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Valtio ohjaa kuntia kehittämään palveluita normiohjauksen lisäksi myös kansallisten
kehittämisohjelmien kautta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä kunnissa on
hyödynnetty monipuolisemmin erilaisia palvelujen tuottamismuotoja viime vuosikymmenen
aikana. Pro gradu tutkielman tarkoituksena on tarkastella kunnallisten mielenterveys- ja
päihdepalveluiden järjestämistä ja kehittämistä Itä-Suomen kunnissa kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen yhteydessä.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleisempiä Itä-Suomessa muuhun Suomeen verraten,
joten itäsuomalaisten kuntien mielenterveys- ja päihdepalveluilta vaaditaan paljon
palvelutarpeiden muuttuessa entistä haastavammiksi nyky-yhteiskunnassa. Ehkäisevien
palveluiden tärkeys tulee erityisesti huomioida alueilla, joissa ongelmia tulisi ehkäistä. Tästä
syystä tutkielmassa viitataan Itä-Suomen kuntiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden
kehittämisessä. Ehkäisevän työn tärkeys korostuu, jotta korjaavalla työllä ei olisi niin suurta
roolia palveluiden sisällöissä tulevaisuudessa.

Pro gradu tutkielmassa on selvitetty kahden kuntakyselyn kautta, millaista ehkäisevää
mielenterveys- ja päihdetyötä Itä-Suomen kunnissa tehdään, millä tavoin kansallisia
kehittämisohjelmia on hyödynnetty palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä, millä tavoin
kunnalliset mielenterveys- ja päihdepalvelut on organisoitu sekä millä tavoin Paras-hanke on
vaikuttanut palveluiden järjestämiseen. Kuntakyselyt toteutettiin vuosina 2009 ja 2012.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus, Paras-hanke, on vaikuttanut kuntien palveluiden
järjestämiseen ja tuottamiseen viime vuosikymmenen aikana vahvasti. Kunnallisia palveluita
on uudelleenjärjestetty, joka on johtanut erilaisten palveluiden tuottamismuotojen
käyttöönottoon. Tilaaja-tuottajatoimintamalli on yksi keskeisimmistä toimintamalleista, jota
hyödynnetään sekä kunnan oman palvelutuotannon että julkisen ja yksityisen sektorin
välisessä palvelutuotannossa. Palvelutuotannon muuttuessa strategian rooli korostuu.
Kunnallisten palveluiden järjestämisen punaisena lankana tulee olla selkeä strategia niin

palveluiden sisällöllisessä ohjauksessa kuin palveluiden tuottamisessa. Pro gradu tutkielmassa
on selvitetty kuinka runsaasti Itä-Suomen kunnissa on laadittu palveluita ohjaavia strategioita.

Paras-hanke on vaikuttanut suotuisasti kunnallisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden
järjestämiseen ja kehittämiseen Itä-Suomessa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt
ja erilaisia palveluntuotantomuotoja on hyödynnetty monipuolisemmin kunnan oman
palvelutuotannon rinnalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma,
Kaste, on selkeästi hyödynnetyin ohjelma kansallisten kehittämisohjelmien kirjosta. Kasteohjelmaa on hyödynnetty useassa kunnassa palvelutarjonnan kehittämisessä ehkäisevään
suuntaan.

Rahoituksen määrittämisen haastavuus nousi esiin ensimmäisen kuntakyselyn yhteydessä.
Palveluiden hintaa ei kunnissa osata suoraan määrittää. Syynä on usein se, että mielenterveysja päihdepalvelut on eritelty. Useassa kunnassa mielenterveyspalvelut kuuluvat
terveydenhuoltoon ja päihdepalvelut sosiaalihuoltoon, jolloin myös palveluiden rahoitukset
ovat erillisiä kokonaisuuksia. Ehkäisevän työn määrittämisen hankaluus on toinen
kuntakyselyissä esille tullut haaste. Ehkäisevän ja korjaavan työn ero katsotaan useissa
kunnissa olevan häilyvää.
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1 JOHDANTO

Suomalainen yhteiskunta elää merkittävän muodonmuutoksen aikaa, jossa alueelliset ja
paikalliset rakenteet sekä toimintaympäristö järjestäytyvät uudelleen. Kunnat ovat suurten
muutoksien pyörteissä. Kuntaliitoksia tullaan edelleen tekemään niin vapaaehtoisesti kuin
pakon edessä, jotta kuntapohja palvelujen järjestämiseksi olisi toimiva ja kustannustehokas.
Laajempaa

väestöpohjaa

edellyttävät

palvelut

vaativat

kunnallisen

sosiaali-

ja

terveyspolitiikan paikallisen ulottuvuuden vahvistumista ja ulottumista hallinnollisten
kuntarajojen ylitse. Kuntien muuttuvassa ja uudistuvassa toimintaympäristössä on
huomioitava

etenkin

hyvinvoinnin

alueellinen

erilaistuminen,

kuntarakenteen

muodonmuutokset sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden monimuotoistuminen. Hyvinvoinnin
alueellisen tarkastelun lähtökohtana on pidettävä sitä tosiasiaa, että Suomi jakaantuu yhä
selvemmin kansalaisten hyvinvoinnin kannalta erilaisiin maantieteellisiin alueisiin, joista
yhtenä synkimpänä alueena on Itä-Suomi. (Kananoja, Niiranen & Jokiranta 2008, 75–76.)

Nyky-yhteiskunnassamme tapahtuvat muutokset näkyvät kaikkialla yli palvelujärjestelmän
sektorirajojen.

Globalisoituva

yhteiskunta

luo

muuttuessaan

jatkuvasti

sekä

uusia

mahdollisuuksia että myös haasteita ja uhkia. Väestön hyvinvointia uhkaavat monenlaiset
tekijät tämän päivän Suomessa. Yleisempiä niistä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmat,
jotka

näkyvät

selkeästi

sairauspoissaoloina,

työkyvyttömyytenä

ja

syrjäytymisenä

yhteiskunnasta. Etenkin nuorten ja nuorten aikuisten ongelmat ovat usein toisiinsa
kietoutuneita, jonka vuoksi ongelmat myös seuraavat toisiaan. Alueelliset eroavaisuudet
väestörakenteessa, huoltosuhteessa sekä työllisyydessä johtavat yksilötasolla hyvinvoinnin
rakenteiden näkyvään erilaistumiseen, mikä käytännössä tarkoittaa syrjäytymistä, köyhyyttä
ja terveyseroja (Kananoja ym. 2008, 76).

Kunnilla on kuntalain (17.3.1995/365) nojalla velvollisuus edistää asukkaidensa hyvinvointia
ja kestävää kehitystä alueellaan. Kuntien kuuluu järjestää asukkailleen riittävät peruspalvelut.
Kunnille kuuluvasta peruspalvelukokonaisuudesta muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelut
suurimman sektorin ja näihin lukeutuvat myös mielenterveys- ja päihdepalvelut. Palvelujen
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järjestäminen on jatkuvien muutoksien kourissa. Kunnallisilta palveluilta vaaditaan paljon,
jotta nyky-yhteiskunnassamme väestöön kohdistuviin moninaisiin haasteisiin kyetään
tarjoamaan korjaavia ratkaisuja ja tulevia ongelmia voitaisiin ehkäistä riittävin keinoin.
Palvelutarpeen kasvua voidaan hillitä investoimalla kunnan asukkaiden hyvinvointiin.
Ongelmien ehkäisy sekä toimintatapojen ja palvelustrategioiden kehittäminen ovat
kustannustehokasta toimintaa. Kunnallisiin palveluihin kohdistuu runsaasti sisällöllisiä että
rakenteellisia haasteita ja muutoksia näinä vuosina. Elinvoiva kunta vaatii muutoksia
palvelurakenteisiin ja palveluiden sisältöjä pyritään jatkuvasti kehittämään. Valtionohjaus
kuntiin on viime vuosikymmenen aikana pyrkinyt olemaan horisontaalista, mikä käytännössä
on toteutunut erilaisten ohjelmien muodossa.

Kunta- ja aluejohtamisen pro gradu tutkielma tarkastelee kunnallisten mielenterveys- ja
päihdepalveluiden

järjestämistä

sekä

valtionohjauksen

toteutumista

Itä-Suomessa.

Keskeisimpinä tarkastelun kohteina ovat kunta- ja palvelurakenneuudistus, Paras-hanke, sekä
palvelujen sisältöön vaikuttavat kansalliset ohjelmat, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon
kansallinen kehittämisohjelma Kaste, Terveys 2015-ohjelma, Alkoholiohjelma sekä
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Lisäksi uudistuva lainsäädäntö vaikuttaa kunnallisten
sosiaali- terveydenhuoltopalveluiden sisältöön ja niiden järjestämiseen. Tästä yhtenä
esimerkkinä on vuonna 2011 voimaan tullut Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326), joka
velvoittaa kuntia huomioimaan väestön terveyden edistämisen ja ylläpitämisen. Ehkäisevän
työn huomioiminen palvelujen järjestämisessä entistä paremmin on kustannustehokas
ratkaisu, sillä ehkäisevällä työllä voidaan vähentää korjaavaa työtä, mikä on huomattavasti
kalliimpaa. Tämä tärkeä seikka on huomioitava kuntien päättävissä elimissä, sekä
virkamiesten että luottamushenkilöiden keskuudessa ja tultava entistä paremmin esiin
kunnallisessa päätöksenteossa. Ainoastaan sillä tavoin kunnallisten palveluiden sisällön
kehitys

etenkin

ongelma-alueilla

voi

suuntautua

ehkäisevän

työn

suuntaan

ja

palvelurakenteiden muuttuessa tätä seikkaa ei tule unohtaa. Asia on sisäistettävä Itä-Suomen
kunnissa, sillä mikäli Itä-Suomen kuntiin jäävät vain vanhukset ja työkyvyttömät aikuiset, ei
edellytyksiä palveluiden järjestämiseen yksinkertaisesti ole. (Kananoja ym. 2008, 77.)

Kunnallisiin

palvelurakenteiden

muutoksiin

on

viime

vuosien

aikana

vaikuttanut

huomattavasti kunta- ja palvelurakenneuudistus, eli Paras-hanke, jonka tarkoituksena muun
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muassa on kunnallisen kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta sekä
kehittää

palveluiden

tuotantotapoja

ja

organisointia

(Laki

kunta-

ja

palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169). Lisää muutoksia on varmasti luvassa, sillä
helmikuussa 2012 kunnallishallinnon rakennetyöryhmä luovutti hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkuselle selvityksen kullekin

alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja

palvelurakenteesta.

2012

Helmi-maaliskuussa

järjestetyn

aluekierroksen

sekä

kuntakuulemisten jälkeen hallitus määrittelee kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja
etenemisen. Tavoitteena on, että syksyllä 2012 annettava rakennelaki korvaa voimassa olevan
puitelain, eli lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta, jonka voimassaolo päättyy vuoden
2012 lopussa. (Valtiovarainministeriö 2012.)

Suoritin opintoihini liittyvän harjoittelun Itä-Suomen lääninhallituksessa, nykyisessä ItäSuomen aluehallintovirastossa, Kuopion toimipaikassa 7.9.–6.12.2009 välisenä aikana.
Yhtenä tehtävänäni oli kuntakyselyn laadinta Itä-Suomen kunnille, minkä kautta kartoitettiin
mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilaa Itä-Suomessa. Täydentävä kuntakysely suoritettiin
vuonna 2012, minkä tarkoituksena oli saada tietoa kuntien kokemuksista Paras-hankkeeseen
liittyen ja palveluiden organisoinnista. Kunnissa palveluiden järjestämistavat ovat
monipuolistuneet. Itä-Suomen kunnissa on havaittavissa lisääntyvässä määrin ostopalveluiden
hyödyntäminen ja kuntien keskinäinen yhteistyö palveluiden järjestämisessä. Parashankkeella on ollut tähän vaikutuksensa. Kansallisia kehittämisohjelmia on hyödynnetty
palveluiden sisällön kehittämisessä, jossa vahvana lähtökohtana on ehkäisevän työn
toteutuminen.
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Suomessa on tehty tutkimuksia kuntien palvelukykyyn ja uudistuviin palvelurakenteisiin
liittyen viime vuosikymmenen aikana melko runsaasti. Paras-hanke on osaltaan vaikuttanut
aktiiviseen tutkimustyöhön. Päätalo (2005) on väitöskirjassaan tutkinut palvelurakenteen
muutosprosessia sekä kuntien strategisia valintoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
kehittämiseksi käyttäen esimerkkinä Kempeleen kuntaa. Kauppinen (2005) on tutkinut
kuntien

valmistautumista

väestömuutoksen

vaikutuksiin

ja

sen

tulevia

muutoksia

palvelukykyyn. Tarkastelun kohteena on ollut yhteensä parikymmentä pientä ja keskisuurta
kuntaa Pirkanmaalta, Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta. Nyholm (2008) on väitöskirjassaan
tarkastellut

seutuyhteistyön

muutosprosessia

kuntien

keskijohdon

näkökulmasta.

Kansainvälistä tunnustustakin saanut brittiläinen Geoff Mulgan (2009) on tutkinut strategista
palveluiden suunnittelua ja päätöksentekoa valtioiden hallinnossa ja sitä, mikä merkitys
pitkäjänteisellä suunnitelmallisuudella on kansalaisten hyvinvointiin.

Palveluiden ohjaus on monipuolistunut verkostohallinnan kasvaessa. Ihalaisen (2007) mukaan
sopimusohjaus on verkostomaista kumppanuutta ja yhteistyöhön perustuvaa palveluiden
ohjausta. Ihalainen on selvittänyt sopimusohjauksen ja kumppanuusajattelun toteutumista
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä väitöskirjassaan.

2.1 Tutkimuskysymys

Pro gradu tutkielmani taustana on kunta- ja aluejohtamisen opintoihini liittyvä harjoittelu,
jossa sain perehtyä erityisesti Itä-Suomen kunnallisiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen
tilaan

aluehallintoviranomaisen

näkökulmasta

ja

nähdä

käytännössä

millä

tavoin

valtionhallinto toimii suhteessa paikallishallintoon. Yhtenä tärkeimpänä asiana pidän sitä, että
harjoittelussa

sain

tutustua

aluehallintoviranomaisen

toimintaan

ja

siihen,

kuinka

valtionohjaus kuntiin käytännössä toteutuu aluehallintoviranomaisen toimesta. Tästä
esimerkkinä on yksi harjoitteluni päätehtävistä, jossa sain toteuttaa mielenterveysasetuksen
4

(6d §) mukaiset alueelliset yhteistyökokoukset Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja PohjoisKarjalan maakunnissa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen työnjaon kehittämiseksi.
Alueellisissa yhteistyökokouksissa sain kertoa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista
vastaaville

viranhaltijoille

tekemäni

kuntakyselyn

tuloksista

mielenterveys-

ja

päihdepalveluiden osalta, joita pro gradu tutkielman luvussa 7 käsittelen. Kutsuimme
jokaiseen maakunnalliseen yhteistyökokoukseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
ylilääkäri Veijo Nevalaisen kertomaan ehkäisevän työn merkityksestä ja samalla tiedottamaan
Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisesta mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta (2009).
Tällöin sain käytännössä perehtyä erittäin hyvin siihen, miten valtionohjaus toteutuu ja nähdä
informaatio-ohjauksen

sisältöä

ja

valtionohjauksen

horisontaalisuuteen

lisääntyneen

pyrkimyksen.

Pro gradu tutkielman lähtökohtana on aluehallintovirastossa laatimani kuntakysely, joten
tutkimuskysymykset

muodostuvat

kuntakyselyn

tarkoituksen

pohjalta.

Kuntakyselyn

tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin Itä-Suomen kunnat ovat järjestäneet ja rahoittaneet
mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä millaiset ovat kuntien kehittämissuunnitelmat
lähitulevaisuudessa näiden palveluiden osalta. Lisäksi kuntakyselyn tarkoituksena oli
selvittää tehdäänkö Itä-Suomen kunnissa ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä ja mikäli
tehdään, niin millaista työtä se on. Kuntakyselyssä selvitimme myös, millä tavoin lasten ja
nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut toteutuvat ja millä tavoin palvelut on suunniteltu.

Täydentävän kuntakyselyn tarkoituksena oli saada perusteluja kuntien palvelustrategisille
valinnoille ja kerätä tietoa kuntien kokemuksista Paras-hankkeeseen liittyen. Lisäksi
tarkoituksena

oli

saada

kehittämisohjelmien

kautta

tietoa
ja

valtionohjauksen

niiden

hyödyntämisestä

toteutumisesta
palveluiden

kehittämisessä. Täydentävän kuntakyselyn vastaukset käsittelen luvussa 8.

5

kansallisten
sisällöllisessä

Tutkimuskysymykset:
1. Millä tavoin mielenterveys- ja päihdepalvelut on järjestetty Itä-Suomen kunnissa?

2. Millä tavoin valtion ohjelmaohjaus ja kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-hanke) on
vaikuttanut kunnallisiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin Itä-Suomessa?

3. Millaista ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä Itä-Suomen kunnissa tehdään?

Pro gradu tutkielman viitekehyksessä tarkastelen palvelujärjestelmän muodostumisen
historiaa sekä valtionohjausta kuntiin nykyhetkellä, silmällä pitäen erityisesti Itä-Suomen
kuntia, kolmen maakunnan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, sekä Pohjois-Karjalan alueelta.
Tarkastelen kuntakyselyiden vastausten kautta Itä-Suomen kuntien mielenterveys- ja
päihdepalveluihin kohdistuvia kehittämishankkeita ja -tarpeita kansallisten ohjelmien ja
lainsäädännön muutosten valossa ja sitä, kuinka valtionohjaus kuntiin tällä tavoin toteutuu.
Itä-Suomessa mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat muuhun Suomeen verraten erittäin
yleisiä, joten väestön terveyden edistäminen ja ehkäisevän työn toteutuminen tulisi olla
poikkihallinnollista ja yli sektorirajojen menevää.

Pro gradu tutkielma on laadullinen, jossa on survey-tutkimuksen piirteitä. Tutkielman
informantit ovat Itä-Suomen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavia viranhaltijoita,
joille osoitettiin samanlaiset kyselylomakkeet molemmissa kuntakyselyissä. Keräämäni
aineiston avulla pyrin kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään Itä-Suomen kuntien
mielenterveys- ja päihdepalveluiden sisältöä, organisointia ja kehittämistä.

