oireiden viitatessa mahdolliseen runsaaseen alkoholin käyttöön.
Audit-testi tehdään myös ajokorttitarkastuksen yhteydessä. Audit-testin yhteydessä käytetään
apukorttia ohjaustyön tukena.
Diabeetikoiden ensitietoryhmissä alkoholi ja sen vaikutukset diabeteksen hoitotasapainoon tai
painonhallintaan sisältyy ohjaukseen Kankaanpään aikuisneuvolan järjestämissä ryhmissä.
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Terveystarkastuksiin on liitetty edellä mainittujen mittareiden käyttö helpottamaan puheeksi
ottamista.
Audit-kysely tehdään, kirjataan ja tilastoidaan kaikissa 30-, 40 – ja 60-vuotiaiden naisten
kohdunkaulasyövän seulontatarkastuksissa sekä 40-vuotiaiden miesten ja pitkäaikaistyöttömien
terveystarkastuksissa.
Alkoholimittari-kysely tehdään 70- ja 75-vuotiaille seniorineuvolassa terveystarkastuksen
yhteydessä, samoin kaatumis- /tasapainotestiä suoritettaessa.
Asiakkaan / potilaan omaehtoisen Audit-testin tekeminen mahdollistetaan mm. odotustiloissa
tarjolla olevin Audit-kyselylomakkein. Odotellessa asiakas voi pohtia testin avulla omaa
alkoholinkäyttöään. Ajattelemaan herätteleviä julisteita on kiinnitetty vastaanotto- ja odotustilojen
seinille. Mielenterveys- ja päihdeaiheista terveyskasvatusmateriaalia on odotustiloissa luettavana ja
mukaan otettavaksi.
Tupakoinnin puheeksiotto on lisääntynyt ja Kankaanpään aikuisneuvola on aloittanut Tupakasta
vieroittamisen ryhmätoiminnan vuonna 2014.
Keskeisimmät kehittämisasiat:
-

Tupakoinnin lopettamisen tukiryhmätoiminta ja osaaminen koko PoSan alueella
Koulutustarve: Puheeksi ottamisen ja testien kertauskoulutusta.

Kehittämissuunnitelma, liite 3.
8.4.2. Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähti
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähti tarjoaa matalankynnyksen peruspalveluita erilaisiin
mielenterveys- ja riippuvuuspulmiin. Tavoitteena on tuen antaminen varhaisessa vaiheessa PoSan
alueen asukkaille. Palveluihin ei tarvita lähetettä.
Palvelut koostuvat vastaanottotoiminnasta sekä toimintakeskuksen palveluista ja lisäksi yksi
psykiatrinen sairaanhoitaja tekee työtä kouluilla yläasteikäisten nuorten kanssa. Yksiköstä
koordinoidaan myös ehkäisevää päihdetyötä ja toteutetaan varhaisen tuen toimintamalleja sekä
Pakka-toimintamallia.
Yksikössä toimii psykologi, psykiatrisia sairaanhoitajia, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja ohjaaja sekä
osastonhoitaja. PoSan lääkärin lisäksi yksikössä toimii päihdepsykiatri.
Vastaanotolla hoidetaan lieviä tai keskivaikeita ja vakaita mielenterveys-ja päihdeongelmia.
Vastaanoton palveluita ovat; erilaiset arviot, tutkimukset, terapiat, lyhytkestoinen psykoterapia ja
päihdehoito sekä lääkehoito. Lääkehoito sisältää korvaushoidon lisäksi valvotun Antabus-hoidon ja
pkv- ja kipulääkkeiden vieroitushoidon toteutuksen lääkärin ohjeen mukaisesti suunnitelmallisesti.
Lisäksi toteutetaan ajo-oikeus- ja ajoterveysseurantoja sekä tarjotaan konsultointiapua, koulutusta ja
tehdään laajaa yhteistyötä eri sektoreiden kanssa mm. lastensuojelun, työterveyshuollon ja
rikosseuraamusyksikön kanssa.
Liikkuvina palveluina toteutetaan mahdollisuuksien mukaan mm. kotikäyntejä ja asiakkaiden
tapaamisia muissa yksikössä eri yhteistyötahojen kanssa.
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Toimintakeskuksella toteutetaan erilaisia ryhmätoimintoja ja pitkäaikaisten mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden keskustelu- ja lääkehoitoa (pitkäaikaisinjektiot mielenterveysasiakkaille ja
alkoholin vieroituksen lääkehoito) sekä toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa. Lisäksi
toimintakeskukselta tuotetaan tarvittaessa kotikuntoutusta.
Keskeisimmät kehittämisasiat:
-

Nuorten palveluiden laajentaminen
Selkeät hoitoprosessi-mallit hoidon vaikuttavuus huomioiden
Ryhmätoimintojen kehittäminen; toiminnalliset ja psykoedukatiiviset ryhmät eri sektoreille
Toipumisorientaatio-mallin hyödyntäminen
Digitaalisten palveluiden kehittäminen

Kehittämissuunnitelma, liite 4 ja 5.
8.4.3. Kiirevastaanotto
Mielenterveys- ja päihdetestien, puheeksioton ja mini-intervention käytäntöjä noudatetaan
vastaanottotilanteissa
Alkoholiriippuvaisten katkaisuhoito voidaan toteuttaa poliklinikalla avokatkaisuhoitona tähän
hoitomuotoon soveltuvilla asiakkailla.
Korvaushoidon prosessi siirtyi Tähteen vuonna 2017.
Viikonloppuisin ja arkipyhinä korvaushoitoasiakkaiden korvauslääkkeen ottaminen tapahtuu
hoitajan valvomana kiirevastaanotolla. Tarvittaessa asiakkaalta otetaan huumeseula, kun epäillään
huumaavien aineiden käyttöä, jolla varmistetaan korvaushoitoasiakkaan huumaavien aineiden
käyttö tai käyttämättömyys.
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ohjataan kokonaistilanteen arvioinnin perusteella tarvittaessa
jatkohoitoon PoSan omiin palveluihin (Tähteen).
8.4.4. Akuuttihoidon vuodeosasto
Alkoholiriippuvaisten katkaisuhoito toteutetaan useimmiten sairaalan osastoilla. Sairaalassa hoidon
ensisijainen tavoite on fyysisen terveydentilan korjaaminen ja hoitomotivaation herättäminen.
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon PoSan omiin palveluihin tai
lähetteellä erikoissairaanhoitoon tai maksusitoumuksella päihdelaitoshoitoon.
Mielenterveys- ja päihdetestien, puheeksioton ja mini-intervention käytäntöjä toteutetaan
osastohoidon aikana.
Keskeisimmät kehittämisasiat:
-

Puheeksioton sisäistäminen osaksi jokapäiväistä hoitamista, koulutustarve.
Mielenterveys-ja päihdehaittoihin liittyvien opasvihkosten hankinta ja esillepano.
Työnohjauksen järjestäminen
Psykofyysisen kuntoutuksen hyödyntäminen.
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Kehittämissuunnitelma, liite 8.

9. DIGITAALISAATION HYÖDYNTÄMINEN MIELENTERVEYS- JA
PÄIHDEPALVELUISSA
PoSssa toimiva eOmahoitopalvelu on tarkoitettu pitkäaikaissairaille. Palvelun voi ottaa käyttöön
sopimalla asiasta hoitavan tahon kanssa. Palvelu ei sovellu äkillisten sairauksien hoitoon eikä
pitkien tai laajempaa selvittelyä vaativien asioiden välittämiseen. (eposa/omahoito www-sivut.)
Mielenterveystalon www-sivuilta löytää tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä
palveluhakuja. Mielenterveystalo tarjoaa myös nettiterapiaa, mihin tarvitaan lääkärin lähete.
Sivuilla toimii myös virtuaaliapuri ja chatti. Palvelu on tarkoitettu etenkin masentuneille ja
ahdistuneille nuorille, mutta palvelu tarjoaa myös ajankohtaisesti apua korona-tilanteen tuomiin
haasteisiin. (Mielenterveystalon www-sivut.) Edellä muutama digitalisaation mukana tuoma
mahdollisuus. Mahdollisuuksia on lukuisia ja parhaillaan niitä kehitetään lisää etenkin nyt, kun
poikkeustilanne vaatii uusia innovaatioita tuottaa palveluita. Ensivaiheessa pilotoidaan puolen
vuoden ajan etävastaanottopalvelua PoSan alueen mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitseville
asiakkaille ja seurataan sen vaikuttavuutta.
Digitalisaatio muuttaa maailmaa nopeasti luomalla täysin uudenlaisia vaihtoehtoja vanhoille ja
tutuille toiminnoille. Yksityisten yritysten tarjoamat etälääkäripalvelut tai jakamistalouteen
perustuvat palvelut ovat muuttaneet perinteisiä toimialoja. Suomi on suurien haasteiden edessä,
joihin digitalisaation hyödyntäminen toimii yhtenä ratkaisuna. Uusille sukupolville digitaalisuus on
oletusarvo. Se ei ole vain lisä nykyisiin palveluihin. (Sosiaali- ja terveysministeriön
digitalisaatiolinjaukset 2025)

10. SUUNNITELMAN VOIMAAN TULO JA PÄIVITTÄMINEN
Tämä päivitetty suunnitelma astuu voimaan, kun se on hyväksytty PoSan ja jäsenkuntien toimesta.
Suunnitelmaa voidaan päivittää suunnittelukauden aikana, jos tarve niin vaatii.
LIITTEET:
- Kehittämissuunnitelmat 1 - 8
- Sotkanetista valitut mielenterveys- ja päihdeindinkaattorit
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Liitteet: Kehittämissuunnitelmat
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Liite 1, Perheterveydenhuollon mielenterveys –ja päihdesuunnitelma
Kohde
Äitiysneuvola

Painopistealueet
Vanhemmuuteen
kasvamisen ja perheen
selviytymisen
tukeminen äidin ja
sikiön terveyden
turvaamisen ohella.