Ensimmäisen kuntakyselyn aineisto on sekä määrällinen että laadullinen. Kyselyssä on niin
monivalinta- kuin avoimia kysymyksiä. Täydentävä kuntakyselyn aineisto on puolestaan
laadullinen. Kysymykset ovat avoimia ja aineisto on ilmiasultaan tekstiä. Olen analysoinut
osan laadullisen aineiston vastauksista tilastollisesti pylväsdiagrammeja käyttäen, jotta
aineiston havainnollistaminen olisi selkeänpää. Nelikenttä-mallia hyödynsin molempien
aineistojen analysoinnissa. Niistä voidaan tulkita, missä kunnissa palvelut ovat sisällöltään
proaktiivisia ja reaktiivisia ja ovatko palvelut järjestetty kunnan oman palvelutuotannon
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kautta, vai yhteistyössä toisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. (Eskola & Suoranta
2008, 15, 181. Valli 2010, 126.)

2.2 Mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan?

Hyvinvoinnin (eng. welfare) käsite tuli eurooppalaiseen kielenkäyttöön sodanjälkeisen IsonBritannian laajassa kansallisessa hyvinvointiohjelmassa, jonka oli laatinut lordi William
Beveridge. Hänen kunnianhimoinen tavoitteensa oli luoda sotavuosien turvattomuuden
jälkeen kansalaisten sosiaalista turvallisuutta vahvistava toimintaohjelma. Beveridgeläisen
käsityksen mukaan hyvinvointi on sosiaalisten ongelmien torjumista sekä ihmisten
perusturvallisuuden ja toimintaedellytysten vahvistamista. Hyvinvointi muodostuu riittävästä
toimeentulosta, työstä, koulutuksesta, terveydestä ja puhtaasta elinympäristöstä. Beveridgen
mukaan hyvinvointivaltiossa eläessä ihmisellä on myös oma vastuu hyvinvoinnistaan, joten
aineellinen toimeentulo turvattiin vain minimaalisesti. (Kananoja ym. 2008, 90–91.)

Tunnetuimman ja edelleen käyttökelpoisen hyvinvointi-käsitteen analyysin on tehnyt Erik
Allardt. Allardtin mukaan hyvinvointi käsite muuttuu historiallisesti, minkä vuoksi käsitteen
uudelleen

määrittely

kehitysvaiheessa

ja

operationalisointi

tilannekohtaisuus

ovat

huomioiden.

tärkeää

kussakin

Nyky-yhteiskunnassa

yhteiskunnan
esimerkiksi

ympäristökysymykset ja tietoyhteiskunnan yleistyneet tiedonvälityskanavat voidaan katsoa
lukeutuvan osaksi tämän päivän hyvinvointia. Allardtin teorialla on edelleen suuri merkitys
pohjoismaisiin yhteiskuntiin soveltuvana hyvinvoinnin teoreettisena jäsennyksenä. Allardtin
määrittely sisältää kolme keskeistä ulottuvuutta; elintason, yhteisyyssuhteet ja itsensä
toteuttamisen muodot. Suomessakin näitä käytetään usein englanninkielisinä ilmaisuina;
having, loving, being. (Kananoja ym. 2008, 91–92.)

7

2.3 Hyvinvoinnin tila Itä-Suomessa

Yleisesti voidaan todeta, että tämän päivän Suomeen on muodostunut kolme erilaista
hyvinvoinnin aluetta. Ensinnäkin ovat korkean elintason ja vähäisten ongelmien kunnat, jotka
sijoittuvat yleensä kasvukeskusten läheisyyteen. Suuren hyvinvoinnin menestysalueen
esimerkkejä ovat pääkaupunkiseudun länsi- ja osin pohjoispuolelle sijoittuvat kunnat sekä
Turun, Tampereen ja Oulun seudut, joissa taloudellinen kehitys on hyvää ja psykososiaaliset
ongelmat ovat vähäisiä. Toiseksi on muodostunut Pohjanmaan kuntien joukko länsirannikon
tuntumaan. Siellä psykososiaalisia ongelmia on myös suhteellisen vähän, vaikkei elintaso
olekaan varsin korkea. Kolmanneksi on muodostunut alhaisen elintason ja psykososiaalisten
ongelmien kuntaryhmä, johon karkeasti tarkasteltuna kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen kunnat.
(Kananoja ym. 2008, 76.)

Eri tutkimusten mukaan väestöryhmien välinen hyvinvointiero on syventynyt ja muodostunut
pysyvämmäksi. Kansalaisten hyvinvoinnin polarisaatiossa erityisiksi ongelmakohdiksi
muodostuvat työttömien ja pitkäaikaistyöttömien tilanne, päihdeongelmien kasvu ja
päihdeongelmaisten palveluiden saamiseen liittyvät ongelmat sekä mielenterveysongelmien
kasvu

ja

niiden

suuri

merkitys

työkyvyttömyyden

syynä.

Väestöryhmittäin

ja

maantieteellisesti eriytyvä hyvinvointi vahvistaa käsitystä toimintaympäristön muutosten
merkityksestä

sosiaali-

ja

terveyspalveluiden

järjestämisessä.

Hyvinvoinnin

kuvan

sirpaloituminen vaatii entistä vahvempaa paikallista analyysiä hyvinvointitarpeiden
muodostumisesta ja tarvittavien palveluiden organisoitumisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että
kunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kannalta toimintaympäristön muutoksiin liittyvä
hyvinvoinnin tilan ja palveluiden järjestämiseen liittyvä pirstaloituminen vaatii vahvempaa
paikallisesti sensitiivisten palveluiden suunnittelun ja toteutuksen politiikkaa. (Kananoja ym.
2008, 77.) Huomioitava on myös se, että jossain vaiheessa pelkästä suunnittelusta on
siirryttävä varsinaiseen toimintaan. Palveluiden sisällöllinen ja rakenteellinen kehittäminen ei
saa jäädä pelkästään suunnittelun tasolle.

Kansanterveydellisestä ja valtakunnallisesta näkökulmasta tarkastellen mielenterveyden
häiriöiden määrä on Itä-Suomessa suurempaa kuin koko maassa. Tämä tulee ilmi Itä-Suomen
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lääninhallituksen

(nykyinen

Itä-Suomen

aluehallintovirasto,

myöhemmin

tekstissä

aluehallintovirasto) tekemän peruspalvelujen tilan arvioinnista tehdyssä raportissa vuodelta
2007. (Itä-Suomen lääninhallitus 2008, 3-5) Itä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2007
peruspalvelujen arviointikohteina olivat hallinnon palvelukyky, turvallisuus, koulutus,
hyvinvointi ja liikennepalvelut. Erityisteemana olivat nimenomaan lapset, nuoret ja
tulevaisuus. Aluehallintovirasto pyrki arviointitutkimuksen kautta valottamaan miten lasten,
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi toteutuu ja miten syrjäytymistä pystytään ehkäisemään.
(Itä-Suomen lääninhallitus 2008, 3-5.)

Itäsuomalaisten hyvinvoinnin tilaa voidaan tarkastella myös PYLL-indeksin valossa.
Menetetyt elinvuodet, Potential Years of Life Lost (PYLL) indeksi on kansainvälisestikin
laajalti

käytetty

mittari

kuvaamaan

väestön

hyvinvoinnin

tilaa.

Muun

muassa

Maailmanpankki, OECD, WHO ja EU käyttävät PYLL mittaria hyvinvointikehityksen
arvioinnissa.

Mitä

paremmin

väestö

voi,

sitä

vähemmän

menetetään

elinvuosia

ennenaikaisesti. Menetettyjen elinvuosien pitkä aikavälin seurannalla, voidaan tehdä
päätelmiä väestön hyvinvoinnin tilasta ja sen muutoksista. PYLL-indeksin tuottamia tietoja
voidaan hyödyntää osana paikallisen- ja alueellisentason terveys- ja hyvinvointiseurantaa,
jolloin tulosten perusteella voidaan paremmin kohdentaa tulevia toimenpiteitä esimerkiksi
hyvinvointistrategian laadinnassa ja kunnallisten palvelujen järjestämisessä. Lisäksi PYLLindeksiä voidaan käyttää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen taloudellisen arvioinnin
välineenä. (Itä-Suomen lääninhallitus, 2007.)

Kysyimme myös kuntakyselyssä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavilta
viranhaltijoilta, mitä menetelmiä ja työvälineitä kunnassa käytetään palvelujen järjestämisen
kehittämisessä ja arvioinnissa. Yhtenä esimerkkinä on Koillis-Savon seutukunta, johon
kuuluvat Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara ja Tuusniemi, jossa on hyödynnetty PYLLindeksin käyttöä ajanjaksoilla 1983–1987, 1991–1995 ja 2000–2004 (Itä-Suomen
lääninhallitus, 2007.)
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KUVIO 1. Kaikki kuolemansyyt ja itsemurhat, menetetyt elinvuodet (PYLL), 0-80 v (/100
000 asukasta.) 2008 – 2010. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012.)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Terveytemme.fi-sivustojen kautta voidaan
tarkastella PYLL-indeksejä kunnittain, maakunnittain ja sairaanhoitopiireittäin. Yllä olevasta
kuviosta voidaan havaita, että Itä-Suomi kuuluu niin sanotusti ”kuoleman vyöhykkeeseen”.
Itä-Suomessa menetetyt ikävuodet kaikki kuolemansyyt huomioiden on merkittävää.
Itsemurhien määrä on Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa määrällisesti suurempaa kuin
Etelä-Savossa PYLL-indeksillä tarkasteltuna.

Hyvinvointi ei jakaudu Itä-Suomessa tasaisesti ja polarisoitumista on havaittavissa. Työttömät
ja yksinäiset kokevat voivansa huonommin kuin mitä työssäkäyvät ja perheelliset.
Aluehallintoviraston laatiman peruspalvelujen arvioinnin mukaan itäsuomalaiset haluavat
kuitenkin vaikuttaa omaan elämäänsä ja alueensa kehittämiseen, mutta esteenä nähdään
10

puutteelliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja lisäksi poliittiseen päätöksentekoon
ollaan tyytymättömiä. (Itä-Suomen lääninhallitus 2008, 3-5.)

Itä-Suomessa syrjäytymisuhkan alla olevien lasten ja nuorten määrä on vain kasvanut, kun
tarkastellaan huostaan otettujen ja avohuollon tukitoimien piirissä olevien lasten määrää.
Vuoden 2008 alussa voimaan tullut lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan kerran
neljässä vuodessa suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja
kunnanvaltuustossa

on

otettava

tämä

suunnitelma

huomioon

joka

vuosi

kunnan

talousarviokäsittelyssä. (Itä-Suomen lääninhallitus 2008, 3-5.)

Palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä oleellista on, että kuntien päätöksentekijät pitävät
tärkeänä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä lasten ja nuorten asemaa kunnassa ja sitä
kautta osana koko yhteiskuntaa. Tämän kuuluisi näkyä päätöksenteossa ja voimavarojen
kohdentamisessa. Etenkin lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja se, mitä tänä päivänä heidän
hyväksi tehdään, tulee näkymään jo lähitulevaisuudessa meidän kaikkien jokapäiväisessä
elämässä, kun uusi sukupolvi siirtyy koulutuksen kautta työelämään. Mikäli nuorten
hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmiin ei varhain
puututa,

se

tulee

kansantaloudellisina

näkymään
ongelmina.

yhteiskunnassamme
Lisäksi

ongelmakohtia ei edes pyritä korjaamaan.
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alueellinen

sekä

kansanterveydellisinä

eriarvoisuus

kasvaa,

että

mikäli

3 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT KUNTIEN
TEHTÄVÄNÄ
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on kuntien vastuulla Suomessa, jossa
pitkäaikaisena periaatteena on ollut, että verovaroin rahoitettuja palveluita voi tuottaa
ainoastaan kunnalliset palveluyksiköt. Lähihistorian saatossa on tämä periaate muuttunut.
1980-luvulla kunnat saivat oikeuden hankkia sosiaalipalveluja ostopalveluina toiselta ja
kolmannelta sektorilta. Valtionosuusjärjestelmän uudistus vuonna 1993 mahdollisti kuntia
hankkimaan vaikka kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut muilta kuin kunnallisilta palveluiden
tuottajilta. Nykyään kunnalliset organisaatiot tuottavat edelleenkin valtaosan verovaroin
rahoitetuista palveluista. (Lehto, Kananoja, Kokko, Taipale 2004, 178.)

Sosiaali- ja terveydenhuoltosektori, joko yhdistettynä tai kahtena erillisenä toimialana, on
kuntien suurimpia organisaatioita ja useissa kunnissa myös suurimpia työnantajia.
Kansainvälisesti tarkasteltuna kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto hämmästyttää
laajuudellaan sekä monimuotoisuudellaan ja – mutkikkuudellaan. Kunnallisen sosiaali- ja
terveydenhuoltojärjestelmän käsittäminen vaatii sen rakentumishistorian tuntemista, mikä
juontaa juurensa ajalle, jolloin vähäosaisten huolehtimisessa ei luterilaisten seurakuntien ja
kuntien välillä ollut selkeää eroa. (Lehto ym. 2004, 178.)

Perusterveydenhuolto alkoi rakentua Suomessa sotien jälkeen kunnallisten palveluiden
varaan, jolloin kunnanlääkärit, terveyssisaret sekä kunnansairaalat toteuttivat pääosin väestön
terveydenhuoltoa. 1960-luvulla oli kuitenkin vaarana, että peruskuntien oma terveydenhuolto
jää kehityksessä jälkeen kun maahan syntyi yksityisiä lääkäripalveluita ja sairaalat perustettiin
maakunnallisten ja seutukunnallisten kuntainliittojen omistukseen. Samana vuosikymmenenä
rakennettu sairausvakuutusjärjestelmä suuntasi Suomen kehitystä Bismarck-periaatteen
mukaiseen keskieurooppalaiseen vakuutuspohjaisen terveydenhuollon suuntaan.

Voimakas teollistuminen ja sen seurauksena syntyneet sosiaaliset ongelmat edellyttivät
valtiolta legitiimiä sosiaalipolitiikkaa. Tärkeää oli, että sosiaalisista ongelmista kärsiville
yhteiskunnan jäsenille turvattiin hyvinvointi jo yhteiskuntarauhan turvaamiseksikin. Suomen
hyvinvointivaltion

kehityksellä

on

vankat
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siteet

pohjoismaiseen

hyvinvointivaltion

ihanteeseen, jonka mukaan valtion eettinen velvollisuus on huolehtia kansalaisistaan.
(Santalainen & Huttunen 1993, 20.)

Vuonna 1972 voimaan tullut kansanterveyslaki muutti suuntaa Beveridge-malliin, eli kaikille
yhteisten

palveluiden

päävaihtoehdon,

eli

suuntaan.
Bismarkc-

Terveyspalvelut
ja

perustuvatkin

Beveridge-mallien

näiden

omaperäiseen

kahden

yhdistelmään.

Sosiaalipalveluissa ei puolestaan ole samantapaista linjavalintaa, mutta teollistuneissa maissa
julkinen

sektori,

eli

kunta

tai

paikalliset

viranomaiset

vastaavat

keskeisimmistä

sosiaalipalveluista. Maiden välillä on runsaasti eroja palveluiden sisältöön liittyen. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden määrä ja valikoima ovat kasvaneet 1960- ja 1980-luvuilla, mikä johtuu
myös kasvavista palvelutarpeista. Väestön terveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet ja
monimutkaistuneet. Sekä sosiaali- että terveydenhuoltosektorille on osoitettu uusia tehtäviä ja
tehtäviä on myös siirretty kuntien vastuulle valtiolta, järjestöiltä, seurakunnilta ja yksityiseltä
palvelusektorilta. (Lehto ym. 2004, 178–179.)

3.1 Kunnallisten mielenterveyspalvelujen historia

Psyykkisesti sairaiden hoito kuului pääasiallisesti kirkolle keskiajalta aina 1700-luvun lopulle
saakka. Sen jälkeen vastuu siirtyi kirkolta valtiolle, joka rahoitti mielisairauksien
lääketieteellistä hoitoa ja tuotti psykiatrisia palveluja 1800-luvun lopulle asti, jolloin kuntien
merkitys palvelujen rahoittajana ja tuottajana alkoi lisääntyä, vaikka pääasiallinen
järjestämisvastuu

säilyi

valtionosuussäännöksiä

edelleen
ja

pyrki

valtiolla.
täten

Valtio

muutti

kannustamaan

kuntia

itsenäistymisen
ottamaan

jälkeen

vastuulleen

mielisairaiden hoidon järjestämisen, minkä seurauksena perustettiin 1920-luvulla monia
kuntayhtymien mielisairaaloita. (Pylkkänen 2006, 705.)

Vuoden

1952

mielisairaslaki

loi

koko

maan

kattavan

kunnallisen

mielisairaanhuoltopiirijärjestelmän Suomeen, jolloin ainoastaan kriminaalipotilaiden sekä
vaarallisten ja vaikeahoitoisten potilaiden hoito säilyi edelleen valtion vastuulla ja on yhä
tänäkin päivänä. Valtio osallistui kuntien omistamien mielisairaaloiden perustamiseen ja
ylläpitämiseen kohdentamalla erityisen valtionavun mielisairaiden hoitoon. Kunnallisten
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mielisairaaloiden

kehittyessä

kunnat

saivat

valtionapua

sekä

perustamis-

että

ylläpitokustannuksiin. (Pylkkänen 2006, 705.)

Erikoissairaanhoitolain myötä mielisairaanhoitopiirit ja itsenäiset mielisairaaloita ylläpitäneet
kuntainliitot

lakkautettiin

vuonna

1991

ja

vastuu

niiden

toiminnoista

siirrettiin

sairaanhoitopiireille, joiden aluerajat noudattivat aiempien keskussairaalapiirien rajoja.
Tällöin vastuu kunnallisten psykiatristen palvelujen järjestämisestä integroitui osaksi
erikoissairaanhoitoa. Vuoden 1993 valtionosuuslain muuttuminen aiheutti sen, että
sairaanhoitopiireille jaettavasta valtionavusta luovuttiin kokonaan. Kunnat ovat tänä päivänä
velvollisia järjestämään asukkailleen psykiatriset palvelut osana muita sosiaali- ja
terveyspalveluja. Kunnat eivät sen sijaan ole tuottamisvelvollisia, vaan ne voivat hankkia
palvelut joko oman palvelutuotannon kautta tai ostaa palvelut sairaanhoitopiiriltä tai
yksityisiltä palvelujentuottajilta. Tämä luo osaltaan kuntiin erilaisia palvelustrategioita.
(Pylkkänen 2006, 705.)

Psykiatrinen avohoito kehittyi Suomessa laitoshoitoa hitaammin. Laitoshoito tarjosi kaikki
palvelut sairaalan sisältä potilailleen, joten laitoshoitoa korvaavien ja sitä täydentävien
rakenteiden kehittyminen oli hidasta. Ensimmäinen psykiatrinen avohoitopaikka perustettiin
Helsinkiin vuonna 1927 Suomen Mielenterveysseuran aloitteesta. Vähitellen kehittyi
sairaaloiden yhteydessä toimivat psykiatriset huoltotoimistot ja sitten erillään toimivat
mielenterveystoimistot. 1950-luvulla käynnistyi erilaisten laitos- ja avohoidon välimaastoon
sijoittuvien hoitojärjestelmien kehittäminen, jolloin Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa
psykiatristen sairaansijojen määrä kääntyi laskuun. (Pylkkänen 2006, 707.)

Samaan aikaan kun ensimmäiset psyykoosilääkkeet otettiin käyttöön Suomessa, valmistui
myös pitkään valmisteltu ja jo syntyessään ajassaan jäljessä oleva mielisairaslaki vuonna
1952. Vaihtoehtoisten psykiatristen hoitojen kehittyminen ei päässyt käynnistymään
voimakkaan sairaalarakentamisen aikakautena, joka jatkui 1970-luvun alkuun saakka.
(Pylkkänen 2006, 707.) Suomen lainsäädännön mukaan vastuu psykiatrisesta avohoidosta oli
alun perin sidottu mielisairaalalaitoksiin ja sen vuoksi avohoito kehittyi muun psykiatrisen
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hoidon osana erillään muusta terveydenhuollosta aina 1990-luvulle saakka. (Pylkkänen 2006,
709.)

Kansanterveyslaki vuodelta 1972 ei sisältänyt lainkaan väestön psyykkistä terveydentilaa
koskevia säädöksiä ja vasta vuoden 1977 Lääkintöhallituksen mietintö Psykiatrisen
terveydenhuollon kehittämisestä ja mielenterveystyön komitean mietintö vuonna 1984 loivat
suuntaa avohoitopainotteisen psykiatrisen palvelujärjestelmän kehittämiselle. (Pylkkänen
2006, 709.) Näin ollen kunnallinen psykiatrinen avohoitojärjestelmä on varsin nuori, joten
palvelujen kehittäminen ja muuttuvat palvelutarpeet pitävät sen jatkuvan muutoksen
pyörteissä tämän päivän palvelurakenneuudistuksesta huolimatta. Palvelurakenneuudistus
muokkaa osaltaan psykiatrista avohoitojärjestelmää ja luo uusia tapoja tuottaa avohoidon
palveluja.

Lääkintöhallituksen työryhmän raportissa (1977) ja mielenterveystyön komitean mietinnössä
(1984) hahmotettiin aluepsykiatrisen hoitojärjestelmän kuvaamaan toimintamallia, jonka
keskeisinä

periaatteina

olivat

avohoidon

kehittäminen,

väestövastuun

ja

hoidon

kokonaisvastuun toteuttaminen sekä palvelujen käyttäjäläheisyys. Mielisairaanhoitopiirit
lakkautettiin vuonna 1991 erikoissairaanhoitolain ja uuden mielenterveyslain myötä, jolloin
psykiatrisen hoidon hallinto integroitiin muuhun erikoissairaanhoitoon. (Pylkkänen 2006,
709.)

Aluepsykiatrisen hoidon toiminta-ajatus säilyi edelleen keskeisenä tavoitteena, vaikka
mielenterveyslaki ei sisällä sitovia säännöksiä palveluorganisaatiosta. Mielenterveyslaki ja
sen myötä säädetty mielenterveysasetus sisältävät ainoastaan yleisiä määräyksiä palvelujen
suuntaviivoista.

Kansanterveyslain

muutos

astui

voimaan

samanaikaisesti

erikoissairaanhoitolain ja mielenterveyslain kanssa, mikä velvoittaa terveyskeskuksia
järjestämään alueellaan ne psykiatriset palvelut, jotka on tarkoituksenmukaista tuottaa
terveyskeskuksessa. (Pylkkänen 2006, 709.)
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1970-luvulla muodostunut aluepsykiatrinen malli muuttui alkuperäisessä muodossaan
vanhanaikaiseksi lainsäädännön kehityksen myötä, jolloin pyrittiin lähentämään psykiatriaa
muuhun terveydenhuoltoon. Sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset ja sosiaalitoimi vastasivat
kukin osaltaan palvelujen tuottamisesta omalla toimialueellaan ja aluepsykiatria korvautui
uudessa lainsäädännössä alueellisella väestövastuulla. (Pylkkänen 2006, 709–710.)

3.2 Kunnallisen päihdehuollon historia

Suomalaisia on pidetty alkoholin suurkuluttajina kautta aikain. Ranskalainen filosofi
Montesquieu (1689–1755) laski suomalaiset maailman suurimpien juomareiden joukkoon ja
ruotsalainen historioitsija Olaus Magnus (1490–1557) mainitsi ylellisen juomisen olevan
Suomessa maan tapana ja yleisenä käytäntönä. Suomessa oli voimassa alkoholijuomia
koskeva kieltolaki vuosina 1919–1932, minkä virallinen nimike oli ”asetus alkoholipitoisten
aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta”.
Kieltolaki

johti

”pirtuaikaan”,

jolloin

Suomessa

koettiin

ennennäkemätön

viinan

salakuljetuksen aikakausi. Kansalaiset hankkivat alkoholinsa laittomilta markkinoilta, koska
laillisia alkoholijuomia ei ollut saatavilla. (Wikipedia, 2011.)

Suomalaisten runsas alkoholinkulutus johti raittiustyön syntyyn. Tänä päivänä ehkäisevä
päihdetyö on laajempi käsite kuin raittiustyö, vaikka edelleen kuntien raittiustyön toimen- ja
viranhaltijoita ja ehkäisevää päihdetyötä ohjaa osaltaan Raittiustyölaki. Raittiustyölain
(19.11.1982/828) 1 ja 2 § mukaan kansalaisia tulee ohjata terveisiin elämäntapoihin ja
välttämään päihteiden ja tupakan käyttöä. Yleisten edellytysten luominen raittiustyölle kuuluu
valtiolle ja kunnille ja käytännön toteutus kunnille sekä raittius- ja kansanterveysjärjestöille.
(Raittiustyölaki 19.11.1982/828).

Historian saatossa ja raittiustyön edetessä suomalainen päihdehuolto ja -politiikka kehittyivät
pitkälti lainsäädännön avulla. Päihdehuoltoa toteutettiin aikaisemmin asteittain tiukentuvana
kontrollina, jossa lievin toimenpide oli kunnan sosiaalilautakunnan antama varoitus. Tilanteen
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muuttuessa seurauksena oli valvonnan alaiseksi joutuminen ja viimeisenä vaihtoehtona
laitoshuolto. Nykyisen menetelmän mukaan päihdehuolto on sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteisaluetta, jossa toimitaan sekä ehkäisevän että hoidollisen tavoitteen mukaisesti. (Lehto
ym. 2004, 141.) Päihdehuoltolain 3 § velvoittaa kuntia järjestämään asukkailleen
päihdehuollon, joka vastaa sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa esiintyvään tarpeeseen.
Päihdehuollon

palvelujen ja toimenpiteiden

järjestäminen ja kehittäminen kuuluu

sosiaalihuollon osalta sosiaalilautakunnalle ja terveydenhuollon osalta terveyslautakunnalle.
(Päihdehuoltolaki 3§, 17.1.1986.)

Päihteiden aiheuttamat haitat näkyvät monella tavalla kuntien palvelujen kysyntänä ja
tavoitteena on vastata mahdollisimman varhain päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä,
kuten perheen palvelutarpeisiin. Alkoholi on yleisin päihde Suomessa, mutta monipäihteisyys
kuvaa parhaiten päihdeongelman tilaa, sillä usein päihdeongelmaiset ovat sekakäyttäjiä.
Kuntien on palveluiden järjestäjinä pyrittävä vastaamaan päihdeongelmaisten moninaisiin
palvelutarpeisiin. Sopivan palvelun valinta riippuu päihdeongelman luonteesta, joten
palveluratkaisut tehdään yksilöllisesti. (Karhunen 2008, 57.)

Viime vuosikymmeninä alkoholin kasvava kulutus ja päihteiden moninainen käyttö näkyy
kunnissa lisääntyvinä palvelutarpeina. Päihdehuollon erityispalvelut kuuluvat sosiaalitoimen
palveluihin, joissa on kyettävä vastaamaan sekä huumeiden käyttäjien että alkoholin
kuluttajien palvelutarpeisiin. Erityispalvelut jaetaan avohoitoon, välimuotoisiin palveluihin ja
laitoskuntoutukseen. (Karhunen 2008, 57.)
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3.3 Kunnallisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen linjaukset
ja tavoitteet

Psykiatrinen

hoitojärjestelmä

on

edelleenkin

varsin

laitospainotteinen

mitattuna

hoitohenkilöstön sijoittumisena tai kuntien käyttäminä resursseina, vaikka psykiatrinen
laitoshoito on vähentynyt voimakkaasti 1970-luvun puolivälistä lähtien. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Veijo Nevalaisen (2010, 47) mukaan Suomen psykiatrisessa
sairaalahoidossa käytetään runsaasti tahdonvastaista hoitoa ja hoidon pakkotoimia
kansainvälisesti arvioituna. Mielestäni on syytä tarkastella myös alueellista sairastavuutta,
sillä Itä- ja Pohjois-Suomessa mielenterveysongelmat ovat yleisempiä verraten Etelä- ja
Länsi-Suomeen ja näin ollen sairaanhoitopiirien välillä voi olla eroja pakkotoimitilastoja
tarkastellessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema raportti (2010) peruspalvelujen tilasta kertoo,
että psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa oli vuoden 2008 aikana yhteensä noin 32 000
potilasta

ja

1,6

miljoonaa

hoitopäivää.

Avohoitokäyntejä

oli

1,5

miljoonaa.

Perusterveydenhuollon mielenterveyskäyntejä oli reilut 650 000. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen asiantuntija Veijo Nevalaisen mukaan palveluiden järjestämistavoissa ja
saatavuudessa on jopa kasvavia eroja kuntien välillä. Palvelujärjestelmä on hyvin pirstaleinen
ja mielenterveystyötä tekevän henkilökunnan kuormitus on suuri. Erilaiset palvelujen
saatavuuteen, yksipuolisuuteen ja laatuun liittyvät ongelmat ja väittämät leimaavat
mielenterveyspalvelujen julkisuuskuvaa, joita ei voida yleistää kaikkia kuntia koskeviksi.
(Nevalainen

2010,

46).

Mielenterveyden

Keskusliiton

vuonna

2008

julkaiseman

Mielenterveysbarometrin mukaan mielenterveyspalveluita käyttäneistä henkilöistä 76 % ja
omaisista 56 % kokivat saaneensa sopivasti palveluja. Saatuja palveluita piti hyvänlaatuisina
80 % kuntoutujista ja omaisista 74 %. (Nevalainen 2010, 46–47).

Päihdepalvelut

puolestaan

toteutuvat

nykyään

pitkälti

perusterveydenhuollossa

terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa. Käytännössä osana päihdepalveluja toimii
lyhytneuvonta tai mini-interventio, jolla tarkoitetaan lyhyttä alkoholin käytön selvittämistä ja
neuvonnan antoa. Se on toimiva väline päihdeongelmien ehkäisyssä ja sen tarkoituksena on
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tunnistaa alkoholin liikakäyttäjät, kohdentaa neuvontaa riskiasiakkaisiin sekä tiedostaa
alkoholin suurkulutuksen yleisyys ja kysyä aktiivisesti asiakkailta heidän alkoholin
käytöstään. Lyhytneuvontaa toteutetaan normaalin vastaanottokäynnin yhteydessä, jossa
asiakkaan kanssa keskustellaan tämän alkoholin käytöstä ja tarvittaessa annetaan
terveysneuvontaa sekä suullisesti että kirjallisesti suhteuttaen se asiakkaan tilanteeseen.
Vastaanottokäynnin yhteydessä voidaan sopia myös muutamista seurantakäynneistä.
Lyhytneuvonnan tärkein sisältö on motivoiva asenne ja asiakkaan kuunteleminen ja rakentava
kommentoiminen. Alkoholin haitallisen käytön vähentäminen lyhytinterventiolla on todettu
olevan vaikuttavaa terveydenhuollossa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 63–64).

Suomessa päihdepalveluissa korostuu ehkäisevä päihdetyö, joka on lakisääteistä toimintaa ja
jota toteutetaan kunnissa eri tavoin. Harjoittelussa laatimani kuntakyselyyn vastanneiden
kuntien mukaan 88 %:ssa Itä-Suomen kunnista tehdään aikuisille tarkoitettua ehkäisevää
päihdetyötä ja lapsille ja nuorille tarkoitettua ehkäisevää päihdetyötä tehdään puolestaan 98
%:ssa Itä-Suomen kunnista. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun (2008:1) mukaan noin
puolessa

Suomen

kunnista

on

asetettu

tai

ollaan

asettamassa

moniammatillinen

päihdetyöryhmä, jonka tarkoituksena on koota yhteen keskeiset tekijät ja mahdollistaa laaja
yhteistyö. Itä-Suomessa osassa kunnissa toimiikin ehkäisevän päihdetyön koordinaattoreita,
joilla on säännöllisesti yhteisiä tapaamisia yhteistyön kehittämiseksi.

Politiikkatasoisia toimia on lisätty runsaasti alkoholihaittojen ehkäisemiseksi, mutta toiminta
on osoittautunut tehottomaksi. Väestön alkoholitietoa lisäävillä kampanjoilla ei ole todettu
olevan juuri vaikutusta alkoholin käyttöön. Sen sijaan alkoholin hinnan ja saatavuuden
sääntelyn on todettu olevan vaikuttavaa toimintaa alkoholin kulutuksen osalta. Tuotteen
hinnan katsotaan vaikuttavan alkoholin käyttöön ja hinnankorotusten tiedetään vaikuttavan
myös alkoholin suurkulutusta vähentävästi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 63).
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4 KUNTIEN PALVELUSTRATEGISET VAIHTOEHDOT JA
TOIMINTATAVAT

Hallintorakenteiden muuttuessa myös palvelurakenteet, palveluprosessien kehittäminen sekä
palveluiden uudenlaiset tuottamistavat ovat olleet keskeisessä asemassa menneillään olevassa
kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Vastuu palveluiden järjestämisestä säilyy kunnalla tai
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain, eli ns. puitelain, mukaisella
yhteistoiminta-alueella, vaikka palveluiden tuotantotavat muuttuvatkin. Itsehallinnolliseen
asemaansa nojaten kunnilla on oikeus päättää, miten järjestää palvelut kuntalaisille. Kunta voi
tuottaa palvelut itse tai vaihtoehtoisesti yhteistyössä toisten kuntien tai yksityisten
palveluntuottajien kanssa tai ostamalla palvelut markkinoilta. (Kuopila, et al. 2007, 6.)

Kunnan kuuluu järjestää palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja kuntalaisten tarpeiden
mukaisesti, joten ensisijaisen tärkeää on, että kunnissa keskusteltaisiin siitä, millaisilla
toimintatavoilla palvelut tulevaisuudessa tuotetaan ja turvataan. Pystytäänkö kunnan nykyistä
toimintatapaa edelleen tehostamaan vai tarvitaanko uusi toimintatapa. On muistettava, ettei
toimintatapa ole sinällään innovaatio, eikä se saa olla itsetarkoitus, joka määrittelee kunnan
strategioita ja palvelujen priorisointia, vaan sen tulee toimia käyttökelpoisena menetelmänä
toteuttaa kunnan strategiaa ja perustehtävää. (Kuopila, et al. 2007, 6.)

4.1 Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Kunta- ja palvelurakenneuudistus eli Paras-hanke käynnistettiin vuonna 2005 Vanhasen
hallituksen toimesta. Paras-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta
kunnallisen kansanvallan lähtökohdista alkaen, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja
organisointia sekä uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä. Hankeen
tarkoituksena on myös tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien
vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on
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vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Lisäksi hankkeella pyritään parantamaan
tuottavuutta ja hillitsemään kuntien menojen kasvua sekä luomaan edellytyksiä kuntien
järjestämien

palveluiden

ohjauksen

kehittämiselle.

(Laki

kunta-

ja

palvelurakenneuudistuksesta 1 §, 9.2.2007.)

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella Suomi seurasi muita Pohjoismaita, joissa kunta- ja
aluehallinnon rakennemuutokset ovat olleet menneen vuosikymmenen keskeinen suuntaus.
Kuntien välinen yhteistyö oli myös vajavaista Suomessa, eikä se ollut tuottanut toivottua
tulosta sen enempää kuin kuntarakenteiden muutokset palvelujen järjestämisen kannalta.
(Nyholm 2008, 80.) Eurooppalaisittain verrattuna suomalainen kunnallishallinto on
puolestaan edelläkävijä tehokkuudessa, toimivuudessa, avoimuudessa, taloushallinnon ja
tarkastuksen periaatteissa, vertailutietokantojen käytössä, toiminnan arvioinnissa sekä
laatujärjestelmien kehittämisessä (Kuopila, et al. 2007, 6).

Kunnat ovat ryhtyneet kuitenkin toimeen, ja tästä yhtenä esimerkkinä on Kainuun
maakuntahallintokokeilu, jossa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto on integroitu
toisiinsa niin, että ne ovat samaa organisaatiota. Itä-Savon sairaanhoitopiiri (SOSTERI) on
toteuttanut palvelujen järjestämisen samalla tavoin. Kunta- ja palvelurakenneuudistus ei
muuta sitä tosiasiaa, että suurten kaupunkien ja niiden ympäryskuntien on saatava aikaan
muutoksia palvelujen käytössä ja järjestämisessä. Muutokset ovat tarpeellisia, ja niitä on
tehtävä. Itä-Suomessa kunnallisia erikoissairaanhoidon palveluja rakennetaan tiiviissä
yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) neljän itäisimmän sairaanhoitopiirin
yhteisvoimin. (Punnonen 2008, 87.)