Menetelmä/toimintatapa
Yksilöllisten tarpeiden mukainen
raskauden seuranta,
haastattelulomake päihteistä
vanhemmille, keskustelu,
havainnointi

Tavoitteet
Koko perheen hyvinvoinnin
tukeminen ja varmistaminen.
Puheeksiottaminen ja
varhainen puuttuminen.

Lastenneuvola

Koko perheen
tukeminen ja lapsen
normaalin kasvun ja
kehityksen
varmistaminen

Haastattelu, kyselykaavakkeet,
havainnointi, mittaukset

Lapsen ja koko perheen
hyvinvoinnin tukeminen ja
varmistaminen. Varhainen
puuttuminen.

Perhesuunnitteluneuvola

Perhesuunnittelun
onnistuminen,
hormonaalisen ehkäisyn
vaikutusten
seuraaminen, aapasiakkaiden
mielenterveyden
ongelmien
havaitseminen
Päihteiden käytön ja
mielenterveyteen
liittyvien ongelmien
varhainen
havaitseminen ja
asioihin puuttuminen.
Ennaltaehkäisevää,
terveyttä edistävää
toimintaa painotetaan.

Haastattelu, kyselyt, havainnointi

Tarkkailu jokaisessa kontaktissa,
asioiden puheeksiotto,
terveyskyselyt, haastattelut
(vanhemmille omat kyselyt 1,5, 8lk
tt), moniammatillinen yhteistyö,
erilaisten tapahtumien järjestäminen
koululla ja PÄIHDEPUTKItoimintamalli

Koulu – ja
opiskeluterveydenhuolto

Toimenpiteet/mittarit
Toimenpiteet: Perhevalmennus,
vo:n pidentäminen,
moniammatillinen yhteistyö,
tarvittaviin tukipalveluihin
ohjaus, ennakoiva
lastensuojeluilmoitus. Mittarit:
Audit-C/ Audit, THL:n
voimavara- mittari kysely
Toimenpiteet: Vanhempien
ohjaus hoitoon,
lastensuojeluilmoitus.
Hakemus sosiaalihuoltolain
mukaisista palveluista,
lapsiperhe-tiimi,
moniammatillinen yhteistyö.
Tarv.vanhemmille voidaan antaa,
Vähennä vähäsen- lehtinen
Mittarit: Voimavara-kysely
vanhemmille, Audit-C

Vastuutaho ja aikataulu
Sosiaali- ja perhepalvelut
Äitiysneuvolan terveydenhoitajat
Perhepalvelupäällikkö

Hyvinvoinnin tukeminen,
ei-toivotun raskauden
välttäminen

Tarvittaviin tukipalveluihin
ohjaus, ehkäisyn muuttaminen

Terveyspalvelut
Perhesuunnittelun
terveydenhoitajat

Ongelmien varhainen
havaitseminen ja
ennaltaehkäisy ennen kuin
häiritsee
elämää/koulunkäyntiä.
Päihteettömyys, todistuksen
saaminen. Mielenterveyden
tukeminen.

Terveyskysely, seuranta,
moniammatillinen yhteistyö,
lastensuojeluilmoitus,
lastensuojelun kautta ohjautuvat
päihdetapaamiset, tukikeskustelut,
puhallutukset, huumetestaukset,
sosiaalihuoltolain mukainen
ilmoitus yht.työssä opiskelijan ja

Sosiaali- ja perhepalvelut
Koulu-ja
opiskeluterveydenhoitajat
Perhepalvelupäällikkö

Sosiaali- ja perhepalvelut
Lastenneuvolan terveydenhoitajat
Perhepalvelupäällikkö
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Ylisukupolven siirtyvän
käyttäytymismallin
ehkäisy

Kutsunnat

Asevelvollisen
taustojen, päihteiden
käytön ja mielialan
huolellinen kartoitus

vanhempien kanssa.
lastensuojelun tukitoimet
Mittarit: tarv. ADSUME
koululaisilla. Kaikille
opiskelijoille Audit. Tarv. miniinterventio, nikotiini riippuvuuskysely, kouluterveyskyselyt
BDI
Toisen asteen ammatillisen
koulutuksen huomiot SORA-lain
suhteen.

Huolellinen haastattelu, tarkkailu,
aikaisemmat tiedot

Armeijaan pääsy ja siellä
selviytyminen

Valomerkki –ja Omin jaloin –
toimintamallit sekä IPCkeskustelut.
Tarv. lääkäri tekee lähetteen
psykologille Tähteen. Armeija pudokkaat ohjautuvat Aikalisäprojektin työntekijöille (esim.
etsivä nuorisotyö),
huumetestaukset
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Liite 2, Perhesosiaalityön mielenterveys- ja päihdesuunnitelma
Kohde:
Perhepalvelut,
perhesosiaalityö

Painopistealueet

Menetelmä/
toimintatapa

Perheneuvola

Päihde- ja
mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisy

Perheneuvonta
Psykologipalvelut

Sosiaalihuoltolain
mukaiset palvelut
perheille

Päihde- ja
mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisy
Ennakollinen
lastensuojelu

Perhetyö
Lapsiperheiden
kotipalvelu
Tukihenkilöpalvelu
Tukiperhe

Tavoitteet

Toimenpiteet/mittarit

Vastuutaho ja aikataulu

Lapsen ja perheen mahdollisimman hyvä
ja tarpeenmukainen avun ja tuen
saaminen.

Otetaan puheeksi päihde- ja
mielenterveysasiat.

Perhepalvelupäällikkö

Vanhempien ja tai ja lapsen / nuoren
tarpeenmukainen auttaminen =
mielenterveyden tukeminen
päihdeongelman ennaltaehkäisy

Ohjaus tarvittaessa päihde- ja
mielenterveyspalveluihin.

Ohjaaminen tarpeenmukaisen palvelun
piiriin mikäli huomataan päihde- ja
mielenterveyspalvelun tarve.

AUDIT-testi

Ennaltaehkäistä palveluilla lastensuojelun
tarve.

Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan
puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat.

Ennaltaehkäistä palveluilla päihde- ja
mielenterveysongelma perheessä.

AUDIT-testi

Lastensuojeluilmoitus

Perhepalvelupäällikkö
Johtava sosiaalityöntekijä

Ohjaus tarvittaessa päihde- ja
mielenterveyspalveluiden piiriin,
yhteistyö Tähden kanssa.
Moniammatillinen yhtestyö lapsen ja
perheen asioissa.

Sosiaaliohjaaja tai
sosiaalityöntekijä, mikäli
perheessä lapsella on erityisen
tuen tarve.
Prosessi aloitettava 7 vrk
sisällä ls-ilmoituksesta.

Valomerkki-toimintamalli
Nuoresta päihdekokeilijasta ohjaus
kouluterveydenhoitoon. 5-kerran
päihdetunnit.
Palvelutarpeen arviointi/
Lastensuojelun tarpeen selvittäminen >
lastensuojelun asiakkuuden
aloittaminen ja siirto lastensuojelun
asiakkuuteen

Lastensuojelutarpeen selvitys /
palvelutarpeen
arviointiprosessissa aikaa 3kk.
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Lastensuojelu

Päihde- ja
mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisy
Korjaava työ

Avohuollon tukitoimet

Lapsen edun toteutuminen

Sijaishuolto

Päihde- ja mielenterveysongelmissa
tavoitteena ongelman hoito ja palvelun
tarjoaminen perheelle, oli kyseessä sitten
huoltajan tai lapsen päihde- ja/tai
mielenterveysongelma.
Tavoitteena tilanteen parantuminen >
näkökulmana aina lapsen etu.

Otetaan puheeksi päihde- ja
mielenterveysasiat.

Johtava sosiaalityöntekijä
AUDIT-testi
Ohjaus tarvittavien palvelujen piiriin
PoSa:n omana palveluna tai
ostopalveluna mikäli tarvittavaa
palvelua ei muuten ole saatavilla.
Asiakassuunnitelmaan kirjataan
päihde- ja mielenterveysongelma sekä
niiden hoitosuunnitelma. Voi olla mm.
ohjaus Tähteen, yhteistyö Tähden
kanssa avohuollon tukitoimena,
yhteistyö nupo:n kanssa, ostopalvelut
jne.
Tarvittaessa huostaanotto ja lapsen
sijoittaminen sijaishuoltoon.
Sijaishuollossa olevalla lapsella
sijaishuoltosuunnitelma.

Perheoikeudelliset
palvelut

Päihde- ja
mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisy

Ohjaus ja neuvonta

Yhteistyövanhemmuuden edistäminen
vanhemman päihde- tai
mielenterveysongelmasta huolimatta

Ohjaus päihde- ja
mielenterveyspalveluihin

Lastensuojelun
vastuusosiaalityöntekijä
työpareineen.
Aikataulu on tarpeenmukainen
ja yksilöllinen.
Lastensuojelun asiakkuuden
alkaessa asiakassuunnitelma
laaditaan vähintään kerran
vuodessa.
Lastensuojelun asiakkuus
päättyy viimeistään täysiikäisyyteen. Mikäli nuorella on
oikeus jälkihuoltoon, niin
päättyy viimeistään 25ikävuoteen.
Perhepalvelupäällikkö
Lastenvalvoja

Lastensuojeluilmoitus
Lapsen tapaamisoikeuden toteutumisen
edistäminen, tarvittaessa
valvottuna/tuettuna tapaamisena

Perhepalvelupäällikkö
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Liite 3, Aikuisterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdesuunnitelma
Kehittämiskohde

Painopistealueet

Menetelmä/toimintatapa

Tavoitteet

Toimenpiteet mittarit

Aikuisterveys

Ehkäisevän mielenterveystyön
toimintamalleja käytetään ja
käyttöä lisätään.

Puheeksi ottaminen työkäytäntönä.
Mittarit: BDI, GAD-7.

Testejä käytetään
terveystarkastusten lisäksi enemmän
myös muussa
vastaanottotoiminnassa.
Hoitoonohjaus tarvittaessa.

Testien määrä / vuosi

Testejä
käytetään
terveystarkastusten lisäksi enemmän
myös muussa vastaanottotoiminnassa
Hoitoonohjaus tarvittaessa.

Testien määrä / vuosi

Apulaisylilääkäri
Hoitotyön päällikkö,
Osastonhoitaja/LVO

Testin käyttö lisätään
terveystarkastuksiin

Testien määrä / vuosi

Apulaisylilääkäri
Hoitotyön päällikkö,
Osastonhoitaja/LVO

Kunnat ja PoSa nimenneet
edustajansa toimielimeen.

Apulaisylilääkäri
Hoitotyön päällikkö,
Osastonhoitaja/LVO

Ehkäisevän päihdetyön
toimintamalleja käytetään ja
käyttöä lisätään
(testit, puheeksi ottaminen ja
varhainen puuttuminen, miniinterventio)

Tupakoinnin vähentäminen

Testejä käytetään mm.
erotusdiagnostisesti ja mieliala-asiat
puheeksi otettaessa.
Hoidon tarpeen arviointi.
Puheeksi ottaminen, mini-interventiot ja
motivoiva haastattelu työkäytäntönä.
Mittarit: AuditC
- naisten 30, 40 ja 60v
terveystarkastuksissa
- miesten terveystarkastuksissa
- yöttömien terveystarkastuksissa
Alkoholimittari
70-, 75-, ja 80-vuotiaitten
hyvinvointikyselyssä ja
tarkastuksissa
Hoidon tarpeen arviointi.
Puheeksi ottaminen työkäytäntönä.
Tupakoinnin vähentämisen keinojen
esittely.

Vastuutaho ja
aikataulu
Apulaisylilääkäri
Hoitotyön päällikkö,
Osastonhoitaja/LVO

Mittari: Fagerströmin testi
Toimitaan PAKKAtoimintamallin mukaisesti:
Alaikäisille ja päihtyneille
anniskelun, myynnin ja
välitystoiminnan, tupakan
tarjoamisen ja myynnin sekä
peliriippuvuuden vähentäminen

POSA koordinoi toimintamallin
mukaisia tarjonta- ja kysyntätyöryhmiä.
Toteutetaan kuntien edustajien kanssa
ehkäisevää päihdetyötä.

Kokemusasiantuntijatoiminnan suunnittelu

Kartoitetaan halukkuutta
kokemusasiantuntijuuteen.
Suunnitellaan mahdollista koulutusta.

Ehkäistä päihdehaittoja yhteisöllisesti.
Kehitetään ja laajennetaan Pakkaverkostoa jatkuvasti.

Osallistutaan
yhteistyöhön kuntien, anniskelua ja
vähittäismyyntiä harjoittavien ja poliisin
sekä järjestötoimijoiden kanssa.
Kokemusasiantuntijoiden käyttäminen
vastaanottotoiminnan hyväksi.
Koulutuksen suunnittelua 2021.

Toteutetaan koeostoja,
terassiarviointeja ja
hyödynnetään päihdetilanne ja
kouluterveyskyselyn tuloksia
Pakka-toiminnan käynnistäneillä
alueilla.
Hoitotyön päällikkö,
Osastonhoitaja/LVO
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Liite 4, Tähden mielenterveyssuunnitelma
Kehittämiskohde

Painopistealueet

Menetelmä/toimintatapa

Tavoitteet

Toimenpiteet, mittarit

Mielen-terveysasiakkaat

Varhainen puuttuminen
mielenterveys- ja
päihdeongelmiin ja niiden hoito.

Mielenterveyden ongelman
selvittäminen tapahtuu
keskustelun perusteella tehtyyn
arvioon ja
seulontatutkimuksiin mm: BDI,
BAI, GAD-7, AUDIT, DUDIT,
SADD, MDQ, alkometripuhallutus.
Tukea antavat keskustelukäynnit.
Käytössä vaikuttavat menetelmät
esim. IPC
Selkeät hoitoprosessikuvaukset

Asiakas ymmärtää oman tilanteensa
ja löytää keinoja omahoitoon ja
asiakkaan hyvinvointi lisääntyy.
Kartoitetaan asiakkaan lääkehoidon
ja/tai erikoissairaanhoidon
palveluiden tarve.

Keskusteluhoito ja lyhytkestoinen
psykoterapia.
Palveluohjaus.
Arvio- ja tutkimustulokset paranevat
yksilötasolla.
Sotkanet –erikoissairaanhoidon
psykiatristen palveluiden käyttö vähenee
Hoidon vaikuttavuuden mittaaminen
hoitoprosessin eri vaiheissa

Ryhmätoiminnan kehittäminen
(pysyvät ryhmät ja määräaikaiset
ryhmät. Toiminnalliset ja
psykoedukatiiviset ryhmät

Asiakaskyselyt, ryhmien
tarpeellisuuden kartoittaminen

Elämänhallinnan vahvistaminen ja
keinojen löytäminen. Asiakkaan
omatoimisuuden vahvistaminen ja
tietoisuuden lisääminen

Pitkäaikaisten
mielenterveysasiakkaiden hoitoja kuntoutussuunnitelmien
laatiminen ja päivittäminen
tarvittaessa ja määräajoin
sekä hyvä lääkehoidon ja
perusterveyden seurannan
toteuttaminen.

Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat
päivitetään asiakaslähtöisesti
yksilöllisten tarpeiden mukaan
muutostilanteessa tai vuosittain
hyödyntäen toipumisorientaatioajattelua.
Suunnitelman mukaisesti
toteutetaan lääkehoitoa ja
perusterveyden seurantaa sekä
hoitoa,

Pitkäaikaisten
mielenterveysasiakkaiden tarpeen
mukaisiin palveluihin ohjaaminen.
Hyvinvoinnin turvaaminen
asianmukaisen lääkehoidon sekä
perusterveyteen liittyvien mittausten
ja niiden perusteella tehtävillä
hoitomuutoksilla.
Hyvinvoinnin lisääntyminen

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tarpeen selvitys
kuntoutus/hoitosuunnitelmaa
laadittaessa ja yhteistyökumppanien
mahdollinen hyödyntäminen.
Asiantuntijapalvelu kotihoitoon tai
muille yhteistyötahoille
yhteiskotikäynnein.