Luottamushenkilöt ovat avainasemassa varmistamassa kunnallisten peruspalvelujen ja
sairaanhoidon toimintaedellytykset ja uudistumisen. Nykyään monet tekijät vaikuttavat
luottamushenkilöiden toimintaan sekä heihin kohdistuviin odotuksiin ja heiltä odotettaviin
tuloksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta suurimpia tekijöitä, joihin etenkin
luottamushenkilöt sekä viranhaltijat päätöksillään ja toiminnallaan vaikuttavat, ovat
hoitotakuun

toteutuminen,

moninaisten

palvelujen

takaaminen

alueen

asukkaille,

palvelustrategioiden muuttuminen, kuten sairaaloiden verkostoituminen sekä palvelujen
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keskittämien

ja

hajauttaminen,

sosiaali-

ja

terveyskustannuksista

vastaaminen

ja

lainsäädännön huomioiminen, kuten PARAS-hankkeen toteuttaminen alueella. (Punnonen
2008, 78–88.)

4.2 Erilaiset palveluntuotantomuodot

Kunnallisen palvelurakenteen muutoksen aikaan kunnilla on entistä suurempi tarve järjestää
palvelunsa

hyödyntäen

erilaisia

palveluntuotantomuotoja

perinteisen

kunnan

oman

palvelutuotannon lisäksi. Kunta voi ostaa palvelut ei-kunnallisilta palveluntuottajilta, jolloin
puhutaan ostopalveluista ja ulkoistamisesta. Ulkoistamisella tarkoitetaan kuntien palvelujen
hankintaan kuntaorganisaation ulkopuolelta. Kilpailuttamisesta on kyse silloin kun
ulkoistaminen tapahtuu kilpailuttamalla julkisia ja /tai yksityisiä palveluntuottajia. (Haveri &
Anttiroiko 2009, 202.)

Ei-kunnalliset palveluntuottajat eivät ole millään tavoin kunnan omistuksessa tai ohjauksessa.
Tällaisia tuottajia ovat esimerkiksi toisen ja kolmannen sektorin toimijat, kuten yksityiset
yritykset, järjestöt, yhdistykset ja säätiöt. Kunta voi ostaa palvelut myös julkiselta sektorilta,
esimerkiksi valtionhallinnolta. Ostopalveluita ei voida käyttää viranomaistoimintoihin, joihin
liittyy julkisen vallan käyttöä ja jotka ovat laissa säädetty nimenomaan kunnan omaan
palveluntuotantoon kuuluvaksi. Kunta voi luopa kokonaan jonkin palvelun tai toiminnan
järjestämisestä tai tuottamisesta, jolloin se jää ei-kunnallisen toimijan tuotettavaksi.
Yksityistäessään palveluita ei kunnalla ole enää vastuuta kyseisestä toiminnasta. (Kuopila, et
al. 2007, 38–39.)

Kunnan oman palvelutuotannon ja ei-kunnallisten tuottajien lisäksi kunta voi järjestää
palvelut kuntien ja yritysten yhteisesti omistamien yritysten kautta, joita voivat olla yhteisesti
omistamat osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Kunnalliseen sopimusyhteistyöhön perustuvia
palveluntuotantomuotoja ovat isäntäkuntamalli tai muu sopimusyhteistyö. Kunnat voivat
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yhdessä omistaa myös osakeyhtiöitä, kuulua kuntayhtymiin ja liikelaitoskuntayhtymiin.
(Kuopila, et al. 2007, 38.)

4.2.1 Tilaaja-tuottajamalli

Kunnan toimintatapojen uudistaminen markkinaehtoisin ratkaisuin on yksi tapa, jolla
palveluiden järjestämisen haasteeseen voidaan vastata. Tilaaja-tuottajatoimintatavan avulla
voidaan rakentaa ja kehittää eri tuottajien, palvelun tarjoajien ja toimijoiden kanssa strategista
kumppanuutta, joka on pitkäjänteistä ja jonka tavoitteena ovat laadukkaat palvelut
huomioiden kuntalaisten tasavertaisuus asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tämä on
yksi kuntien toiminnan keskeisimmistä perusarvoista, mikä on huomioitava palvelujen
järjestämisessä. (Kuopila, et al. 2007, 6.)

Tilaaja-tuottajatoimintatavalla tarkoitetaan julkisten palveluiden tuotannon organisoimista
erottaen palvelun tilaajan ja tuottajan roolit toisistaan. Tilaajana toimii julkinen taho, kuten
kunta, ja tuottajana voi toimia joko kunnan oma tai ulkopuolinen organisaatio, ja näiden
välistä

toimintaa

ohjataan

sopimuksilla.

Tämänkaltaisesta

palvelujen

järjestämisen

toimintatavasta ei ole olemassa yhtä ideaalimallia, vaan kokoelma toisistaan poikkeavia
sovelluksia. Tilaaja-tuottajatoimintatavasta puhutaan silloin, kun tarkoitetaan sovellusten
kattokäsitettä, ja kun tarkoitetaan toimintatavan käytännön sovellusta, puhutaan silloin tilaajatuottajamalleista. (Kuopila, et al. 2007, 11.) Palveluiden tuottamista ohjataan tilaajan ja
tuottajan välisellä sopimuksella, jossa toimijoiden vastuunjako ja tehtävät konkretisoituvat.
Sopimuksessa määritellään muun muassa palvelun sisältö sekä palvelutuotteiden määrä, hinta
ja laatu. (Kuopila, et al. 2007, 13.)

Tilaaja-tuottajatoimintatavassa palveluiden tilaaja kantaa vastuun laadukkaiden ja riittävien
palveluiden järjestämisestä. Palvelutarpeen ja sen kehityksen arviointi sekä palveluiden
hankinta ovat tilaajan ydintehtäviä. Toimintatavan periaatteen mukaan tilaamistehtävien
hoitaminen kuuluu poliitikoille, eli kunnan luottamushenkilöille, joiden tulee määritellä
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palveluiden tavoitteet, valita tavoitteisiin parhaiten vastaavat palvelutyypit ja osoittaa
palveluihin tarvittavat resurssit. Luottamushenkilöt määrittelevät ja päättävät, mitä kunnan
verotuloilla

hankitaan.

Tämä

prosessi

toteutetaan

kunnan

demokraattisissa

päätöksentekoelimissä, eli valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa, joissa päätöksenteko
tapahtuu

yleensä

virkamiesten

valmistelun

pohjalta.

Päätöksentekijöiden

eli

luottamushenkilöiden rooli on moninainen, sillä he edustavat sekä tilaajia että kuntalaisia ja
heidän palvelutarpeitaan. (Kuopila, et al. 2007, 10.)

Palvelun tuottaja puolestaan päättää, miten tilaajan kanssa sovitut palvelut tuotetaan
keskittyen tilaajan tilaamien palveluiden tuotantoprosessin hallintaan vastaten palvelunsa
laadusta tilaajalle ja asiakkaalle. Palveluiden tuottajat voivat olla joko kunnan omassa
organisaatiossa toimivia sisäisiä yksiköitä tai ulkoisia yksiköitä, kuten esimerkiksi
kuntakonserniin kuuluvia osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä, toisia kuntia, kolmannen sektorin
toimijoita ja yksityisiä yrityksiä. (Kuopila, et al. 2007, 10–11.)

4.2.2 Public-private partnership

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö on lisääntynyt runsaasti erilaisten
palvelustrategioiden muodostuessa. Hyvinvointipalvelujen markkinat ovat kehittyneet vuosi
vuodelta monipuolisemmiksi. Uusia yksityisiä yrityksiä syntyy etenkin aloilla, joilla ennen
palvelujen tuottajina toimivat ainoastaan kunnat ja kolmannen sektorin toimijat, kuten
vapaaehtoiset

järjestöt

ja

yhdistykset.

Mikäli

kunnat

viestittävät

selkeästi

palvelustrategioistaan, palvelujen järjestämisestä ja ulkoistamisesta, uskaltavat yritykset
panostaa rohkeammin toiminnan kehittämiseen ja tarjonnan lisäämiseen. (Harjula ym. 2004,
106.)

Markkinoiden kehittyessä myös kilpailu toimii paremmin ja markkinoille syntyy enemmän
palvelutarjontaa, jossa hinta on kohdallaan suhteessa laatuun. Lisäksi kilpailu osaavasta
työvoimasta kiristyy samalla. Kuntien on myös helpompaa lisätä markkinatuntemustaan ja
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selvittää vaihtoehtojaan palvelujen järjestäjänä, mikäli markkinoille syntyy lisää uusia
toimijoita. Markkinatuntemuksen lisääntyminen kunnissa on tärkeää riippumatta siitä,
ostetaanko palveluja markkinoilta vai ei. Vertailukohteiden etsiminen markkinoilta on
kannattavaa

oman

toiminnan

kehittymiselle.

Kunnallisen

toiminnan

ja

yksityisen

palvelutarjonnan suoraviivaista vertaamista on kuitenkin vältettävä, sillä kunnallinen ja
yksityinen toiminta ovat lähtökohdiltaan kovin erilaisia. (Harjula ym. 2004, 106.)

Palvelutuotannon kilpailuttaminen vaatii erityisosaamista eri hallinnonaloilta, sillä on eri asia
kilpailuttaa tavarahankintoja kuin palveluja. Palvelujen laatu korostuu nimenomaan
terveydenhuollossa, mikä vaatii erityisosaamista kilpailuttamisesta sekä tilaajalta että
tuottajalta. Palvelujen laadun varmistaminen muodostuukin usein kynnyskysymykseksi, ja sen
vuoksi on olennaista, että tilaaja tietää tarkalleen, mitä tilaa, ja tuottaja tietää, mitä tuottaa.
(Harjula ym. 2004, 106.)

4.2.3 Kunnalliset palveluntuotantotavat

Tilaaja-tuottajatoimintatapaa voidaan käyttää kunnan omassa organisaatiossa ja kunnan
omana palveluntuotantona. Tuotannon ohjausjärjestelmä muuttuu tällöin hierarkkisesta,
nettobudjetointiin

perustuvasta

toimintamallista

sopimusperusteiseen

toimintamalliin.

Kunnalliset palveluntuotantotavat voidaan jakaa sopimusperusteisiin ja yhteisomistukseen
perustuviin tapoihin. Sopimusperusteisia tapoja ovat muun muassa isäntäkuntamallin
mukainen yhteistyö tai muu sopimusyhteistyö. Kuntien yhdessä omistamia toimintamuotoja
ovat

esimerkiksi

kuntien

yhteisesti

omistamat

osakeyhtiöt,

kuntayhtymät

ja

liikelaitoskuntayhtymät. (Kuopila, et al. 2007, 38–39.)

Isäntäkuntamalli tarkoittaa sopimuksenvaraista yhteistoimintaa tai sopimusyhteistyötä.
Kunnat voivat perustaa yhteisen viran ja jakaa siitä aiheutuvat kustannukset, hoitaa
viranomaistehtäviä ostopalveluina tai asettaa yhteisen toimielimen. Kuntien yhteinen virka
tarkoittaa järjestelyä, jossa viranhaltijan hoitaa virkaansa ollessaan virkasuhteessa kahdessa
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tai useammassa kunnassa. Työnantajan velvollisuuksia hoitaa ainoastaan yksi kunnista.
Kuntien yhteinen toimielin on kuntalain mahdollistama tapa kuntien yhteistoiminnan
organisoimiseksi. Jonkin kunnan hoitaessa sopimuksen mukaisesti yhden tai useamman
kunnan puolesta jotakin palvelutehtävää, kunnat voivat sopia että muut sopimuskunnat
valitsevat osan jäsenistä tehtävistä vastaavaan kunnan toimielimeen. Yhteislautakunnasta
käytetään nimitystä isäntäkuntamalli tai keskuskuntamalli. (Kuopila, A., et al. 2007, 39–40.)

Itä-Suomessa ainakin Pohjois-Karjalan maakunnassa on Liperi ja Outokumpu järjestäneet
sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut vuodesta 2009 lähtien yhteistoiminnallisesti, ja siellä
Liperi on toiminut isäntäkuntana. Tämänhetkisen tiedon mukaan ilmeisesti Polvijärvi on
myös lähdössä mukaan tähän yhteistoimintaan. Kunta- ja palvelurakenne uudistuksesta
annettu puitelaki (169/2007, 5 §) asettaa tiettyjä reunaehtoja isäntäkuntamallin toteutumiselle.
Yksi vaatimus on 20 000 asukkaan väestöpohja perusterveydenhuollossa ja siihen liittyvissä
sosiaalitoimen tehtävissä.

Kuntayhtymä on kuntien yhteinen palveluiden järjestämistapa, jolle voidaan kuntalain nojalla
antaa sekä julkioikeudellisia että muitakin tehtäviä. Erityislainsäädäntö velvoittaa kuntia
osallistumaan alueelliseen yhteistoimintaan kuntayhtymän muodossa. Tällaisia kuntayhtymiä
ovat muun muassa erikoissairaanhoitoa antavat sairaanhoitopiirit sekä maakuntien liitot,
johon kunnat kuuluvat maakuntakaavoituksen ja -suunnittelun osalta. Suurin osa
kuntayhtymistä on kuitenkin vapaaehtoisuuteen perustuvia, ja ne hoitavat esimerkiksi
perusterveydenhuoltoa, ammatillista koulutusta, vanhustenhoitoa ja päihdehuoltoa sekä
elinkeino elämän kehittämistä. Kuntayhtymän toiminta perustuu perussopimukseen, jossa on
sovittu jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien edustavuudesta
kuntayhtymän toimielimissä. Perussopimuksessa määritellään, mikä kuntayhtymän toimielin
edustaa kuntayhtymää valvoen sen etuja ja tehden sopimukset sen puolesta. (Kuopila, et al.
2007, 41.)

Kuntalain (87 §) mukaan kunta voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketoimintaa tai
liiketaloudellisin periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Kuntayhtymä voi myös
perustaa liikelaitoksen, josta käytetään nimitystä kuntayhtymän liikelaitos. Liikelaitosten
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tehtävät määritellään johtosäännössä. Liikelaitokset ovat kuntalain alaisia, taloudeltaan
eriytettyjä yksiköitä. Liikelaitokset eivät ole oikeudellisesti itsenäisiä subjekteja, vaan niiden
perustamisesta päättää kunnanvaltuusto, joka asettaa liikelaitokselle toiminnalliset ja
taloudelliset

tavoitteet.

perussopimuksessa
liikelaitokselle

Kuntayhtymän

määritellyt

yhteisiä

yhtymän

tavoitteita

liikelaitoksen
omat

ja

toimintaa

toimielimet.

määritellä

ohjaa

Kunnat

haluamansa

puolestaan

voivat

palvelun

asettaa
tilaaja-

tuottajatoimintatavan mukaisesti. (Kuopila, et al. 2007, 42.)

Liikelaitoskuntayhtymä on uudenlainen kuntien yhteistyömuoto, kuntien yhteinen liikelaitos,
jossa kunnat yhdessä, kuntayhtymät yhdessä tai yksi tai useampi kunta tai kuntayhtymä
yhdessä voi perustaa liikelaitoksen. Liikelaitoskuntayhtymä on erillinen julkisoikeudellinen
oikeushenkilö,

jonka

jäsenenä

kuntalaista

poiketen

voi

olla

myös

kuntayhtymä.

Liikelaitoskuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous ja talousarviosta ja suunnittelusta päättää johtokunta. Yhtymäkokouksen valtuudet toiminnan ja talouden
suunnittelussa

ovat

rajallisemmat

verrattuna

tavalliseen

kuntayhtymään,

sillä

liiketaloudellisessa toiminnassa menoja on arvioitava pääasiallisesti tulojen perusteella, eikä
niitä saa sitoa määrärahoin niin kuin verorahoitteista toimintaa. Poliittisen suhteellisuuden
huomioiminen ei ole liikelaitoskuntayhtymässä niin perusteltua kuin muissa kuntayhtymissä.
Liikelaitoksen toiminnan johto voi edellyttää suuremmassa määrin asiantuntijajäsenten
valintaa, koska yhtymäkokousta lukuun ottamatta liikelaitoskuntayhtymässä ei toimielinten
valinnassa noudateta kuntalain (87c § 6 mom.) säännöstä jäsenkuntien valtuustojen
poliittiseen suhteellisuuteen viitaten. (Kuopila, et al. 2007, 43.)

Kunnallinen osakeyhtiö voidaan organisoida kunnan määräysvallan alaisuuteen, jolloin ne
ovat osakeyhtiölain ohjaukseen kuuluvia oikeussubjekteja. Kuntalaki säätelee osakeyhtiön
toimintaa muun maussa silloin, kun valitaan kunnan edustajia yhtiön hallintoon ja
määritellään yhtiön toimialaa. Osakeyhtiössä voi osakkaina olla elinkeinoelämän toimijoita,
jolloin kunnat voivat osakeyhtiön kautta hoitaa myös elinkeinojen kehitystehtäviä sekä
aluekehitystehtäviä. Kunnan toimintojen yhtiöittäminen tulee kysymykseen tavallisemmin
silloin, kun toimintaa ei katsota voivan järjestää riittävän joustavasti perinteisenä kunnallisena
toimintana. Henkilöstöpolitiikasta ja rahoituksesta kuntien omistamat yhtiöt päättävät
itsenäisesti. Niillä on mahdollista hankkia rahoitusta myös avoimilta rahoitusmarkkinoilta.
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Osakeyhtiö ei kuulu kunnan organisaatioon, mutta se kuuluu kuntakonserniin, jolloin kunnan
luottamushenkilöt voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan ja asioihin kunnanhallituksen kautta.
Osakeyhtiö soveltuu toimintamuodoksi parhaiten niille toimialoille, joissa kunta harjoittaa
kannattavaa

maksurahoitteista

toimintaa.

Osakeyhtiössä

ylin

päätösvalta

kuuluu

yhtiökokoukselle, ja ainoastaan yhtiön toimielimet eli käytännössä hallitus ja toimitusjohtaja
voivat tehdä yhtiötä sitovia päätöksiä. Osakeyhtiön hallintoelinten päätökset eivät ole julkisia,
joten niistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta. (Kuopila, et al. 2007, 43–44.)

4.3 Uudenlaiset hallintamuodot

Strategisten liittoutumien sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön
lisääntyminen on vastaus muuttuvan toimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin. (Karppi ym.
2010, 25–26) Pekka Juntunen (2011) on käsitellyt hallintaa muun muassa Rhodesin (1996),
Tiihosen (2004) ja Hirstin (2000) määritelmien valossa. Hallinta on käsitetty verkostojen,
kumppanuussuhteiden sekä uudenlaisten ja joustavien yhteistyömuotojen mahdollistamana
koordinointina, jolloin myös hallintaan liittyvät uudisajatukset ovat tulleet hallintojen
kehittämislinjauksissa yhä merkittävämpään asemaan. Hallinnalla tarkoitetaan myös hyvää
hallintotapaa sekä markkina- ja asiakaslähtöisyyden mukaan toimimista julkisessa
hallinnossa. Hallinnalla pyritään ohjaamaan tai johtamaan yhteiskuntaa, jossa ”punaisena
lankana” julkishallinnon kannalta on siirtyminen perinteisestä hallinnosta hallintaan, jossa on
vaikutteita sekä yksityis- että julkissektorilta. (Juntunen 2011, 113–114.)