Kotona selviytymisen tukeminen ja
muiden palveluiden tarpeen
kartoittaminen.
Moniammatilliset palvelut.

Määräaikaisten ryhmien muodostaminen
tarpeeseen perustuen.
Pysyvien ryhmien toiminnan jatkaminen
ja kehittäminen asiakkaita kuullen.
Asiakaspalaute.
Pitkäaikaisasiakkaiden hoito- ja
kuntoutussuunnitelmat on laadittu ja
päivitetty kaikilla asiakkailla
seuranta/vaikuttavuus huomioiden
Haipro-ilmoituksia lääkehoidon osalta ei
synny. Turvallisen lääkehoidon toteutus
Lääkehoidon toteutus käydään läpi
kuntoutussuunnitelman yhteydessä.
Lääkehoito on päivitetty hoito- ja
kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa ja
päivitettäessä.
Asiantuntijakotikäyntien ja
kotikuntoutuskäyntien määrät.

Elämäntapojen kartoittaminen ja
elämäntapaneuvonta.
Varhaisen puuttumisen malli
nuorille; omin jaloin menetelmä

Asiakkaan kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin turvaaminen ja
edistäminen

Asiantuntijakotikäynnit ja neuvottelut yhteistyötahojen
kanssa.
Moniammattillisen yhteistyön
lisääminen asiakaslähtöisesti eri
sidosryhmien kanssa.
Terveyden edistäminen ja
syrjäytymisen ehkäiseminen.

Vastuutaho ja
aikataulu
Apulaisylilääkäri
Osastonhoitaja/Tähti

Apulaisylilääkäri
Osastonhoitaja/Tähti
Apulaisylilääkäri
Osastonhoitaja/Tähti

Apulaisylilääkäri
Osastonhoitaja/Tähti

Toteutuneet elämäntapamuutokset
yksilötasolla.

Apulaisylilääkäri
Osastonhoitaja/Tähti
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Kuntouttava työtoiminta.

Ohjattu yksilöllinen työtoiminta.

Asiakkaan kuntoutuminen
työelämään, opiskelemaan tai
normaaleihin palveluihin.

Työhön, opiskelemaan tai normaaleihin
palveluihin siirtyneitten asiakkaitten
määrä.

Osastonhoitaja/Tähti

Kokemusasiantuntijatoiminta sekä vertaistuki

Kokemusasiantuntijakoulutukseen ohjataan henkilö/
henkilöitä
Hyödynnetään asiakastyössä
kokemusasiantuntijoita
Käytetään vertaistukea hoitotyössä
ja vertaisohjaajia

kokemusasiantuntijoita eri
sektoreilta ohjautuu koulutukseen
Vertaisohjaajien ohjaama
ryhmätoiminta

Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden
määrä ja integroiminen hoitoprosessiin
Vertaisohjaajien ryhmätoimintojen
integroiminen toimintaan
Asiakaspalautteet

Osastonhoitaja/Tähti
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Liite 5, Tähden päihdesuunnitelma
Kehittämiskohde
Päihdeasiakkaat

Painopistealueet

Menetelmä/toimintatapa

Tavoitteet

Toimenpiteet mittarit

Asiakkaiden tukeminen
päihteettömyyteen.
Päihteidenkäytön aiheuttamien
riskien ja riippuvuuksien
ennaltaehkäisy, varhainen
puuttuminen ja hoito.

Tukea antavat ns. supportiiviset
keskustelut.
Lääkehoito
Mittarit: Audit, Dudit, Sadd ja Cast
Päihdelaboratoriokokeet

Päihteiden käytön vähentäminen/lopetus.
Riittävän informaation antaminen
itsehoidon onnistumiseksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin
lisääntyminen.
Alueellinen ja valtakunnallinen
turvallisuus.
Puheeksiottotyön jalkauttaminen

Audit, Dudit, Sadd -testien tulokset
paranevat yksilötasolla sekä
lab.tulokset
Elämänhallinnan parantuminen.
Rattijuopumusten määrä vähenee.
Vapaa-ajan tapaturmat vähenevät.
Laitoskuntoutusjaksojen
väheneminen.

-rikosseuraamuslaitosten
päihdeseurantaan ohjaamat
asiakkaat
- ajo-oikeusseurantaan ohjatut
- - yhdyskuntapalvelua suorittavat
- koevapaudessa olevat
- valvontarangaistusta tai
toimintavelvoitetta suorittavat
asiakkaat
ajoterveysseurantaan ohjatut

Päihteettömyyteen tukevat
keskustelut ja seuranta. Motivoiva
haastattelu. Psykosos.tuki ja
läheisten muukaan ottaminen
hoitoprosessiin
Ajo-oikeusseurantaprosessi
Retkahdustilanteiden käsittely.
Mittarit: alkometripuhallutukset,
päihdelaboratoriokokeet, kyselyt

Päihteidenkäytön hallinta tai
lopettaminen.
Oman päihdeongelman ymmärtäminen.
Rikollisen elämäntavan lopettaminen.
Oman elämäntilanteen rauhoittuminen

Säännölliset alkometripuhallutukset
ja päihdelaboratoriokokeet,
tavoitteena puhtaat tulokset.
Rattijuopumusten määrä vähenee.
Rikollisuuden väheneminen.

Opioidikorvaushoidossa olevien
asiakkaiden terapeuttiset
keskustelut ja lääkehoito

Korvaushoito-ohjelmaan
sitouttaminen.
Hoitoon sitouttavat ja retkahduksia
ehkäisevät keskustelut asiakkaan
tavoitteita tukien.
Lääkehoidon toteuttaminen ja
voinnin seuranta yhteistyössä
päihdelääkärien ja Harjavallan
sairaalan ohjeiden mukaisesti.
Mittarit: huumeseulakokeet

Puhtaat huumeseulakokeet.
Korvaushoito-ohjelmaan sitoutuminen ->
korvaushoito ja hoidon lopetukset
toteutuvat hoitosopimuksen mukaisesti.
Asiakkaan, perheen ja muun
lähiverkoston hyvinvointi.
Alueellinen ja yhteiskunnallinen
turvallisuus.

Puhtaat huumeseulakokeet.
Rikollisuuden väheneminen ja
elämänlaadun parantuminen

Palvelutarpeen arvioinnin
mukaiset ja lastensuojelun
päihdeseurantaan ohjaamien
vanhempien tukeminen
päihteettömyyteen.
Sos.huoltolain mukaiset
asiakkuudet

Hoitosopimus, johon on kirjattu
yhdessä Arvin- ja lastensuojelun,
asiakkaan ja Tähden toimijoiden
kanssa sovitut tavoitteet.
Päihteettömyyttä tukevat
keskustelut, seuranta ja
loppuneuvottelu. Päihdearvion
kesto yksilöllinen, käyntien tiheys
määräytyy yksilöllisesti.
Päihdearvion jälkeen hoitokontakti
voi jatkua tarpeen vaatiessa.

Asiakkaan päihteettömyys.
Päihteettömän kasvuympäristön
turvaaminen ja vastuullisen
vanhemmuuden tukeminen.
Oman päihdekäytön taustojen
ymmäryksen lisääminen

Audit (Dudit)-tulos paranee,
päihdelaboratoriokokeet puhtaat.
Lastensuojelun sijoitusten
väheneminen.
Tarvittaessa päihdehoidon
jatkaminen tai päihdelaitoshoitoon
ohjaaminen.

Vastuutaho ja
aikataulu
Apulaisylilääkäri
Osastonhoitaja/Tähti
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Työnantajien hoitoon ohjaamien
työntekijöiden tukeminen
päihteettömyyteen, jolloin
työkyky säilyy ja
työtapaturmariski pienenee.

Pakka-toimintamalli
Pakka-toimintamalli on
paikallisten alkoholi-, tupakka- ja
rahapelihaittojen ehkäisyyn
kehitetty menetelmä. Pakkaa
toteutetaan paikkakunnalla tai
alueella koko yhteisön voimin

Kokemusasiantuntija ja
vertaisohjaaja
toiminnan käynnistäminen

Päihderiippuvuuden arviointi.
Valvotut antabushoidot tarvittaessa.
Mittarit:
-alkometripuhallutukset
- päihdelaboratoriokokeet
- Audit, Dudit.
Hoitosopimus, johon on kirjattu
yhdessä työterveyshuollon,
asiakkaan, työnantajan ja Tähden
toimijan kanssa tavoitteet.
Päihteettömyyteen tukevat
keskustelut, seuranta ja
loppuneuvottelu. Päihdearvion
kesto js käyntien tiheys määräytyy
yksilöllisesti ja/tai sopimuksen
mukaan.Päihdearvion jälkeen
hoitokontakti voi jatkua tarpeen
vaatiessa.
Mittarit: Audit,
Dudit,,masennusseulat.
EPT- verkosto toimii PoSan
alueella, jota koordinoi PoSan
ehkäisevän päihdetyön
koordinaattori Verkosto on
moniammattillinen ja
poikkihallinnollinen. Yhteistyötä
tehdään monen eri sektorin
edustajien kanssa.