Hallinta on muokannut kuntien toimintaa viime vuosikymmenen aikana. Kunnallishallinnossa
hallinnalla tarkoitetaan ensisijaisesti kuntien soveltamaa hallintatapaa, joka muodostuu
hallinnan kentällä operoivien toimijoiden riippuvuussuhteiden tiivistymisestä. Juntunen viittaa
artikkelissaan

Anttiroikoon

ja

Haveriin

(2003),

joiden

mukaan

paikallistason

hallintasuhteiden kenttään kuuluvat ne yhteistyösuhteet, joita kunnat sitovat muun muassa
paikallisten

yritysten

ja

järjestöjen,

asukkaiden

sekä

paikkakunnalla

toimivien

julkisyhteisöjen kanssa. Kumppanuuden lisääntyminen ja yhteistyön rakentaminen on näin
ollen asettanut uusia haasteita etenkin julkishallinnon johtajuudelle. Keskeisimpiä
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kysymyksiä ovat esimerkiksi se, miten kumppanuuksia eri tahojen kanssa hallitaan ja kuinka
toiminta linkitetään yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. (Juntunen 2011, 116.)

Kunta- ja palvelurakenteiden muutokset sekä kuntien uudenlaiset palvelujen järjestämis- ja
tuottamistavat asettavat osaltaan haasteita kuntien johtamiselle. Kuntien monopoliasema
palveluiden tuottajana elää murroksessa, koska palveluita tuottavat nykyään niin julkiset,
yksityiset kuin kolmannen sektorin toimijat. Toimijoiden lisääntynyt yhteistyö on
muodostanut uudenlaisia palveluiden yhdistelmiä ja kunnat joutuvat jatkuvasti pohtimaan
mitä palveluita on mahdollista ja järkevää tarjota ja miten kunnan vastuulla olevat palvelut
järjestetään ja tuotetaan. Kunnat joutuvat yhä enemmän oman palvelutuotannon sijaan
koordinoimaan palveluita erilaisten sopimus- ja yhteistyöjärjestelyjen kautta. Se on
välttämätöntä sekä palvelujen sisällön kehittämisen että strategisten muutosten pyörteissä.
(Juntunen 2011, 116.)

4.3.1 Verkostohallinta

Verkosto on hallintaan olennaisesti liittyvä toiminta- ja organisoitumismalli, sillä verkoston
voidaan nähdä kietoutuvan kiinteästi juuri hallinnan käsitteeseen. Hallinto muuttuu
hallinnaksi

juuri

verkostoitumisen

myötä.

Hallinta

voidaan

käsittää

merkitsevän

itseorganisoituvien organisaatioiden välisiä verkostoja. Verkoston yhtenä tunnuspiirteenä on
se, että siihen osallistuvat tahot ovat tasavertaisia. Verkostojen soveltaminen julkisen
politiikan ja hallinnan kysymyksissä avaa uusia näkökulmia hallinnolliseen ohjaukseen.
Verkostohallinnan on todettu toimivan kompleksisessa toimintaympäristössä hierarkkista
kontrollia paremmin, sillä sen tarkoitus on olla ohjaustoimintaa kompleksisen järjestelmän
sisällä. (Juntunen 2011, 116–117.)

Kunnallisissa palveluntuotantoverkostoissa voi olla jäseninä niin kunnallisia tuotantoyksiköitä
kuin toisen ja kolmannen sektorin organisaatioita ja toimijoita. Palvelutuotannon
verkostoitumista tapahtuu sekä kuntaorganisaation sisällä, mikä tarkoittaa hallinto- ja
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sektorirajat ylittävää verkostoitumista, että organisaatioiden välisenä verkostoitumisena.
(Juntunen

2011

118.)

Verkostohallinta

on

muodostunut

kunnissa

uudenlaiseksi

hallintamuodoksi. Verkostoituminen sitoo yhteen yrityksiä, hallintoa ja kansalaisia.
Perusedellytyksenä verkostoitumiselle on luottamus ja yhteinen intressi. Lisäksi se on myös
uudenlainen tapa hoitaa yhteistyötä. Yhteistyön mahdollisuudet on kannattavaa huomioida jo
strategian luomisvaiheessa erityisesti toimialakohtaisen strategian tekovaiheessa. Oleellista on
selvittää, millä aloilla, kenen kanssa ja miten toimitaan. Asioiden tarkka selvittäminen on
erityisen rakentavaa toimialakohtaisen ajattelun sekä etenkin kunnallisten palvelujen
tehokkaan tuottamisen kannalta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa yhteistyötä suunnitellaan,
sitä enemmän on myös vaihtoehtoja. (Harjula ym. 2004, 46, 53.)

Verkosto voidaan erottaa markkinoista ja hierarkioista ohjausmekanismien piirteiden
perusteella ja sijoittaa toiminnallisesti markkinoiden ja hierarkioiden väliin, jolloin siinä
yhdistyy piirteitä molemmista edellä mainituista. Verkostoissa korostuu yhteistoiminta ja
kilpailun yhteensovittaminen. Verkostomaisia yhteistyömuotoja on useita ja näin ollen myös
verkoston johtaminen poikkeaa markkinalähtöisestä ja hierarkkisesta johtamisesta, sillä siitä
puuttuu omistukselliset elementit koordinoinnin ja kontrollin saavuttamiseksi eikä toimintaa
ohjata ainoastaan kilpailun ja hinnan perusteella. (Rajala, Tammi, Meklin 2008, 55.)

Verkosto perustuu osapuolten vastavuoroisuuteen, yhteistoimintaan ja osapuolten toimintaa
täydentävään riippuvuuteen, jossa korostuu avoin kommunikaatio ja yhteiset intressit.
Organisaatio säilyttää sopeutumiskykynsä verkoston avulla ja kehittää sitä entisestään
rakentaen yhteistyötä kumppaniensa kanssa. Organisaatioiden, kuten kuntien, sisäiset
verkostot ovat myös toimiva ratkaisu, vaikka perusohjausjärjestelmä onkin hierarkkinen.
Verkostot ovat siten erikoisluonteisia, sillä ne edellyttävät yhteistoimintaa, jota määrittävät
selkeät toimintaprosessit sekä vastuu- ja valtasuhteet, joille luottamus ja keskinäiset normit
rakentuvat. (Rajala ym. 2008, 55–56.)
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4.3.2 Hybridit

Ohjausjärjestelmät eivät toimi reaalimaailmassa täysin ”puhtaana”, vaan niihin sisältyy monia
yhteisiä piirteitä. Eri ohjausmekanismien yhdistelmistä käytetään käsitettä hybridit. Niissä
pyritään tehokkaasti yhdistämään eri ohjausmekanismien parhaita puolia. Tällaisia ovat muun
muassa osaamisen lisääminen ja hyödyntäminen, mukautumiskyky ja luottamus siihen, että
käytössä oleva ohjausmekanismi on myös kustannustehokas. Hybrideissä pyritään
ratkaisemaan yhdessä ongelmia ja kehittämään osaamista. Hybrideillä on vahvemmat
sopeuttamis- ja kannustinjärjestelmät kuin hierarkialla ja toimivammat koordinointi- ja
kontrollijärjestelmät kuin puolestaan markkinoilla. Hybridien etuna ovat kohtalaisen toimivat
hallinto- ja sopeuttamismekanismit. Lisäksi niissä sovelletaan enemmän lakiin perustuvia
sopimusoikeudellisia käytäntöjä kuin hierarkiassa. Hybrideissä ikään kuin yhdistyy pienten
yritysten joustavuus suurten yritysten voimaan. Hybridien toiminnalle tyypillistä on
keskinäinen

riippuvuus,

pitkäaikaisten

sopimusten

suojaava

vaikutus.

Keskinäinen

informaation vaihto ja mekanismit konfliktien sovittelussa vastaa siltä osin hierarkkista
sopeutumismekanismia. (Rajala ym. 2008, 56.)
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5 KUNNALLISIIN SOSIAALI- JA
TERVEYDENHUOLTOPALVELUIHIN KOHDISTUVA
VALTION OHJELMAOHJAUS

Kansainvälisesti tarkasteltuna ohjelmat eivät ole uusi väline hallitusten käytössä. Suomessa
ohjelmajohtamisella

tarkoitetaan

suppean

määritelmän

mukaan

hallituksen

poikkihallinnollisia politiikkaohjelmia sekä uudentyyppistä hallitusohjelman seurantaa ja
arviointia eräänlaisten hallituksen strategia asiakirjojen avulla. Ohjelmajohtamisessa on
ensisijaisesti kyse hallituksen poliittisen tahdon toteuttamisesta. Hallitusohjelmat ovat
muodostuneet

entistä

ohjausvälineinä.
uudistukseen,

yksityiskohtaisemmiksi

Ohjelmajohtamisen

jossa

pyrittiin

ja

käyttöönotto

hallinnon

rajat

ne

toimivat

liittyi

poliittis-strategisina

keskushallinnon

ylittävään,

horisontaalisen

laajempaan
yhteistyön

kehittämiseen. (Heinämäki 2012, 54–55.)

Sosiaali- ja terveyshallinnon alan tavoitteet ovat poikkihallinnollista koordinaatiota vaativia,
joten ohjelmajohtaminen voi vaikuttaa alan ohjausvoimaan. Ohjelmajohtamisen kehittäminen
on ollut esillä valtionhallinnossa, mikä viittaa hallituksen ja koko keskushallinnon sisäisen
työskentelyn kehittämiseen. Politiikkaohjelmat on nähtävä ohjausvälineinä, sillä niillä on
vahvasti

kuntalaisen

asemaa

ja

kunnan

toimintaan

liittyviä

tavoitteita.

Lisäksi

politiikkaohjelmiin liittyvä hankerahoitus on osoitettu kuntien hallinnoitavaksi. (Heinämäki
2012, 56–57.)

Ohjelmajohtaminen on tapa muodostaa yhteinen poliittinen linjaus ja aktivoida sen
toimeenpanoa kunnissa. Horisontaalisiin tavoitteisiin kiinnittynyt ohjelmajohtaminen kaipaa
tehokkaita ja uudenlaisia toimeenpanon välineitä, sillä perinteinen sektorijakoinen hallinto ei
pysty tuottamaan kaivattua toimeenpanoprosessia. (Heinämäki 2012, 57.) Sosiaali- ja
terveydenhuolto elää jatkuvien muutoksien kourissa. Ainoastaan muutos on pysyvää ja usein
onkin pohdittava sitä, miten edelliset muutokset on saatu johdettua sekä rakenteisiin,
henkilöstöön että palvelujen käyttäjiin, kun uusi muutos on jo tulossa. Muutokset kohdistuvat
sekä palvelujen sisältöön että palvelustrategioihin.
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Seuraavassa

tarkastelen

kunnallisiin

mielenterveys-

ja

päihdepalveluiden

sisältöön

kohdistuvia kehittämishankkeita ja -ohjelmia, joilla pyritään vaikuttamaan palvelujen laatuun
ja

sisältöön

sekä

tällä

tavoin

vastaamaan

muuttuviin

ja

entistä

haastavampiin

palvelutarpeisiin. Tarkastelun kohteena ovat Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen
kehittämisohjelma Kaste, Terveys 2015-ohjelma sekä Kansallinen mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma. Alkoholiohjelmaan viittaan ehkäisevää päihdetyötä käsittelevässä
luvussa. Valtionohjaus kuntiin on toteutunut viime vuosikymmenen aikana lähinnä erilaisten
ohjelmien kautta. Tällä tavoin ohjauksella on pyritty lisäämään tietynlaista horisontaalisuutta
ja ohjaus on ollut enimmäkseen informaatio-ohjausta, jota aluehallintovirastot osaltaan
käytännössä toteuttavat. Normiohjaus toteutuu puolestaan lainsäädännön kautta. Lainsäädäntö
uudistukset ja muutokset aiheuttavat muutoksia kunnallisissa palvelurakenteissa sekä
palvelujen sisältöjen kehittämisessä ja ovat siten velvoittavampaa kuin ohjelmaohjaus.

5.1 KASTE-Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja
sen hyödyntäminen kunnallisessa palvelutuotannossa

Sosiaali-

ja

terveydenhuollon

valtionosuudesta

annetun

lain

(733/1992)

mukaan

valtioneuvosto vahvistaa neljän vuoden välein sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen
kehittämisohjelman, joka nimettiin vuosia 2008–2011 Kaste-ohjelmaksi. Valmistelu
aloitettiin elokuussa 2007 kuulemisten sarjalla, jolloin ensisijaisesti kuntien sosiaali- ja
terveysjohdolle osoitetut kuulemiset järjestettiin peruspalveluministeri Paula Risikon johdolla
yhdessä Suomen Kuntaliiton ja ohjelman valmistelua ja toimeenpanoa varten nimitettyjen
alueellisten johtoryhmien kanssa. Lisäksi erikseen kuultiin sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja
kansalaisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa esitys ohjelmaksi valmisteltiin
peruspalveluministeri Paula Risikon johdolla. Kaste-ohjelmassa määritellään sosiaali- ja
terveydenhuollon

kehittämistavoitteet

ja

keskeisimmät

toimenpiteet

saavuttamiseksi vuosina 2008–2011. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 3.)
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tavoitteiden

Ohjelma muodostaa kokonaiskuvan ohjelmakaudella kuntiin suuntautuvasta ohjauksesta ja
esittää keskeisimmät toimenpiteet, joihin vuosina 2008–2011 suunnataan Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja aluehallintovirastojen työpanosta. Ohjelman
päätavoitteet perustuvat hallinnonalan keskeisiin pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin,
jolloin pyrkimyksenä on, että kuntalaisten osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähentyy,
hyvinvointi ja terveys lisääntyvät ja hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat, palveluiden laatu,
vaikuttavuus ja saatavuus paranevat ja alueelliset erot vähentyvät. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2008, 3.)

Uusi Kaste-ohjelma vuosille 2012–2015 valmistui helmikuussa 2012, mikä on osin jatkumoa
kaudelle 2008–2011 käynnistetylle kehittämistyölle. Ohjelmassa määritellään sosiaali- ja
terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet sekä toteuttamista
tukevat uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet sekä ohjeet ja suositukset. Kaste-ohjelma toimii
sosiaali- ja terveydenhuollon pääohjelmana, jonka valmistelu tehdään kansallisesti ja se
perustuu asiantuntijatyöhön, lausuntoihin ja kuulemisiin sekä Kaste-ohjelman 2008–2011
ulkoisen arvioinnin aineistoon, sosiaali- ja terveysministeriön strategiaan, hallitusohjelmaan ja
kansalaiskyselyyn. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.)

Vuosille 2012–2015 laaditun Kaste-ohjelman tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti ja
taloudellisesti kestävästi siirrättäen painopistettä ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen koko
väestössä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 4, 8.) Tämä on huomioitava seikka etenkin
kunnallisten palvelujen järjestämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden
valtionavustukset tukevat ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja toimeenpanoa.

Hankerahoitukseen on käytettävissä 17,5 euroa vuosittain, eli kaikkiaan noin 70 miljoonaa
euroa vuosien 2012–2015 aikana. Kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät
voivat hakea valtionavustusta ensisijaisesti alueellisiin kehittämishankkeisiin. Valtionavustus
voi olla enintään 75 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, joten kunnat ja
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kuntayhtymät ohjaavat hanketyöhön omarahoitusosuutena vähintään 25 prosenttia hankkeen
kokonaiskustannuksista. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi yhteistyössä eri
rahoittajatahojen kanssa kunnille, kuntayhtymille, järjestöille ja yrityksille tarkoitettua muuta
hankerahoitusta edistämään Kaste-ohjelman tavoitteiden toteuttamista. Rahoittajatahoina
toimivat muun muassa Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes), Rahaautomaattiyhdistys

(RAY),

Suomen

itsenäisyyden

juhlarahasto

(Sitra),

Euroopan

sosiaalirahasto (ESR) ja Kansaneläkelaitos (Kela). (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 8.)

5.2 Terveys 2015-ohjelma

Vuonna 2001 valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015-kansanterveysohjelmasta linjaa
kansallista terveyspolitiikkaamme 15 vuoden tähtäimellä eteenpäin. Strategia korostaa
terveyden edistämistä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen sijaan. Taustalla on Maailman
terveysjärjestön WHO:n Terveyttä kaikille – ohjelma sekä vuonna 1986 eduskunnan
hyväksymä terveyspoliittisena selontekona esitetty Terveyttä kaikille vuoteen 2000-mennessä
-ohjelma. Terveys 2015 on yhteistyöohjelma, joka toimii kehyksenä yhteiskunnan eri osaalueilla terveyden edistämisen kehittämiselle, mikä ulottuu yli hallintosektoreiden.
Kansanterveys määräytyy huomattavin osin terveydenhuollon ulkopuolisista tekijöistä, kuten
elämäntavoista, elinympäristöstä, tuotteiden laadusta sekä yhteisön terveyttä tukevista ja
vaarantavista tekijöistä. Strategia käsittää kahdeksan kansanterveyttä koskevaa tavoitetta,
jotka kohdistuvat keskeisiin ongelmiin ja joiden korjaaminen edellyttää eri tahojen
yhdensuuntaista toimintaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 3.)

Keskeiset terveyden edistämisen tavoitteet on jaoteltu ikäryhmittäisiin ja kaikille yhteisiin
tavoitteisiin. Ikäryhmittäisinä tavoitteina ovat; lasten hyvinvoinnin lisääminen, terveydentilan
paraneminen sekä turvattomuuteen liittyvien oireiden ja sairauksien merkittävä väheneminen.
Tavoitteena on, että nuorten tupakointi vähenee siten, että 16–18-vuotiaista alle 15 % tupakoi
ja nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan
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asiantuntevasti ja etteivät ne ole yleisempiä kuin 1990-luvun alussa. Nuorten aikuisten
miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus alenee kolmanneksella 1990-luvun lopun
tasosta. Työikäisten työ- ja toimintakykyä ja työelämän olosuhteita pyritään ohjelman mukaan
kehittämään siten, että ne osaltaan mahdollistavat työelämässä jaksamisen pidempään ja
työstä luopumisen noin kolme vuotta vuoden 2000 tasoa myöhemmin. Ikäihmisten suhteen
tavoitteena on, että yli 75-vuotiaiden keskimääräinen toimintakyvyn paraneminen jatkuu
samankaltaisena kuin viimeisten 20 vuoden ajankin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 15.)

Kaikille yhteisinä tavoitteina on, että suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin
kaksi

vuotta

kauemmin

kuin

vuonna

2000.

Lisäksi

suomalaisten

tyytyväisyys

terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen sekä koettuun omaan terveydentilaan ja
kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan terveyteen säilyvät vähintään samalla tasolla
kuin viime vuosituhannen vaihteen aikoihin. Tavoitteisiin pyritään myös vähentämällä
eriarvoisuutta ja parantamalla heikommassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia ja
suhteellista asemaa.
ammattiryhmien

Pyrkimyksenä on,

väliset

kuolleisuuserot

että sukupuolten, eri koulutusryhmien ja
pienentyvät

viidenneksellä.

(Sosiaali-

ja

terveysministeriö 2001, 18.)

Edellä mainittujen Terveys 2015-ohjelman keskeisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää
myös, että lähes kolmen vuosikymmenen myönteisen kehityksen edellytykset säilyvät ja
kielteiset kehityssuunnat kyetään estämään. Tavoitteisiin pääsemisen keskeisinä edellytyksinä
on, että kaikilla julkisen vallan sektoreilla ja tasoilla, samoin kuin yksityisellä ja kolmannella
sektorilla, sekä kansalaisten omassa toiminnassa, otetaan kansalaisten terveys tärkeäksi
valintoja ohjaavaksi pariaatteeksi. Julkisen sektorin pitkän aikavälin politiikkaan on
sisällytettävä sosiaalinen ulottuvuus, mikä tulee esiin myös ohjelmissa ja toimintalinjoissa eri
hallinnonaloilla. Lisäksi yksi perusedellytyksistä tavoitteiden toteuttamiseksi on, että
kansalaisten arkielämän keskeisillä areenoilla, kuten esimerkiksi kodeissa, kouluissa ja
työelämässä kansalaisten terveyden edistämiselle luodaan parempia edellytyksiä. Näin
luodaan myös oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään
koskevaan päätöksentekoon. Tärkeä edellytys on, että kansalaisten terveyttä edistetään
kaikissa elämänvaiheissa aina vauvasta vaariin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 21.)
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5.3

Kansallinen

mielenterveys-

ja

päihdesuunnitelma

palvelujen

kehittämisen ohjausvälineenä

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuonna 2007 mielenterveys- ja päihdesuunnitelman
valmistelun, johon oli johtanut 106 kansanedustajan tekemä aloite vuonna 2005.
Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on ollut kasvavan
huomion kohteena syystäkin, sillä niihin liittyvä työkyvyttömyys on lisääntynyt voimakkaasti.
Mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien aiheuttavat suorat kustannukset ovat mittavia ja
epäsuorat, kuten menetetystä työpanoksesta ja tuottavuuden laskusta johtuvat, ovat
moninkertaiset suoriin kustannuksiin verraten. Lisäksi mielenterveys- ja päihdeongelmien
hoidon kustannuksista kohdistuu suhteettoman suuri osa laitoshoitoon, minkä vuoksi
avohoidon kehittäminen on jäänyt toissijaiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä
2009:3, 13.)

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Mieli 2009-työryhmä valmisteli kansallisen
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman, joka sisälsi ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön
kehittämiseksi

vuoteen

terveysministeriölle

2015.

Työryhmän

ministeriön

strategia

tehtävänä
2015:n

oli

valmistella

mukainen

sosiaali-

mielenterveys-

ja
ja

päihdesuunnitelma sekä tehdä ehdotukset hyvien käytäntöjen yleistämisestä sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli tarpeen mukaan tehdä ehdotuksia
ohjauskeinojen kehittämiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3.)

Palvelujärjestelmän

kehittämisessä

uusia

keskeisiä

linjauksia

ovat

erityisesti

matalakynnyksinen yhden oven periaate hoitoon tullessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa sekä
yhdistettyjen mielenterveys- ja päihdeavohoitoyksiköiden perustaminen, sillä mielenterveysja päihdepalvelut ovat usein toisistaan erillään hajanaisessa palvelujärjestelmässä.
Mielenterveyspalvelut ovat sijoitettu pääosin terveystoimeen ja päihdehuollon erityispalvelut
sosiaalitoimeen, mikä muodostaa hajanaisen palvelujärjestelmän ja sitä kautta vaikeuttaa
pääsyä palveluiden piiriin. Palveluyksiköiden henkilökunta on osaavaa ja työhön vahvasti
sitoutunutta, mutta se ei yksinomaan takaa vaivatonta pääsyä hoidon piiriin. (Sosiaali- ja
terveysministeriön selvityksiä 2009:3, 17, 19.)
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Mielenterveys- ja päihdekysymykset yhdistyvät ensimmäistä kertaa valtakunnallisen
suunnitelman tasolla, missä on huomioitu myös Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja
WHO:n kansainväliset linjaukset, sekä kansallisella tasolla menneillään oleva kunta- ja
palvelurakenneuudistus sekä laaja lainvalmisteluohjelma, jossa sosiaali- ja terveydenhuoltoa
kehitetään nykyistä laajempina alueellisina kokonaisuuksina. (Sosiaali- ja terveysministeriön
selvityksiä 2009:3.)

5.4 Kuntien rooli palveluiden kehittäjänä

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman pääteemoja ovat asiakkaan aseman vahvistaminen,
edistävä ja ehkäisevä työ sekä kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen
järjestäminen toiminnallisena kokonaisuutena, jossa painopisteet ovat erityisesti perus- ja
avohoitopalveluissa sekä tiiviisti yhteen sovitetussa mielenterveys- ja päihdetyössä.
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa on esitetty työtyhmän 18 ehdotusta perusteluineen
pääteemoihin liittyen, jotka ovat suositusten mukaisesti tärkeää huomioida palvelujen
kehittämisessä erityisesti kunnissa. Suunnitelma ei varsinaisesti velvoita kuntia toimimaan sen
mukaisesti, koska kyseessä ei ole voimassa olevaan lainsäädäntöön sidotut velvoitteet.
(Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3.)

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma korostaa kuntia toimimaan seuraavasti: ”Kunnan
velvollisuus on 1) määrittää palveluverkosto ja järjestämisvastuussaoleva organisaatio, 2)
suunnitella tuotantotavat, 3) valvoa toiminnan laatua sekä 4) seurata väestön sosiaali- ja
terveyspalveluiden tarvetta ” (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3, 27). Kunnilla
on palveluiden järjestämisvastuu, mutta niiden ei tarvitse tuottaa palveluita itse, vaan voivat
hyödyntää oman palvelutuotannon lisäksi myös järjestöjä ja yksityisiä palveluntarjoajia.
Nykyisten

aluehallintovirastojen

tehtävänä

on

antaa

informaatio-ohjausta

kunnille

valvontatehtävän lisäksi ja tällä tavoin toteuttaa valtionohjausta. Itä-Suomen alueella
lääninhallitus järjesti vuoden 2009 lopulla maakunnalliset mielenterveysasetuksen mukaiset
yhteistyökokoukset lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden järjestämiseen liittyen, missä
samalla jalkautettiin Mieli 2009-työryhmän suunnitelmaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen
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kehittämiseksi, korostaen erityisesti lasten ja nuorten palveluja. Yhteistyökokousten
kohderyhmänä

olivat

kuntien

sosiaali-

ja

terveystoimen

johtavat

viranhaltijat

ja

luottamushenkilöt sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lasten ja nuorten
hyvinvointipalvelujen parissa työskentelevä henkilöstö ja sidosryhmät.

Erityisen olennaista on, että kuntien johtavat viranhaltijat käsittävät asian tärkeyden, sillä
mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat suuri uhka lasten ja nuorten hyvinvoinnille
nimenomaan Itä-Suomen alueella. Mikäli uhkiin ei kiinnitetä riittävää huomiota ajoissa,
aiheuttaa se sekä kunnallis- että kansantaloudellisia ja kansanterveydellisiä ongelmia
kasautuvasti tulevaisuudessa. Kuntien poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden sitoutuminen
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on palvelujen järjestämisen kannalta ydinasia.

Terveys 2015-ohjelma korostaa myös kuntien keskeistä roolia terveyden edistämisessä, sillä
kunnilla on siihen hyvät mahdollisuudet itsehallintoonsa ja laajaan toimivaltaansa nojaten.
Kunnan terveystoimi voi vaikuttaa kuntalaisten terveyden edistämiseen ja edellytysten
luomiseen käynnistämällä yhteistyötä kunnan muiden sektoreiden ja paikallisten toimijoiden
kanssa sekä kuntien yhteisinä hankkeina. Terveys 2015-ohjelman mukaan kuntia tuetaan
terveyden edistämisessä muun muassa tarjoamalla asiantuntemusta hyvinvointipoliittisten
ohjelmien ja strategioiden kehittämisessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 28.)

5.5 Ohjelmien toimivuus tutkimuksen valossa

Liisa Heinämäki tarkastelee väitöskirjassaan valtionhallinnon toiminnan muutosta kuntien
sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksessa. Tuore tutkimus osoittaa, että valtionhallinnon
ohjelmaohjaukseen on suhtauduttava kriittisesti. Ohjauksessa on siirrytty suunnitelmista ja
normeista informaatioon ja ohjelmiin, mikä Heinämäen tuoreen tutkimuksen mukaan on
johtanut ohjauksen epämääräisyyteen valtion ja kuntien välillä. Heinämäen väitöstutkimus
osoittaa, että valtionhallinnon ohjelmaohjaus on määrittelemätöntä, eikä siten toimivaa
kummankaan osapuolen näkökulmasta. Heinämäen arvion mukaan kuntien ohjausta ei ole
39

riittävästi arvioitu ja johdettu ohjelmajohtamisen ja ohjelmallisen toimintatavan aikana.
Kunnille suunnattu valtionohjaus saa muotoutua sellaiseksi kuin kukin toimija sitä rakentaa.
Valtionhallinnon uudistaessa toimintatapojaan, valtion alaisten laitosten fuusioituessa ja
verkottuessa sekä kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen uusiutuessa historiansa rajuimmassa
muutoksessa, on ohjaus kunnissa tunnistamatonta eivätkä valtionhallinnon edustajat usko
niiden vaikutukseen. (Heinämäki 2012.)

Valtionhallinnossa

on

2000-luvulla

käytetty

horisontaalisuutta

vahvistavaa

ohjelmajohtamista, jonka myötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen on tuotettu
kymmeniä ohjelmia. Tutkimuksen mukaan valtionhallinnon edustajat arvioivat, ettei niillä ole
ohjausvaikutusta, sillä kuntien ohjauksessa tarvitaan normeja tai ainakin rahoituksen käyttöä,
mutta

kentällä

liikkuvalla

ohjelmajohtajalla

sekä

eri

toimijoiden

aktiivisella

verkostoitumisella on jokin vaikutus. Kunnissa puolestaan ohjelmia ja ohjelmajohtajan
toimintaa ei nähdä ohjauksena. Kuntien perusturvajohtajat eivät tunnista ohjelmia, eivätkä
edes muista tilanteita, joissa ohjelma olisi vaikuttanut päätöksentekoon, sillä ohjelmia
käytetään lähinnä strategioiden työstämisessä, mikäli niiden sisältö tukee kunnan omia
tavoitteita.

Ohjelmallisen

toimintatavan

yhtenä

tavoitteena

on

ollut

hallinnon

horisontaalisuuden lisääminen, mutta kuntakentällä horisontaalisuus ei laajene, mikäli
ohjelma tulee kuntaan tietyn hallinnonalan ministeriön kautta. Tutkimuksen mukaan kunnissa
ei ole sellaista vaikuttamisfoorumia, jossa ohjelmaa voitaisiin viedä yli sektorihallinnon, sillä
mikäli tällainen olisi sektorijohtajat, totesivat siellä edistävänsä omia asioitaan valtion
politiikan sijaan. (Heinämäki 2012.)

5.6 Palvelujen sisältöä ja palvelustrategioita koskevat poliittiset linjaukset

Kunta- ja palvelurakenne ovat jatkuvien muutosten kourissa. Paras-hankkeen päättyessä
toimivat lähitulevaisuuden suunnannäyttäjinä kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisessä ja rahoittamisessa kunta- ja palvelurakenneuudistus, josta kunnallishallinnon
rakennetyöryhmä antoi selvityksensä helmikuussa 2012, sekä valmisteilla oleva laki sosiaalija terveyspalvelujen järjestämiseksi. Uudistukset linkittyvät vahvasti toisiinsa. Pyrkimyksenä
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on, että sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan järjestää entistä suuremmalle väestöpohjalle, mikä
tarkoittaa lisää syntyviä kuntaliitoksia sekä palvelujentuottamismuotojen vahvaa uudistamista
ja yhteistyön korostamista eri toimijoiden välillä. Seuraavassa tarkastelen kunnallishallinnon
rakennetyöryhmän tekemää selvitystä elinvoimaisesta kunta- ja palvelurakenteesta sekä
valmisteilla olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain lähtökohtia kunta- ja
palvelurakenteen muutokselle.

5.6.1 Valtioneuvoston kuntauudistus

Valtiovarainministeriö asetti maaliskuussa 2011 kunnallishallinnon rakennetyöryhmän
selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon
rakennemalleja. Työryhmän selvitys elinvoimaisesta kunta- ja palvelurakenteesta luovutettiin
helmikuussa 2012 valtiovarainministeriölle. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman
mukaan hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset
kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maan kattavasti. Lisäksi tavoitteena on luoda
edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen
eheyttämiselle

unohtamatta

kunnallisen

itsehallinnon

ja

paikallisen

demokratian

vahvistamista. (Valtiovarainministeriö 5a/2012, 19.)

Tarkastelen kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitystä (5a/2012) pääpiirteittäin sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisen osalta. Mielenterveys- ja päihdepalvelut sisältyvät näihin
palveluihin. Kevään 2012 aikana on toteutettu kuntakierros, jossa on jalkautettu työryhmän
selvitystä ja kuunneltu kunnallispäättäjien mielipiteitä kuntauudistuksesta. Tavoitteena on,
että uusi kuntalaki tulisi voimaan 1.1.2015 samanaikaisesti uuden valtionosuusjärjestelmän
lain kanssa. Lakivalmistelut alkavat vuonna 2012. (Valtiovarainministeriö 5a/2012, 20.)

Työryhmän selvityksen mukaan nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne on
pirstaleinen, minkä vuoksi sen kokonaisuuden johdettavuus ja ohjattavuus on heikko
aiheuttaen osaltaan väestön terveyden eriarvoisuutta. Kuntauudistuksen yhteydessä on
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pyrkimyksenä toteuttaa hallitusohjelman mukainen palvelurakenteen vertikaalinen integraatio,
joka kohdentuu terveydenhuollon perustason ja erikoistason yhdistämiseen. Etenkin
potilaiden

hoitokokonaisuuksien

varmistamiseksi

on

perusteltua

yhdistää

julkinen

perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito mahdollisimman laajasti yhden johdon, budjetin
ja päätöksenteon alaisuuteen. Lisäksi sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatio pyritään
varmistamaan yhteistoiminnan lisäksi yhteisellä palvelurakenteella, sillä useat asiakas- ja
potilasryhmät tarvitsevat sekä sosiaali- että terveyspalveluja. Tällaisia asiakas- ja
potilasryhmiä ovat muun muassa mielenterveys- ja päihdeasiakkaat sekä lapset ja perheet.
(Valtiovarainministeriö 5a/2012, 70–71.)

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu kuuluu
samalle organisaatiolle, eli kunnalle tai poikkeustapauksessa sote-alueelle. Tavoitteena ovat
vahvat

kunnat,

jotka

pystyvät

huolehtimaan

tehtävistään

ja

joissa

sosiaali-

ja

terveydenhuollon päätöksenteko yhdistyy kunnan muuhun päätöksentekoon. Vain siten kunta
on riittävän vahva edistääkseen väestönsä terveyttä ja hyvinvointia kaikessa päätöksenteossa.
(Valtiovarainministeriö 5a/2012, 73.)

Työryhmän selvityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen
on välttämätöntä, sillä palvelujen tulee olla laadukkaita ja niiden saatavuus yhdenvertaista
koko maassa. Oleellisinta on sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integroituminen että
perustason ja erityistason yhdistäminen samaan rakenteeseen. Palvelujen järjestämisvastuun
kantajan on huomioitava väestön ikärakenteen muutos suurten ikäluokkien lähestyessä
vanhuuspalveluikää, jolloin myös nykyistä suuremman väestöpohjan vaatimus korostuu.
(Valtiovarainministeriö 5a/2012, 76.)

Erityisesti Itä-Suomi on haastavassa tilanteessa seuraavien vuosikymmenten aikana.
Maakunnittainen väestömuutos on negatiivista Itä-Suomessa vuosien 2010–2030 välillä.
Valtakunnallisestikin eniten väestö vähenee Etelä-Savossa, jopa 6,5 prosenttia vuoden 2010
asukasluvusta vuoteen 2030 mennessä. Poikkeuksellista on myös se, ettei Etelä-Savon
maakunnan yhdessäkään kunnassa väestömäärä kasva. Kaikissa muissa maakunnissa on
vähintään yksi kunta, jossa väestömäärä kasvaa. Väestökehityksen lisäksi väestörakenteen
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heikentyminen vaikuttaa kuntien mahdollisuuksiin vastata peruspalvelujen järjestämisestä,
mikä ajaa Itä-Suomen kunnat haasteelliseen tilanteeseen väestöllisen huoltosuhteen mukaan.
Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan työikäisten ja ei-työikäisten suhdetta, eli 15–64vuotiaiden määrän suhdetta alle 15- ja yli 65-vuotiaiden määrään. Vuonna 2030 Etelä-Savon
huoltosuhde on jopa 98,0 eli työikäisiä ja ei-työikäisiä on lähes yhtä paljon. Väestöllisen
huoltosuhteen tämänsuuntaisen kehityksen kärkiviisikkoon mahtuvat Etelä-Savon maakunnan
jälkeen muun muassa Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. On huomioitava, että
taloudellinen huoltosuhde eli työikäisten ja ei-työikäisten elatussuhde on vielä tätäkin
suurempi. (Valtiovarainministeriö 5a/2012, 36–37.)