Kokemusasiantuntijakoulutukseen/vertaisohjaaja koulutukseen
ohjataan henkilö/ henkilöitä

Asiakkaan päihteettömyys ja työkyvyn
säilyminen, työtapaturmien ja varhaisen
eläköitymisen ehkäiseminen.
Lisätä työnantajien tietoisuutta
hoitoonohjausvastuusta
työterveyshuollon tiedottamina.

Audit tulos paranee,
työterveyshuollon ottamat
päihdelaboratoriokeet puhtaat.
Työntekijän pysyminen
työelämässä. Hoitoonohjaukset
tapahtuvat ajoissa työkykyä
menettämättä.

Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan
parantaa ikärajavalvontaa
myyntipaikoissa, vähentää alaikäisten
alkoholin ja nikotiinituotteiden
saatavuutta,tukea alaikäisten raittiutta ja
vaikuttaa asukkaiden asenteisiin
alaikäisten juomisesta ja tiukentaa
päihtyneille anniskelua ravintoloissa.

Paikallinen ja alueellinen
yhdysverkoston toiminta, kysyntäja tarjontatyöryhmät. yhtiestyö
Avin kanssa ja Selvinpäin
Satakunnassa-hankkeen kanssa ja
seuranta siitä, miten paikallisessa
ehkäisevässä päihdetyössä on
onnistuttu mm.;
kouluterveyskyselyt,
päihdetilannekyselyt, ostokokeiden
tulokset.

Pakka-toimintamallin mukaisesti työhön
kuuluvat; työn koordinointi ja
suunnitelmallinen yhdessä
tekeminen; elinkeinon omavalvonnan
sekä vastuullisen myynnin ja anniskelun
kehittäminen, viranomaisten valvonnan ja
lupahallinnon tehostaminen, paikallisiin
päättäjiin vaikuttaminen,
nuorten, vanhempien ja muiden
kuntalaisten aktivointi ja toimiva
mediayhteistyö
1-2
ohjautuu koulutukseen vuonna 2020

määrä, integroiminen
hoitoprosessiin
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Liite 6, Aikuissosiaalityön mielenterveys- ja päihdesuunnitelma
Kohde:
Aikuispalvelut

Painopistealueet

Menetelmä/
toimintatapa

Tavoitteet

Toimenpiteet/mittarit

Vastuutaho ja aikataulu

Sosiaalihuoltolain
mukaiset palvelut

Päihde- ja
mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisy, palvelut

Asiakasvastaanotot
Asiakassuunnitelmat
Taloudellinen tuki
Palvelupäätökset
Tilannekartoitus
Viranomaisyhteistyö
Ohjaus
Työllistymistä tukevat
toimenpiteet.
TYP-palvelu

Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen
käsittely. Perheen ja lasten tilanteen
huomioiminen ja palveluiden tarjonta.

Otetaan puheeksi päihde- ja
mielenterveysasiat.

Sosiaalipalvelupäällikkö

Aikuissosiaalityö
Taloudellinen tuki
Laitoskuntoutuksen
palvelupäätökset

Varhainen päihtreidenkäytön
puheeksiottaminen.

Ohjaus tarvittaessa palveluihin ja
palvelupäätökset
Lastensuojeluilmoitus

Arjessa selviytymisen tukeminen.
AUDIT-testi
Elämänhallinnan parantuminen.
Toimiva viranomaisyhteistyö.
Taloudellisen tilanteen kartoittaminen
(mm. rahapelaaminen)
Ohjaaminen tarpeen mukaiseen
palveluun.

Vammaispalvelut ja
kehitysvammahuolto

Päihde- ja
mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisy, palvelut

Asiakasvastaanotot
Asiakassuunnitelmat
Palvelupäätökset
Tilannekartoitus
Viranomaisyhteistyö
Kuntoutusohjaus

Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen
käsittely. Perheen ja lasten tilanteen
huomioiminen ja palveluiden tarjonta.

Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan
puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat.
Ohjaus tarvittaessa palveluihin.

Varhainen puheeksiottaminen.
Lastensuojeluilmoitus
Toimiva viranomais ja verkostoyhteistyö.
Ohjaaminen tarpeen mukaiseen palveluun

Sosiaalipalvelupäällikkö
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Sosiaalipalvelupäällikkö
Päihdepalvelut

Päihde- ja
mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisy
Korjaava työ

Asiakasvastaanotot
Asiakassuunnitelmat
Palvelupäätökset
Tilannekartoitus
Viranomaisyhteistyö

Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen
käsittely. Perheen ja lasten tilanteen
huomioiminen ja palveluiden tarjonta.

Palvelupäätökset ja seuranta.
Asiakastilanteen polutus ja
kokonaisvaltainen tuki

Varhainen puheeksiottaminen.
Lastensuojeluilmoitus
Arjen hallinnan tukeminen (mm.
rahapelaaminen)
Toimiva viranomais ja verkostoyhteistyö.
Ohjaaminen tarpeen mukaiseen palveluun

Yhteistyö aikuisterveydenhuollon ja
perhesosiaalityön sekä
perheterveydenhuollon kanssa
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Liite 7, Ikäihmisten palveluiden mielenterveys- ja päihdesuunnitelma
Kehittämiskohde
Kotihoito
Asumispalvelut
Omaishoidon
tuki

Painopistealueet
Masennuksen ehkäisy ja
varhainen toteaminen.

Menetelmä/toimintatapa
Gerontologisen
kokonaisarvioinnin mittaristo.

Tavoitteet
Säännölliset toimintakykymittaukset (kerran
vuodessa)

Pelaamisen ja muiden
riippuvuusoireyhtymien
varhainen tunnistaminen ja
hoidon järjestäminen.

Kaikessa päätöksenteossa ja
toiminnassa mielenterveyden
edistäminen.

Viriketoiminnan kehittäminen.

Mielenterveyden edistäminen.

Toipumisorientaatio menetelmän
sisäistäminen ja jalkauttaminen
työvälineeksi henkilöstölle.

Yhteistyön kehittäminen kolmannen
sektorin kanssa.
Toimiva viranomais- ja verkostoyhteistyö.
Päihde- ja mielenterveyspulmien varhainen
tunnistaminen ja siihen puuttuminen.

Toimenpiteet / mittarit
Gerontologiseen
kokonaisarviointiin kuuluvat
mittarit ja niiden mukainen
arviointi ja seuranta.
AUDIT yli 65v. alkoholimittari
Ikäihmisten päivätoiminnan
säilyttäminen ja lisääminen
Arjen hallinnan tukeminen.

Vastuutaho ja aikataulu
Vanhuspalvelujohtaja
Avo-ja
asumispalvelupäälliköt
Päihde- ja
mielenterveyspalveluiden
vanhuspalveluiden
vastuuhenkilöt
MTPoppisopimuskoulutuksen
käyneet hoitajat

Ohjaaminen tarpeen mukaiseen
palveluun.
Kulkumahdollisuuksien
parantaminen.
Mielenterveyttä uhkaavien
tekijöiden ehkäiseminen,
kartoittaminen ja puuttuminen
kaikessa toiminnassa.
Päihteettömyyden edistäminen.
Päihteettömään elämään
tukeminen.
Peliriippuvuuden
tunnistaminen ja siihen
puuttuminen.
Peliriippuvuuden ehkäiseminen
ja ongelmapelaamisen katkaisu
ja hoito

Gerontologisen
kokonaisarvioinnin mittaristo.
Kaikessa päätöksenteossa ja
toiminnassa päihteettömyyden
edistäminen.
Riittävän informaation antaminen
itsehoidon onnistumiseksi.

Päihteiden aiheuttamien riskien ja
riippuvuuksien ennaltaehkäisy, varhainen
puuttuminen ja hoito.

Asiakkaan tilanteen
kokonaisvaltainen käsittely ja
kokonaisvaltainen tuki.

Vanhuspalvelujohtaja
Avo-ja
asumispalvelupäälliköt

Itsehoidon lisääminen.

Palvelupäätökset ja niiden
arviointi ja seuranta.

Päihde- ja
mielenterveyspalvelujen
vanhuspalveluiden
vastuuhenkilö

Palvelupäätöksien oikea-aikaisuuden
kehittäminen.
Varhainen tilannekartoitus ja
päihteidenkäytön varhainen
puheeksiottaminen.