5.6.2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaki

Sosiaali-

ja

terveyspalvelujen

järjestämislain

suunnittelusta

on

käyty

keskustelua

julkisuudessa varsin vähän. Käsitykseni mukaan lainsäädännön valmistelu linkittyy kuntalain
kokonaisuudistukseen ja nykyisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain
voimassaolon ja Paras-hankkeen päättymiseen. Lähteitä sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämislain suunnittelusta on saatavilla varsin vähän. Lähteet perustuvat lähinnä
tiedotteisiin. Ylijohtaja Päivi Laajalan esitys 10.5.2011 kuntarakennefoorumissa viestittää
valmisteilla olevan lain lähtökohdista ja suuntaviivoista. Yhtenä päätavoitteena on, että
kuntalaki olisi kunnan hallintoa ja talouden hoitoa koskeva yleislaki ja erityislainsäädäntö
tulee rajata mahdollisimman vähäiseksi. (Laajala 2011, 3.)

Nykyjärjestelmän heikkouksia ovat muun muassa eriarvoistava palvelurakenne ja koko
sosiaali-

ja

terveydenhuoltojärjestelmän

pirstaleisuus.

Kokonaisvastuu

puuttuu

asiakasprosessista, jolloin myös johdettavuus ja ohjattavuus ovat hajanaista. Kustannuksia on
hankalaa hallita ja usein myös terveystaloustieteellinen tietoperusta on puutteellista.
Yhdenvertaisuuden tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lähtökohtana ja sen
kuuluu toimia asiakaskeskeisesti. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tavoitteena
on vaikuttavuus ja kustannustehokkuus ja että se alana on vetovoimainen. (Laajala 2011, 12–
13.)
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Päivi

Laajalan

esityksestä käy ilmi

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

rakennelinjaukset, joiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on päätettävä
demokraattisesti ja se tulisi järjestää yhtenä kokonaisuutena, jolloin myös järjestämis- ja
rahoitusvastuu on oltava samassa organisaatiossa. Palvelut tulee järjestää entistä laajemmilla
väestöpohjilla huomioiden alueelliset erityispiirteet palvelujen tuottamisessa. Lisäksi
palvelujen tuotannossa on hyödynnettävä kumppanuutta ja markkinoita sekä kehitettävä
palveluita. (Laajala 2011, 14.)

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen on edelleenkin perustuttava verorahoitteiseen
yhteisvastuuseen, jolloin asiakkaalle aiheutuvat kustannukset eivät saa estää tarpeen vaatimaa
palvelujen käyttöä tai toimeentuloa. Rahoituksen tulee olla läpinäkyvää kaikille, väestölle,
tuottajalle, järjestäjälle sekä valtakunnalliselle ohjaukselle. Järjestämisvastuussa olevalle
taholle, lähtökohtaisesti siis kunnille, kuuluvat omalta osalta vastuu väestön hyvinvoinnista ja
terveydestä sekä niiden seurannasta ja edistämisestä. Järjestämisvastuun toteutumisen
edellytyksinä ovat itsenäinen valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanokyky sekä
mahdollisuus tuotantotapojen valintaan ja poliittisesti arvotettuihin linjausvalintoihin. Lisäksi
järjestämisvastuun toteutumisen edellytyksenä on omata kyky sekä vertikaaliseen että
horisontaaliseen yhteistyöhön ja rahoittaa huomattava osa sosiaali- ja terveydenhuollosta
omalla

tulorahoituksellaan.

Kyky

ohjata

kokonaisuutta

ja

riittävä

väestöpohja

ennustettavuudenkin kannalta ovat tärkeitä edellytyksiä järjestämisvastuun toteutumisessa.
(Laajala 2011, 15–17.)

Laajala tuo esiin Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän tarkastelemat mallit kuntien
sosiaali-

ja

terveyspalvelujen

järjestämiseen

liittyen.

Seitsemästä

erilaisesta

mallivaihtoehdosta ensimmäinen edustaa nykyistä kuntarakennemallia, jossa kuntien määrä
pysyy suunnilleen nykyisellään ja kuntien välinen yhteistyö perustuu puitelain vaatimuksiin ja
vapaaehtoisuuteen. Toinen mallivaihtoehto on vahva kuntamalli, jossa kunnat ovat riittävän
suuria mahdollistaakseen itsenäisen päätöksenteon, riittävän sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattiosaamisen sekä kilpailukyvyn. Kuntien lakisääteisen yhteistyön lisäämisen mallissa
kuntarakenne pysyisi nykyisellään, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisrakenteesta
säädetään lailla. Maakuntamalli puolestaan on samanlainen kuin edellä mainittu
mallivaihtoehto, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämien hoidetaan maakunnallisesti.
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Itsenäinen alueellinen toimija- mallivaihtoehdossa alueelliset vaaleilla valitut valtuustot
vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä omaten myös verotusoikeuden.
Kansallisesti keskitetyssä mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja rahoitus
olisivat puolestaan valtiolla ja rahastomallissa valtiollinen vakuutuslaitos vastaisi sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä ja palvelut tuotettaisiin suunnilleen nykyisillä rakenteilla.
(Laajala 2011, 18.)

Työryhmä esittää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi kolmea erilaista vaihtoehtoa:
kaksitasoinen kunta- ja aluemalli, kaksitasoinen kuntamalli ja yksitasoinen kuntamalli.
Kaksitasoisessa kunta- ja aluemallissa kuntien muodostama alue tai suuri kunta olisi
järjestämis- ja rahoitusvastuussa perustasosta ja erityispalveluista. Mikäli kuntien määrä
pysyy nykyisellään, perustasosta vastaavia kuntien muodostamia alueita tai suuria kuntia olisi
kaikkiaan 20–50 ja erityistasosta vastaavia alueita viisi. Esityksen mukaan 20–50 perustason
alueella olisi selkeästi nykyistä vahvemmat edellytykset huolehtia väestön sosiaali- ja
terveydenhuollosta ja tarpeenmukaisista palveluista. Kaksitasoisessa kuntamallissa kunta olisi
yksin järjestämis- ja rahoitusvastuussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, perustasosta
sekä erityispalveluista. Alueen kunnat vastaisivat yhdessä muista erityistason palveluista.
Kolmannessa vaihtoehdossa, yksitasoisessa kuntamallissa kunta vastaisi kokonaisuudessaan
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoittamisesta.

Mikäli perus- ja

erityispalveluiden järjestämisestä vastaavia kuntia olisi alle 20, yksitasoinen kuntamalli olisi
mahdollinen. Vahva perus- ja erityistason integraatio, samoin kuin sosiaali- ja
terveydenhuollon keskinäinen integraatio, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon saumaton yhteys
muuhun kunnalliseen päätöksentekoon, olisi ehdoton edellytys yksitasoisen kuntamallin
toteutumiselle,

jotta

kunnat

pystyisivät

itse

huolehtimaan

kokonaisuudessaan

tarpeenmukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon väestölleen. (Laajala 2011, 19–22.)

Työryhmän mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja rahoittamista koskevat
uudistukset on toteutettava samanaikaisesti, sillä rakenteelliset muutokset edellyttävät niitä
tukevia rahoituksen muutoksia ja toisaalta rahoitusmuutoksia ei pidä toteuttaa nykyiseen
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen nojautuen. Työryhmän kaikissa esille tuomissa
vaihtoehdoissa laskennalliset valtionosuudet maksettaisiin ensisijaisesti järjestämisvastuussa
olevalle kunnalle. Kaksitasoisessa kunta- ja aluemallissa järjestämisalueen kunnat
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rahoittaisivat alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kapitaatioperusteisesti, eli erillisellä
rahoitusratkaisulla. (Laajala 2011, 23.)

Monikanavarahoituksen ongelmien vaiheittainen poistaminen olisi aiheellista, jolloin
esimerkiksi

sairausvakuutuksen

hoitokustannusten

valtionosuuksien

siirto

kuntien

valtionosuuksiin tulisi selvittää. Edellä esitetyt Sosiaali- terveysministeriön työryhmän
ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja sen myötä muodostuvat linjaukset
tulee

Laajalan

esityksen

mukaan

toteuttaa

mahdollisimman

pian.

Päätökset

järjestämisrakenteesta tulee tehdä vuoden 2012 loppuun mennessä, jolloin samalla sovitaan
uudistuksen toteuttamiseksi tarvittavasta siirtymäkaudesta. Siirtymäkausi kestäisi joko vuoden
2016 tai 2020 loppuun. (Laajala 2011, 24–25.)

Työryhmän

mukaan

edelleenkin

tarvitaan

valtioneuvoston

hyväksymä

kansallinen

kehittämisohjelma (Kaste). Laadun ja asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen tulee
perustua tutkittuun tietoon sekä kansallisiin linjauksiin ja kriteeristöihin. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos toimii kansallisella tasolla kuntien ja alueiden tukena kehittämistyössä ja
siihen

liittyvässä

yhteistyössä.

Valvontajärjestelmä

mukautetaan

tulevaan

palvelurakenteeseen, jolloin valvontaviranomaisten toimivallan ja työnjaon kuuluu olla laissa
selkeästi määriteltyä ja valvonnan tulee olla systemaattista, joka kohdennetaan entistä
enemmän ennakoivampaan suuntaan. Työryhmän ehdotuksia täydennetään jatkoselvityksillä
eri

tahojen

ja

toimijoiden

kanssa,

jolloin

myös

ehdotukset

täsmentyvät

tarkoituksenmukaisemmiksi. Nähtäväksi jää millä tavoin sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestäminen tulevaisuudessa toteutuu osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta. (Laajala
2011, 26–28.)
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6

SUUNNITELLUT

KUNNALLISET

PALVELUT

JA

EHKÄISEVÄN TYÖN MERKITYS

Terveyspoliittisessa keskustelussa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että terveyden edistäminen
edellyttää poliittista tukea, laajaa osallistumista sekä eri yhteiskuntapolitiikka lohkojen
vastuun ottamista. Kuntalain ensimmäiseen pykälään on hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen kirjattu kunnan tehtäväksi, josta lain mukaan vastaa asukkaiden valitsema
valtuusto. Vastuu väestön terveydestä ja hyvinvoinnista on käytännössä yhteisvastuuta.
Palvelujen saatavuus ja järjestelmän toimivuus tukevat terveyttä ja hyvinvointia.
Yhteiskuntapoliittiset ratkaisut joko vahvistavat tai heikentävät terveen elämän rakenteita.
Terveyden edistämisen tavoitteellinen toiminta edellyttää tietoista johtamista ja terveyden
edistäminen on nostettu monien kuntien suunnitelmissa yhdeksi strategisista painoalueista.
(Stakes, Raportteja 4/2007, 9.)

Mulgan (2009) on strategiatyön edelläkävijä, joka on maailmanlaajuisesti antanut neuvoja ja
käytännön esimerkkejä maiden hallituksille strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon
liittyen. Mulganin mukaan määrätietoisella suunnittelulla ja strategian laadinnalla voidaan
vaikuttaa suotuisasti kansalaisten elämään aina valtakunnallisista päätöksentekoelimistä
paikalliseen hallintoon. Hallitukset, jotka antavat painoarvoa pitkän ajan suunnitelmalliseen
toimintaan pystyvät tarjoamaan kansalaisilleen enemmän terveyttä ja turvaa, myös
suojaamaan heitä enemmän kielteisiltä vaikutuksilta elämänlaatuun. Mulganin mukaan Suomi
on kansainvälisesti tarkasteltuna edelläkävijä maa, jossa suhteellinen suorituskyky on korkea,
samoin kuin valmius tulevaisuuteen. Valtio rahoittaa uusia liiketoimia, mikä piristää myös
yksityisiä, dynaamisia yrityksiä menestymään entistä paremmin. (Mulgan 2009, 73.)
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6.1

Strategia

mielenterveys-

ja

päihdepalvelujen

järjestämisen

ohjausvälineenä

Uusi Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326) velvoittaa kuntia huomioimaan terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen kunnassa. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuen ja määriteltävä toimenpiteet kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia
hyödyntäen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot nimeten. Lisäksi kunnan
eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja kunta on
velvoitettu tekemään yhteistyötä myös muiden paikallisten julkisten tahojen sekä yksityisten
yritysten

ja

yleishyödyllisten

yhteisöjen

kanssa.

Lainsäädännöllä

ja

sosiaali-

ja

terveyspolitiikan suuntaviivoilla pyritään selkeästi painottumaan ehkäisevään ja edistävään
työhön. (Terveydenhuoltolaki 12 §, 30.12.2010/1326.)

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (2009) ohjaa myös osaltaan kuntia
sisällyttämään

mielenterveys-

ja

päihdetyön

strategian

terveyden

ja

hyvinvoinnin

suunnitelmaan osaksi kuntastrategiaa. Mielenterveys- ja päihdetyön strategia sisältää
mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävän sekä mielenterveysongelmia ja päihdehaittoja
ehkäisevän työn ja niiden hoitoa koskevat linjaukset. Kunnanvaltuuston tulee hyväksyä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen strategiset linjaukset ja arvioida mielenterveys- ja
päihdetyön strategian toteutumista vuosittain sekä päivittää se vähintään joka neljäs vuosi.
Mielenterveys- ja päihdetyönstrategiat voivat olla erillisiä kokonaisuuksia, mutta kansallisen
mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan peilaten tarkoituksenmukaisempaa on, että palvelut on
huomioitu yhtenäisenä kokonaisuutena jo strategian tasolla.
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STRATEGIATASOJEN HIERARKIA

Kunta- tai hyvinvointistrategia

Terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen suunnitelma

Mielenterveys- ja päihdestrategia

Ehkäisevän mielenterveys- ja
päihdetyön toimintasuunnitelma

KUVIO 2. Kunnan strategiatasojen hierarkia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009.)

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta toteutettu TEJO- Terveyden edistämisen
paikalliset rakenteet ja johtaminen - hanke vuosina 2002–2005, selvitti paikallisia ja
alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja johtamiskäytäntöjä sekä kehitti
johtamisen

työkaluja

ja

toimintamalleja.

Tuolloisen

Stakesin

(nyk.

THL)

kehittämiskumppaneina olleet kuusi kuntaa ja yksi seutukunta sekä kuntien alueilla toimivat
ammattikorkeakoulut

ja

lääninhallitukset

(nyk.

aluehallintovirastot)

toteuttivat

kehittämishankkeen, jota tuettiin tutkimuksella, koulutuksella ja verkostoyhteistyöllä. (Stakes,
Raportteja 4/2007, 9.)
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TEJO-hankkeen

raportin

mukaan

terveyden

edistäminen

määritellään

terveyteen

sijoittamisena sekä tietoisena voimavarojen kohdentamisena ja terveyden determinantteihin
vaikuttamisena. Kunnissa se tarkoittaa toimintaa, jolla pyritään lisäämään väestön terveyttä ja
toimintakykyä, vähentämään kansantauteja, tapaturmia ja muita terveysongelmia sekä
ennenaikaisia kuolemia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Kunnallispolitiikassa
keskustellaan enemmänkin hyvinvoinnin kuin terveyden edistämisestä. Tällöin varmistetaan,
että

käsitteeseen

sisältyy

yksilön

käyttäytymistä

ohjaavan

terveyskasvatuksen

ja

terveydenhuollon asiakastyön sekä terveyden suojelun lisäksi vaikuttaminen terveyden
taustatekijöihin, eli determinantteihin. (Stakes, Raportteja 4/2007, 10.)

Väestön terveys ja hyvinvointi on viime vuosikymmenen aikana ymmärretty paremmin
olevan yksi kunnan menestystekijä ja kehittymisen perusedellytys. Hyvinvointivastuu on
pyritty ottamaan haltuun moniammatillisen ja monialaisen strategiatyön avulla, mutta
ongelmaksi usein muodostuu, ettei idealistiset ja kaiken kattavat hyvinvointiin pyrkivät
strategiat toteudu, sillä hallinnonrajat ylittävien ja verkostomaisten käytäntöjen johtaminen ei
toimi

sektorijakoisissa

johtamisjärjestelmissä.

Poikkihallinnollisten

tehtävien

yhteisvastuullinen hoitaminen ei ole selvää, joten johtamiskäytännöt, yhteistyö ja toiminnan
resursointi vaativat kehittämistä. (Stakes, Raportteja 4/2007, 9.)

6.2 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on kannattavaa ja vaikuttavaa. Se on taloudellisesti
edullisempaa kuin korjaava työ. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan esimerkiksi
lapsiperheiden vanhempiin kohdistuvasta tuesta ja nuorten syrjäytymisen ehkäisystä on
olemassa runsaasti näyttöä. Tehokkailla toimintamalleilla voidaan mielenterveyttä ja
päihteettömyyttä edistää kaikissa elämänvaiheissa, esikouluikäisistä työikäisiin ja aina
vanhusväestöön asti. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009, 10.)

50

Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen ja häiriöiden ehkäisyn taloudelliset
vaikutukset näkyvät epäsuorasti tuottavuuden kasvuna, haittojen vähenemisenä, tapaturmien
ja kuolleisuuden alenemisena sekä yksilöiden ja perheiden elämänlaadun paranemisena.
Kansainvälisiin tutkimuksiin perustuva näyttö ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön
kustannustehokkuudesta ja vaikuttavien interventioiden kustannushyödystä kertoo myös
puolestaan siitä, että Suomessakin on ryhdyttävä toimeen ehkäisevän työn saralla ja etenkin
ongelma-alueisiin on panostettava. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009, 10.)

Resursseja on perusteltua kohdentaa ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi 50 000 eurolla saa:
1.) vuodessa kolme viikon mittaista tehohoitojaksoa (á 2401 euroa/vrk) tai viisi kuukauden
kestävää kuntoutusjaksoa päihdepsykiatrisella osastolla (á 319 euroa /vrk).
2.) Kahdeksan huumeidenkäyttäjän kuukauden hoitojakso (á 190 euroa/vrk) tai 972 A-klinikan
käyntiä (á 51,40 euroa) tai lähes 22 000 mini-interventiota yleislääkärin asiakkaan muun
käynnin yhteydessä.
3.) 400 oppilaan kouluterveydenhuoltopalvelujen järjestämisen vuodeksi suositusten mukaisella
henkilöstöllä (lääkäri ja terveydenhoitaja). (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008, 25.)

Alkoholi aiheuttaa lähes neljänneksen tehohoidon tarpeesta. Kuopion yliopistollisessa
sairaalassa on tarkasteltu alkoholin vaikutusta täysi-ikäisten potilaiden tehohoidon tarpeeseen.
Tulosten mukaan 17,5 % tehohoitojaksoista johtui varmuudella alkoholin käytöstä ja 6,5 %: n
osalta yhteys oli todennäköinen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008, 25.)