Gerontologiseen
kokonaisarviointiin kuuluvat
mittarit ja niiden mukainen
arviointi ja seuranta.

MTPoppisopimuskoulutuksen
käyneet hoitajat

Arjen hallinnan tukeminen.
Viranomaisyhteistyön ja kolmannen
sektorin välisen yhteistyön kehittäminen.
Terveyttä edistävä toiminta

Gerontologisen
kokonaisarvionnin mittaristo.
Kaikessa päätöksenteossa ja
toiminnassa terveyttä edistävä ja

Päihteidenkäytön loppuminen tai
väheneminen ja muiden
riippuvuusoireyhtymien hallinta ja hyvä
hoitotaso

Avoin vuorovaikutus eri
toimijoiden välillä
Gerontologiseen
kokonaisarviointiin kuuluvat
mittarit ja niiden mukainen
arviointi ja seuranta.

Vanhuspalvelujohtaja
Avo-ja
asumispalvelupäälliköt
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sairauksia sekä toimintakyvyn
vajeita ennaltaehkäisevä toiminta.

Mielenterveyshäiriöiden puhkeamisen
estäminen.
Olemassa olevien sairauksien ja
toimintavajausten hyvä ja
tarkoituksenmukainen hoito ja
oireettomuuteen pyrkiminen.
Arjen hallinnan ja turvallisen kotona
asumisen tukeminen.

Hyvinvointisopimukset.
Kuntouttavan ja toimintakykyä
tukevan työotteen käyttö
vanhuspalveluissa kaikessa
toiminnassa.

MTPoppisopimuskoulutuksen
käyneet hoitajat

Konkreettiset toimet kirjataan
hoito-ja palvelusuunnitelmaan
yksilöllisesti sekä arvioidaan
säännöllisesti.

Hoito ja palvelu oikea-aikaista ja
tarkoituksenmukaista.

Toimintakyvyn ylläpitäminen

Gerontologisen
kokonaisarvioinnin mittaristo.

Viranomaisyhteistyön ja kolmannen
sektorin välisen yhteistyön kehittäminen.
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja
edistäminen kaikessa päätöksenteossa ja
toiminnassa.

Viriketoiminta / kolmas sektori.

Avoin vuorovaikutus eri
toimijoiden välillä
Arjen hallinnan tukeminen ja
toimintakykyvajausten ehkäisy
ja puuttuminen päätöksenteossa
ja käytännön toteutuksessa.

Yhteistyötahojen löytäminen.
Kulkumahdollisuuksien
parantaminen.

Gerontologiseen
kokonaisarviointiin kuuluvat
mittarit ja niiden mukainen
arviointi ja seuranta.
Ikäihmisten päivätoiminnan
säilyttäminen ja lisääminen
Hyvinvointisopimukset.
Kuntouttavan ja toimintakyä
tukevan työotteen käyttö
vanhuspalveluissa.
Sotkanetin
mielenterveysindikaattorit.
Yhteistyö kolmannen sektorin
kanssa.
Päihde- ja
mielenterveysvaikutusten
arviointi, seuranta ja toiminta.

Vanhuspalvelujohtaja
Avo-ja
asumispalvelupäälliköt
MTPoppisopimuskoulutuksen
käyneet hoitajat
Koko vanhuspalveluiden
henkilöstö
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Liite 8, Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma
Kohde

Painopistealueet

Menetelmät

Tavoitteet

Toimenpiteet / mittarit

Vastuutaho

Poliklinikka:
päivystys ja
lääkäreiden
vastaanotto,
sairaanhoitajan
vastaanotto

Päihdetyö

Puheeksiotto ja mini-interventio
Mittarit:
AUDIT
Alkometripuhallukset
Huumepikaseula

Oikea-aikainen ja varhainen
puuttuminen:
*puheeksiotto
*riskikäytön tunnistaminen
*päihteettömyyteen tukeminen
*moniammatillinen ja laaja-alainen
(huom. omaiset mukana) yhteistyö
*hoitojaksojen väheneminen,
alkoholikuolleisuuden ja
liitännäissairauksien-/haittojen
pienentyminen
*pkl-käyntien ja osastojaksojen
vähentyminen
*elämänhallinnan lisääntyminen
*toiminta- ja työkyvyn tukeminen
*syrjäytymisen ehkäisy

Katso:
www.kaypahoito.fi
www.paihdelinkki.fi

Ylilääkäri,
apulaisylilääkäri
Hoitotyön
päällikkö

Ks. liite: Alkoholin vieroitusoireiden Hoito
(Saarivirta)
CIWA-Ar-asteikko (Saarivirta)

Alkoholinkäytön vähentäminen/
lopettaminen
Alkoholiriipuvaisen
katkaisuhoito

Avokatkaisuhoito (5-7vrk)

Opioidiriippuvaisen
korvaushoito

Asiakkaan on itse ilmaistava halunsa
päästä opioidikorvaushoitoon,
ohjaus Tähteen

Lääkärin määräämät verikokeet -katkaisuhoitoon
-muut tarpeelliset kokeet
-potilas noutaa avokatkaisulääkkeet päivittäin
hoitajan vastaanotolta
-Alkometripuhalluksen oltava: 0 ennen
lääkkeenantoa
-potilaan voinnin seuranta
-yhteys Tähteen

Opioidien käytön vähentäminen /
lopettaminen

--PoSa päivystys: lääkkeenhaku arkipyhisin,
viikonloppuisin tai tarvittaessa
-
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Sairaala:
akuuttihoidon
osasto

Mielenterveystyö

Varataan vo-aika lääkärille:
-PoSan lääkärin vo=>asiakkaan
psyykkisen ja fyysisen tilan
tutkiminen=>jatkohoidon tarpeen
arviointi.
-moniammatillinen hoidon tarpeen
arviointi potilaan arjessa
selviytymiseksi
- onko hoitojakso Harjavallan
sairaalassa tarpeellinen

Tavoitteena oikeaan hoitopaikkaan
ohjaaminen.
Oman elämän hallinta ja elämänlaatu
paranevat sairaudesta huolimatta

Alkoholiriippuvaisen
katkaisuhoito

Kyllästys voidaan aloittaa, kun
potilas on puhallutettu ja
alkometritulos on < 1.0 promillea

Tavoitteena potilaan kokonaisvaltainen
hoito joka perustuu luottamukseen ja
hyvään hoitosuhteeseen

Ennen kyllästyksen aloittamista:
mitataan gluk, RR ja pulssi, EKG,
K, Na, Ca -ion, Mg (
viikonloppuisin ja iltaisin vain ekg
ja siitä johtumisaikojen
tarkistaminen )

Katkaisuhoitojaksojen
vähentyminen, elämänhallinnan
lisääminen

Kyllästys lääkärin ohjeen mukaan:
- Diapam-mikstuuraa 10-20mg 12h:n välein ad.200 mg tai kunnes
potilas nukahtaa (annostukset ovat
yksilöllisiä riippuen toleranssista)

Suunnitelmallinen yhteistyö ja
jatkohoitoon ohjaaminen

- B-vitamiini (NEURAMIN 250
mg)-injektiot i.m / iv . kolmena
peräkkäisenä päivänä; Wernickessä
x 3 / vrk
-potilaan vointia on tarkkailtava
koko kyllästyksen ajan

Ennalta ehkäisevä päihdetyö
-humalajuominen vähenee

Masennusseula BDI
Myöhäisiän masennusseula GDS-15
Depressioseula DEPS
Mielialakysely RBDI

-keskustelu

Ylilääkäri

-jakson aikana mini-interventio
-erilaiset mittarit (BDI. DEPS, GDS, AUDIT…)

Hoitotyön
päällikkö

Osastolta otetaan kontakti mielenterveys-ja
päihdekeskus Tähden työntekijään joka tulee
tapaamaan potilasta os:lle /avohoidon käyntien
suunnittelu
-eri yhteistyötahojen konsultaatio (esim. psykiatria,
geriatria). Osastoilla käy noin 1x/vko geriatri, joka
arvioi osaltaan potilaan tilaa, jos kyseessä on esim.
alkoholidementia.

-delirium (psykoottinen alkoholia käyttänyt potilas
katkaisuhoidossa)
=> M1-lähete , ambulanssi ja
tarv. viranomaisapu
=>hoito Harjavallan sairaalassa

-asianmukainen ja ajantasainen
kirjaaminen kertomustietoihin
HOKE-lomakkeelle, myös
sivuvaikutukset
Alkoholin käytön
ja tupakoinnin
puheeksiotto

Riskikäytön tunnistaminen , miniinterventio ja käytön arviointi
Mittarit: -AUDIT-C tai
Alkoholimittari,

Kuuden K:n malli mini-intervention tukena
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Mielenterveyden
häiriöitä
potevat
Fysioterapia

Mielenterveys- ja
päihde-asiakkaat

Tupakoinnin puheeksiotto ja
nikotiiniiriippuvuuden arviointi
Mittari:Fagerströmin
tupakointiriippuvuustesti

Tavoitteena runsaan alkoholinkäytön
varhainen tunnistaminen,
puheeksiottaminen, mini-interventio

Mielenterveyshäiriöiden
tunnistaminen ja hoito muun hoidon
ohessa
Mittarit: BDI, DEPS, AUDIT, GDS

Tavoitteena tupakoinnin vähentäminen ja
/ tai lopettaminen

-nikotiinilaastari, -purukumi, mahd.lääkehoito

-konsultointi
-lääkehoito

-eri yhteistyötahojen konsultaatio (esim. psykiatria,
geriatria). Osastoilla käy n. 1x/vko geriatri, joka
arvioi osaltaan potilaan tilaa

Itsemurhariskin arviointi
Puheeksiotto ja
tarkoituksenmukaiseen
hoitopaikkaan ohjaaminen
Psykofyysinen kuntoutus

Apulaisylilääkäri
Hoitotyön
päällikkö
Tavoitteena kokonaisvaltainen hoito,
asiakkaat fysioterapiaan tulevat muilla
syillä joiden takana on psykofyysiset
oireet
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Liitteet: Sotkanetista valitut mielenterveys- ja päihdeindinkaattorit
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DEPRESSIOLÄÄKKEISTÄ KORVAUSTA SAANEET
Vuosi
2016 2017 2018
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä info ind. 2357
Koko maa
0,7
0,9
1,0
Satakunta
0,8
0,8
1,1
Honkajoki
Jämijärvi
Kankaanpää
0,7
1,0
0,7
Karvia
1,6
Pomarkku
1,2
Siikainen
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä info ind. 2355
Koko maa
4,6
5,0
5,4
Satakunta
4,4
4,9
5,5
Honkajoki
4,8
Jämijärvi
3,4
Kankaanpää
3,8
4,6
5,1
Karvia
3,0
Pomarkku
Siikainen
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä info ind. 2356
Koko maa
8,1
8,3
8,5
Satakunta
8,3
8,6
9,0
Honkajoki
7,4
7,7
6,8
Jämijärvi
7,6
6,0
6,7
Kankaanpää
7,1
7,0
7,5
Karvia
5,7
5,4
5,6
Pomarkku
9,7
10,7 11,4
Siikainen
7,7
6,7
7,5
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä info ind.
690
Koko maa
11,2 11,5 11,8
Satakunta
11,3 11,5 12,2
Honkajoki
10,0 12,8 11,7
Jämijärvi
8,8
12,7 11,4
Kankaanpää
10,4 10,4 10,6
Karvia
9,1
9,5
9,7
Pomarkku
11,1 11,6 13,0
Siikainen
8,7
8,9
11,1
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ERITYISKORVATTAVIEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ
Vuosi

2016

2017

2018

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä
väestöstä info ind. 408
Koko maa
2,7
2,7
2,6
Satakunta
2,4
2,4
2,4
Honkajoki
2,3
2,1
2,3
Jämijärvi
2,2
2,4
2,0
Kankaanpää
2,7
2,8
2,7
Karvia
3,2
3,3
3,1
Pomarkku
2,8
2,8
3,1
Siikainen
1,6
2,6
2,9
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutetut 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä info ind. 2349
Koko maa
0,8
0,8
0,8
Satakunta
0,6
0,7
0,7
Honkajoki
0,0
0,0
Jämijärvi
0,0
0,0
0,0
Kankaanpää
0,9
0,8
0,9
Karvia
Pomarkku
Siikainen
0,0
0,0
0,0
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutetut 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä info ind. 3654
Koko maa
2,2
2,2
2,2
Satakunta
2,2
2,2
2,2
Honkajoki
1,7
1,9
2,0
Jämijärvi
1,3
1,0
1,2
Kankaanpää
2,6
2,6
2,6
Karvia
2,3
2,2
2,7
Pomarkku
2,5
2,6
2,8
Siikainen
3,0
2,7
2,6
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KOULULAISET KANKAANPÄÄ
2017
2019
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista info ind. 289
Koko maa
10,2 9,6
Satakunta
12,3 11,2
Kankaanpää
11,5 11,3
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista info ind. 3935
Koko maa
28,8 26,9
Satakunta
33,6 31,6
Kankaanpää
26,1 27,7
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista info ind. 3920
Koko maa
18,1 17,8
Satakunta
18,8 15,3
Kankaanpää
22,8 9,8
Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-) info ind.
4841
Koko maa
1,9
1,9
Satakunta
2,5
2,3
Kankaanpää
4,4
1,0
Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-) info ind.
4766
Koko maa
5,2
5,3
Satakunta
4,8
6,3
Kankaanpää
5,7
6,2
Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista (2017-) info ind. 4767
Koko maa
6,4
6,5
Satakunta
6,0
6,5
Kankaanpää
7,4
4,5
Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)
info ind. 4768
Koko maa
6,3
6,2
Satakunta
6,2
7,4
Kankaanpää
8,9
5,0
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MIELENTERVEYSSYISTÄ JOHTUVAT AVOHOITOKÄYNNIT
Vuosi

2016

2017

2018

Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit / 1 000 18 vuotta täyttänyttä info ind. 3075
Koko maa
519,6
559,1
Satakunta
582,6
563,3
Honkajoki
372,9
245,1
Jämijärvi
262,2
297,4
Kankaanpää
684,7
605,5
Karvia
225,7
230,7
Pomarkku
282,6
316,1
Siikainen
319,0
270,7
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, psykiatria / 1000 18 vuotta täyttänyttä info ind. 2482
Koko maa
339,9
367,7
Satakunta
390,0
382,7
Honkajoki
306,7
191,7
Jämijärvi
197,4
214,1
Kankaanpää
491,6
425,8
Karvia
188,5
157,4
Pomarkku
232,1
250,0
Siikainen
268,9
234,5
Perusterveydenhuollon mielenterveyden lääkärikäynnit / 1 000 asukasta info ind. 1554
Koko maa
13,6
14,8
14,6
Satakunta
6,8
10,7
10,0
Honkajoki
6,3
10,5
9,0
Jämijärvi
6,3
5,9
10,0
Kankaanpää
13,8
16,1
16,8
Karvia
1,2
5,0
5,9
Pomarkku
4,9
4,2
5,6
Siikainen
4,0
4,1
5,5
Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit (muu ammattiryhmä kuin lääkärit) / 1 000 asukasta info
ind. 1555
Koko maa
131
140
145
Satakunta
151
137
150
Honkajoki
49
34
64
Jämijärvi
46
62
80
Kankaanpää
144
131
155
Karvia
30
57
56
Pomarkku
36
49
53
Siikainen
38
26
53
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Vuosi

2016

2017

2018

Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit yhteensä / 1 000 asukasta info ind. 2458
Koko maa
145
154
160
Satakunta
158
148
160
Honkajoki
55
45
73
Jämijärvi
53
68
90
Kankaanpää
158
147
172
Karvia
31
62
62
Pomarkku
41
54
58
Siikainen
42
30
59
Psykiatrian erikoisalojen avohoitokäynnit / 1 000 asukasta info ind. 1562
Koko maa
374,6
407,1
Satakunta
455,8
444,4
Honkajoki
301,3
257,8
Jämijärvi
232,4
272,6
Kankaanpää
569,5
482,3
Karvia
211,5
205,6
Pomarkku
339,5
325,5
Siikainen
253,7
233,1
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PSYKIATRINEN LAITOSHOITO
2017 2018
Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot / 1 000 asukasta info ind. 1261
Koko maa
6,8
6,9
Satakunta
7,1
7,2
Honkajoki
7,6
3,6
Jämijärvi
1,1
2,8
Kankaanpää
6,5
6,8
Karvia
3,7
5,0
Pomarkku
6,0
7,0
Siikainen
9,5
3,4
Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1 000 asukasta info ind. 1263
Koko maa
194,6 195,8
Satakunta
215,8 212,9
Honkajoki
298,2 177,1
Jämijärvi
46,1 126,0
Kankaanpää
219,4 200,7
Karvia
116,9 80,3
Pomarkku
144,0 194,8
Siikainen
401,1 67,2
Psykiatrian laitoshoidon potilaat / 1 000 asukasta info ind. 1264
Koko maa
4,7
4,7
Satakunta
4,9
5,0
Honkajoki
6,4
3,6
Jämijärvi
2,8
Kankaanpää
5,1
5,5
Karvia
3,7
4,2
Pomarkku
4,6
5,6
Siikainen
6,8
3,4
Psykiatrian laitoshoito, keskimääräinen hoitoaika info ind. 1262
Koko maa
30,7 27,2
Satakunta
27,7 31,6
Honkajoki
15,2 85,0
Jämijärvi
43,0 45,6
Kankaanpää
35,0 27,7
Karvia
35,2 20,3
Pomarkku
24,0 23,0
Siikainen
41,5 21,8
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PÄIHDEHAITTOJA ENNAKOIVAT TEKIJÄT
2017
2018 2019
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa info ind. 714
Koko maa
7,0
7,0
6,9
Satakunta
7,3
7,4
7,1
Honkajoki
2,3
2,8
2,9
Jämijärvi
2,7
2,5
2,4
Kankaanpää
8,9
8,9
8,5
Karvia
3,6
4,0
3,9
Pomarkku
2,4
2,6
2,7
Siikainen
3,2
3,1
3,1
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä info ind. 3219
Koko maa
8,1
7,9
Satakunta
7,7
8,1
Honkajoki
10,3 7,4
Jämijärvi
4,9
6,5
Kankaanpää
7,3
7,5
Karvia
4,9
3,3
Pomarkku
9,7
9,4
Siikainen
4,9
2,4
Toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvat henkilöt, % asukkaista info ind. 493
Koko maa
8,4
8,4
8,2
Satakunta
6,7
6,7
6,9
Honkajoki
5,1
6,3
5,6
Jämijärvi
3,1
5,0
4,7
Kankaanpää
5,7
6,6
6,2
Karvia
4,0
3,9
3,2
Pomarkku
4,9
5,8
5,1
Siikainen
6,4
3,8
4,8
Työttömät, % työvoimasta info ind. 181
Koko maa
11,5 9,7
9,2
Satakunta
11,8 9,7
9,4
Honkajoki
10,7 7,0
7,9
Jämijärvi
8,3
7,6
7,2
Kankaanpää
10,7 9,7
10,0
Karvia
12,2 10,2 9,0
Pomarkku
12,5 9,5
8,7
Siikainen
14,3 11,8 11,5
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PÄIHDEHUOLLON ASUMISPALVELUT
2017
2018
Päihdehuollon asumispalvelut, asumispäiviä vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut info ind. 2157
Koko maa
840 470
851 541
Satakunta
20 214
19 250
Honkajoki
730
919
Jämijärvi
0
0
Kankaanpää
2 739
2 996
Karvia
0
31
Pomarkku
0
0
Siikainen
0
0
Päihdehuollon asumispalveluyksiköiden asiakkaat vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut info ind.
2127
Koko maa
3 977
4 112
Satakunta
98
101
Honkajoki
2
3
Jämijärvi
0
0
Kankaanpää
9
9
Karvia
0
1
Pomarkku
0
0
Siikainen
0
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PÄIHDEHUOLLON KUNTOUTUSLAITOKSET
2017
2018
Päihdehuollon kuntoutuslaitokset, asiakkaita vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut info ind. 2148
Koko maa
4 153
3 991
Satakunta
111
119
Honkajoki
0
Jämijärvi
1
0
Kankaanpää
4
10
Karvia
0
Pomarkku
0
1
Siikainen
0
Päihdehuollon kuntoutuslaitokset, hoitopäiviä vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut info ind.
2178
Koko maa
155 229
141 822
Satakunta
3 103
3 284
Honkajoki
0
0
Jämijärvi
28
28
Kankaanpää
128
581
Karvia
0
0
Pomarkku
0
14
Siikainen
0
0
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PÄIHTEET JA RIIPPUVUUDET
2017 2018 2019
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa info ind. 714
Koko maa
7,0
7,0
6,9
Satakunta
7,3
7,4
7,1
Honkajoki
2,3
2,8
2,9
Jämijärvi
2,7
2,5
2,4
Kankaanpää
8,9
8,9
8,5
Karvia
3,6
4,0
3,9
Pomarkku
2,4
2,6
2,7
Siikainen
3,2
3,1
3,1
Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta info ind. 1272
Koko maa
1,1
1,1
0,9
Satakunta
0,8
0,8
0,8
Honkajoki
1,2
1,9
Jämijärvi
0,0
0,0
0,0
Kankaanpää
0,9
0,8
0,8
Karvia
0,0
0,0
Pomarkku
0,0
0,0
0,0
Siikainen
0,7
6,3
Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta info ind. 1271
Koko maa
8,0
7,4
7,1
Satakunta
6,8
7,8
8,4
Honkajoki
0,0
0,0
Jämijärvi
0,0
0,0
0,0
Kankaanpää
0,0
0,0
0,0
Karvia
0,0
0,0
Pomarkku
0,0
0,0
0,0
Siikainen
0,0
0,0
Päihdehuollon erityispalvelujen nettokäyttökustannukset, euroa / asukas info ind. 1273
Koko maa
35,6 35,5 41,2
Satakunta
23,8 25,5 26,3
Honkajoki
33,4 48,0 50,6
Jämijärvi
4,8
2,2
4,0
Kankaanpää
22,1 29,3 24,9
Karvia
1,2
2,1
0,4
Pomarkku
0,0
0,9
0,0
Siikainen
0,0
0,0
0,0
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta info ind. 1270
Koko maa
2,4
2,3
2,2
Satakunta
2,4
1,7
1,6
Honkajoki
0,0
0,0
Jämijärvi
0,5
0,0
0,6
Kankaanpää
0,3
0,9
0,7
Karvia
0,0
0,0
Pomarkku
0,0
0,5
0,0
Siikainen
0,0
5,6
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2017 2018 2019
Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot 15 - 24-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä info ind. 1279
Koko maa
2,8
3,2
Satakunta
3,1
3,6
Honkajoki
Jämijärvi
Kankaanpää
1,7
1,7
Karvia
4,9
Pomarkku
5,5
Siikainen
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta
info ind. 1278
Koko maa
5,2
5,3
5,4
Satakunta
5,5
5,6
5,9
Honkajoki
6,4
4,8
6,8
Jämijärvi
5,4
3,3
2,9
Kankaanpää
6,0
6,4
5,9
Karvia
6,7
5,9
4,3
Pomarkku
6,5
5,6
4,8
Siikainen
4,1
4,9
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PÄIHTEIDEN VAIKUTUS HYVINVOINTIIN
2017 2018 2019
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) info ind. 191
Koko maa
1,4
1,5
1,6
Satakunta
1,6
1,6
1,7
Honkajoki
1,8
Jämijärvi
2,0
1,9
1,6
Kankaanpää
1,6
1,5
1,6
Karvia
Pomarkku
1,2
Siikainen
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta info ind. 3113
Koko maa
6,5
6,5
6,6
Satakunta
5,7
6,7
5,8
Honkajoki
4,1
1,8
6,2
Jämijärvi
2,7
3,3
1,7
Kankaanpää
6,5
7,8
6,4
Karvia
2,1
4,6
4,7
Pomarkku
3,7
5,6
4,8
Siikainen
3,4
3,4
2,1
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta info ind. 3089
Koko maa
3,2
3,4
3,3
Satakunta
3,4
3,8
3,7
Honkajoki
2,3
1,8
3,7
Jämijärvi
3,2
2,8
4,0
Kankaanpää
3,2
4,2
4,1
Karvia
4,2
3,3
2,6
Pomarkku
6,5
2,3
4,3
Siikainen
0,0
6,2
4,2
Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta info ind. 1271
Koko maa
8,0
7,4
7,1
Satakunta
6,8
7,8
8,4
Honkajoki
0,0
0,0
Jämijärvi
0,0
0,0
0,0
Kankaanpää
0,0
0,0
0,0
Karvia
0,0
0,0
Pomarkku
0,0
0,0
0,0
Siikainen
0,0
0,0
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta info ind. 1270
Koko maa
2,4
2,3
2,2
Satakunta
2,4
1,7
1,6
Honkajoki
0,0
0,0
Jämijärvi
0,5
0,0
0,6
Kankaanpää
0,3
0,9
0,7
Karvia
0,0
0,0
Pomarkku
0,0
0,5
0,0
Siikainen
0,0
5,6
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2017 2018 2019
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta
info ind. 1278
Koko maa
5,2
5,3
5,4
Satakunta
5,5
5,6
5,9
Honkajoki
6,4
4,8
6,8
Jämijärvi
5,4
3,3
2,9
Kankaanpää
6,0
6,4
5,9
Karvia
6,7
5,9
4,3
Pomarkku
6,5
5,6
4,8
Siikainen
4,1
4,9