Usein kunnissa kohdataan se ongelma, kuinka ehkäisevä työ määritellään. Mikä ero on
ehkäisevällä ja korjaavalla työllä? Tämä ongelma tuli esiin ollessani harjoittelussa Itä-Suomen
aluehallintovirastossa, jolloin toteutimme maakunnalliset yhteistyökokoukset ja jalkautimme
Itä-Suomen kuntiin Mieli 2009- ohjelmaa. Kuntakyselyn kautta vastaajat toivat esiin
määritelmän ongelmallisuuden. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut selkeät ohjeet
(2009) suunnittelun tueksi, joita kunnissa on hyvä hyödyntää strategiaa tehdessä ja sitä kautta
palveluja järjestäessä.
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6.2.1 Ehkäisevä mielenterveystyö

Mielenterveystyön lähtökohdat perustuvat Mielenterveyslakiin (1116/1990), jonka mukaan
mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja
persoonallisen

kasvun

edistämistä

sekä

mielenterveyden

häiriöiden

ehkäisemistä,

parantamista ja lievittämistä. Lisäksi mielenterveystyöhön kuuluu väestön elinolosuhteiden
kehittäminen

siten,

että

ne

ehkäisevät

mielenterveyshäiriöiden

syntyä,

edistävät

mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä. (Mielenterveyslaki 1 §,
14.12.1990/1116.)

Terveydenhuoltolain (2010) 27 § määrittää kuntia toteuttamaan mielenterveystyötä
seuraavasti:
”Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
tarpeellinen mielenterveystyö, jonka tarkoituksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä
suojaavien

tekijöiden

vahvistaminen

sekä

mielenterveyttä

vaarantavien

tekijöiden

vähentäminen ja poistaminen.

Tässä laissa tarkoitettuun mielenterveystyöhön kuuluu:
1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin
tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen
psykososiaalinen tuki;
2) yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä
tilanteissa;
3) mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja
lääkinnällistä kuntoutusta.
Terveydenhuollossa tehtävä mielenterveystyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että se
muodostaa toimivan kokonaisuuden kunnassa tehtävän sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.”
(Terveydenhuoltolaki 27 §, 30.12.2010/1326.)
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Mielenterveyden edistäminen (promootio) ja häiriöiden ehkäisy (preventio) limittyvät
toisiinsa sekä teoriassa että käytännössä. Promootion tavoitteena on suojella, vaalia ja
parantaa kaikkien kuntalaisten mielenterveyttä, kun preventiossa puolestaan painotetaan
mielenterveysongelmien ja -häiriöiden ehkäisemistä erityisesti riskiryhmiin vaikuttamalla.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaan ehkäisevällä mielenterveystyöllä
tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on:
-

vahvistaa yksilön mielenterveyttä suojaavia tekijöitä

-

vahvistaa yhteisön mielenterveyttä suojaavia rakenteita

-

vähentää tai poistaa yksilön mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä

-

vähentää tai poistaa yhteisöjen mielenterveyttä vaarantavia rakenteita
(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2009, 7.)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisussa (2009) on laadittu esimerkkejä ehkäisevästä
mielenterveystyöstä.

Esimerkkejä

vaikuttavista

ehkäisevän

mielenterveystyön

interventioista

ja

toimenpiteistä (perustuvat arviointitutkimuksiin, joissa on käytetty verrokkiryhmiä):

-

Kotikäynnit raskaana olevien yksinhuoltajien ja pienten lasten äitien luokse

-

KiVa koulu -hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi

-

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen – toimintamalli nuorten miesten syrjäytymiskehityksen
ehkäisemiseksi

-

Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät perheen tukemiseksi, kun vanhemmalla on päihde- tai
mielenterveysongelmia tai muu vakava sairaus.

-

Mielenterveyden ensiapukurssit

-

Mini-interventio alkoholin käytön vähentämiseksi

-

Työttömille suunnatut vertaistukiryhmät
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-

Jobs – Työhön -ryhmätoiminta työttömien aikuisten itsetunnon, työnhakuvalmiuksien ja
uudelleentyöllistymisen edistämiseksi ja työllistymisongelmiin liittyvän masennuksen
ehkäisemiseksi

-

MAESTRO-ryhmätoiminta stressin vähentämiseksi
(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2009, 10.)

Itä-Suomessa lapsilla ja nuorilla on paljon mielenterveyden häiriöitä ja ne lisääntyvät iän
myötä. Tämä käy esiin Itä-Suomen lääninhallituksen peruspalvelujen tilan arvioinnissa
vuonna 2007, jolloin tilastotietojen mukaan nuorten mielenterveyden häiriöiden määrä oli
vuonna 2006 Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä lähes kaikilla mittareilla
arvioituna suurempaa kuin koko maassa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä oli runsaasti nuoria
avohoidossa, mutta lääkkeiden käyttö ja laitoshoito olivat vastaavasti vähäisempää kuin
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä. Itä-Savon sairaanhoitopiirissä tilanne
oli paras, sillä siellä ainoastaan erikoissairaanhoidon avohoidon käyntien määrä oli suurempaa
kuin koko maassa. Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet vuodesta 2002 vuoteen
2006 Itä-Suomen kaikkien sairaanhoitopiirien alueella. Hälyttäväksi tilanteen tekee se, että
nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen tuolla ajanjaksolla on ollut suurempaa kuin
koko maassa keskimäärin. (Itä-Suomen lääninhallitus 2008, s. 136.)

Itä-Suomessa korostuu se, miten nuorten hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin pitää puuttua.
Selkeää toimintamallia varhaiseen puuttumiseen ei ole. Ehkäisevä työ ei tarjoa kysymykseen
kaikenkattavaa vastausta, sillä ehkäisevä työ käsitetään eri tavoin riippuen toimijasta.
Ehkäisevällä työllä voidaan tarkoittaa monipuolisten harrastemahdollisuuksien tarjontaa tai
erilaista nuorisotoimintaa. Sen sijaan jo syntyneisiin ongelmiin puuttuminen on epäselvää ja
se on tarpeen haltuun ottaa yli sektorirajojen. (Itä-Suomen lääninhallitus 2008, s. 136.)
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6.2.2 Ehkäisevä päihdetyö

Samankaltaiset lähtökohdat kuin ehkäisevässä mielenterveystyössä koskevat myös ehkäisevää
päihdetyötä. Päihdehuoltolaissa todetaan päihdehuollon tavoitteena olevan päihteiden
ongelmakäytön sekä siihen liittyvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisy ja
vähentäminen. Lisäksi päihdehuollon tavoitteena on edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja
hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. (Päihdehuoltolaki 1 §, 17.1.1986/41.)

Tehokkain tapa välttää ongelmien paheneminen on päihdehaittojen ehkäisy, jossa
avainasemassa ovat sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset palvelut (Karhunen 2008, 57).
Kansalaisjärjestöillä on myös merkittävä rooli ehkäisevässä päihdetyössä, mikä näkyy
valistamistyönä ja tiedon välittämisenä erilaisten projektien ja ohjelmien muodossa. Voidaan
todeta, että ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö toteutuu myös lasten ja nuorten kasvun ja
kehityksen hyväksi tapahtuvana toimintana, joka suurelta osin toimii etenkin päihderiskien
ehkäisynä. (Lehto ym. 2004, 141–142.)

Terveydenhuoltolain 28 § velvoittaa kuntia järjestämään päihdepalvelut seuraavasti:
”Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä
suojaavia tekijöitä sekä vähentää tai poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavia tekijöitä.
Tässä laissa tarkoitettuun päihdetyöhön kuuluu:
1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, joka koskee päihteettömyyttä
suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta
vaarantavia tekijöitä; sekä
2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut.
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Terveydenhuollossa tehtävä päihdetyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että se
muodostaa

toimivan

kokonaisuuden

muun

kunnassa

tehtävän

päihdetyön

ja

mielenterveystyön kanssa.” (Terveydenhuoltolaki 28 §, 30.12.2010/1326.)

”Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen
liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen
läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta” (Päihdehuoltolaki 1 §, 17.1.1986). Tehokkain tapa
välttää ongelmien paheneminen on päihdehaittojen ehkäisy, jossa avainasemassa ovat
sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset palvelut (Karhunen 2008, 57). Kansalaisjärjestöillä on
myös merkittävä rooli ehkäisevässä päihdetyössä, mikä näkyy valistamistyönä ja tiedon
välittämisenä erilaisten projektien ja ohjelmien muodossa. Voidaan todeta, että ehkäisevä
mielenterveys- ja päihdetyö toteutuu myös lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen hyväksi
tapahtuvana toimintana, joka suurelta osin toimii etenkin päihderiskien ehkäisynä. (Lehto ym.
2004, 141–142.)

Suurin

osa

päihdeongelmaisista

kohdataan

tavallisissa

palvelukontakteissa,

kuten

työterveyshuollossa, poliklinikoilla, neuvolassa ja terveyskeskuksissa. Päihdeongelmien
ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa havaitsemisessa ja puuttumisessa avainasemassa ovat
erityisesti työpaikat, koulut sekä vapaa-ajan ja liikunnan palvelut. Erityinen huoli kohdistuu
tänä päivänä naisten lisääntyneeseen päihteiden käyttöön sekä lasten ja nuorten
päihdeongelmien kasvuun. Merkittävä osa päihteiden aiheuttamista terveyshaitoista hoidetaan
erikoissairaanhoidossa, eli vasta silloin kun päihteiden käyttö on muuttunut jo
ongelmalliseksi. (Karhunen 2008, 57.)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ent. Stakes) on keväästä 2006 alkaen ylläpitänyt
verkkosivustoa (www.stakes.fi/neuvoa-antavat/), jonne on laadittu laatukriteerit ehkäisevän
päihdetyön tueksi. Päihteiden aiheuttamat haitat uhkaavat suomalaisen väestön hyvinvointia
ja verottavat yhteiskuntamme voimavaroja huolehtia kansalaisistaan. Ehkäisevän työn tulee
olla laadukasta ja tuloksellista, johon myös Alkoholiohjelmalla tähdätään. Hallitus käynnisti
Alkoholiohjelman vuonna 2004, jota edelsi valtioneuvoston periaatepäätös alkoholipolitiikan
linjauksista. Ensimmäinen ohjelmakausi käsitti vuodet 2004–2007 ja toinen ohjelmakausi on
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vuosille 2008–2011, mikä on suoraa jatkoa edelliselle. Nyt uusi ohjelmakausi käsittää vuodet
2012–2015. Ohjelman työnjakoa ja painopistettä on tarkennettu noudattaen edellisestä
kaudesta tehdyn ulkoisen arvioinnin suosituksia. (Stakes 2008.)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii ohjelman pääkoordinaattorina yhteistyössä
aluehallintovirastojen kanssa ohjaten ja tukien paikallista alkoholihaittojen ehkäisytyötä.
Hallituksen tuki ohjelmalle tulee Terveyden edistämisen politiikkaohjelman kautta.
Alkoholiohjelmassa on yhteiset linjaukset Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
politiikkaohjelman (2007) kanssa ja tukee osaltaan myös kunta- ja palvelurakenneuudistusta.
(Stakes 2008.)

Tuolloisen Stakesin, nykyisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työryhmä (2006) toteaa
ehkäisevän päihdetyön olevan toimintaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta
ja hyvinvointia edistämällä päihteettömiä elintapoja sekä ehkäisemällä ja vähentämällä
päihdehaittoja ja lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Ehkäisevän päihdetyön
keinoin pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa sekä haittoja.
Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin,
päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskeihin sekä käyttöön ja käyttötapoihin. Ehkäisevän
päihdetyön määritelmä sisältää päihteettömien elintapojen edistämisen että päihdehaittojen
ehkäisemisen ja vähentämisen. (Stakes 2006.)

Ehkäisevä päihdetyö on muotoutunut pitkän ajan kuluessa eri tavoin pääosin lainsäädännön
muuttumisen myötä aina alkoholin kieltolaista nykyiseen sallivuuteen. Tänä päivänä lähes
jokaisessa kunnassa toimii nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, jonka tehtävänä on
toimia linkkinä eri toimijoiden välillä. Kunnissa toimivat moniammatilliset päihderyhmät
mahdollistavat laajan yhteistyön ja kokoavat yhteen keskeiset alan toimijat. Ehkäisevän
päihdetyön yleisten edellytysten luominen on käytännössä kuntien ja järjestöjen vastuulla,
mikä yhdistää eri hallinnonaloja edustavat viranomaiset ja moninaiset järjestöt. Toimintaa
säätelevät eri lait ja säädökset aina perustuslain perusoikeussäännöksistä alkaen.
Verkostomaisen ja monialaisen työtyylin yleistyminen edellyttää uuden tiedon ja uudenlaisten
valmiuksien omaksumista. (Stakes 2006, 7.)
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6.3 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen

Kunta vaikuttaa suurelta osin lasten ja nuorten turvalliseen kasvu- ja kehitysympäristöön.
Lasten, nuorten ja perheiden kannalta on merkityksellistä millä tavoin kunta varmistaa kasvua
ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut. Kunnan tulee tukea vanhemmuutta ja
työnantajana toimia osaltaan myös henkilöstönsä hyvinvoinnin edistäjänä. Kunnan tärkeänä
tehtävänä on laatia lakisääteinen suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi,
jolla osaltaan ohjataan näiden kunnallisten palvelujen järjestämistä. (Rousu, S. 2008, 28.)

Sirkka Rousu kuvaakin artikkelissaan Kuntaliiton julkaisemassa teoksessa Kunnalliset
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (2008, 30) kuinka lastensuojelusuunnitelma antaa tietoa
myös alueelliseen ja kansalliseen arviointiin. Lastensuojelun tilannearvion tekemiseksi kuntia
pyydetään lähettämään valtuuston hyväksymä suunnitelma-asiakirja sekä sen keskeiset tiedot
kuvaava

sähköinen

perustietolomake

esimerkiksi

alueelliselle

toimijalle,

kuten

aluehallintovirastolle. Tällaisen kunta-aineiston perusteella voidaan muodostaa kattava kuva
lastensuojelun tilanteesta.

Ilokseni voin huomata, että tällainen Rousun kuvaama kysely suoritettiin jo vuoden 2009
lopulla Itä-Suomen alueella ja sillä tavoin saatiin kuntakyselyn ansiosta sen hetkistä tietoa
siitä, missä laajuudessa lastensuojelusuunnitelma on toteutunut Itä-Suomen kunnissa.
Tuolloin niitä oli laadittu 40 prosentissa kuntakyselyyn vastanneista kunnista ja samalla
aluehallintovirasto painotti sitä, että lakisääteiset suunnitelmat tulee olla ajan tasalla.

Lasten ja nuorten hyvinvointityötä toteutetaan kunnissa hyvin hajaantuneesti. Palvelut ovat
sektoroituneet eri toimialueille ja kokonaisuutena näiden palvelujen arviointi on siten
hankalaa. Kunnissa, joissa palvelujen järjestäminen on organisoitu elämänkaarimallin
mukaisiksi palvelukokonaisuuksiksi, muodostuu eheämpi kokonaiskäsitys siitä, miten
palvelukokonaisuus toimii, minkälaiset ovat kokonaiskustannukset sekä mitä vaikutuksia
lasten hyvinvointityöllä saadaan aikaiseksi.
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Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on havaittavissa siirtymistä perinteisestä
erikoissairaanhoito- ja laitospainotteisesta hoidosta lasten kehitysympäristöissä tapahtuvaan
varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kotien, koulujen ja
päiväkotien asemaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on vahvistettava ja näitä
tahoja enemmän vastuutettava. Mieli 2009-kansallinen suunnitelma siirtää kehittämisen
painopistettä perustason palveluihin ja pyrkii tuomaan käyttäjät mukaan palvelujen
kehittämiseen. Lisäksi se korostaa mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyön merkitystä ja
nostaa ehkäisevän mielenterveystyön nykyisestä marginaalisesta asemasta kuntien ja
kuntayhtymien velvollisuudeksi. (Nevalainen 2010, 47.)

Lasten hyvinvoinnin turvaamisessa ja edistämisessä varhaiskasvatuksella on merkittävä rooli.
Välimäen ja Lindbergin (2010) mukaan kansainvälisten, varhaiskasvatuksen laatua arvioivien
tutkimusten valossa kokoava, valtakunnallinen suunnitelma on selkeä laadun indikaattori.
Suomessa

varhaiskasvatuksen

valtakunnalliseksi

ohjausvälineeksi

on

kehitetty

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka toteutusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on
alusta alkaen seurannut. Vuoden 2006 lopussa lähes kaikissa kunnissa oli tehty kunta-,
yksikkö sekä lapsikohtaiset suunnitelmat, eli Vasut. Viime vuosina kuntavasujen päivitys on
Paras-hankkeesta johtuen ollut useissa kunnissa keskeneräistä, sillä kuntaliitokset ja
seudullisten vasujen valmistelu useamman kunnan välillä on ollut kesken. (Välimäki &
Lindberg 2010, 45.)

6.3.1 Lakisääteinen suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Lastensuojelulain 12 § velvoittaa kuntia joko yksin tai useamman kunnan kanssa yhdessä
laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun
järjestämiseksi ja kehittämiseksi, mikä linjaa kuntien toimintaa myös käytännössä
(Lastensuojelulaki 12 §. 13.4.2007/417). Kunnanvaltuustojen tulee hyväksyä suunnitelma ja
huomioida se kuntalain 65 § mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa ja tarkistaa
suunnitelma vähintään kerran neljässä vuodessa (Lastensuojelulaki 12 §. 13.4.2007/417.
Kuntalaki 65 §. 17.3.1995/365).
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Lastensuojelulaissa on selkeästi kerrottu mitä tietoja suunnitelman tulee sisältää
suunnittelukaudelta. Suunnitelmassa tulee olla tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista ja
hyvinvoinnin tilasta, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä
toimista ja palveluista, lastensuojelun tarpeesta kunnassa, lastensuojeluun varattavista
voimavaroista, lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta
lastensuojelun palvelujärjestelmästä, yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille
ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä tiedot suunnitelman
toteuttamisesta ja seurannasta.
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7 TUTKIMUSOTE JA TUTKIMUKSEN SUORITUS

Vuoden 2009 alussa valmistunut Mieli 2009-työryhmän valmistelema mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma

ohjaa

kuntia

ja

alueellisia

kokonaisuuksia

mielenterveys-

ja

päihdepalvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä. Suunnitelman jalkauttaminen on osa
aluehallintoviraston kuntiin kohdistamaa informaatio-ohjausta. Lisäksi aluehallintoviraston
tulee

vuosittain

järjestää

mielenterveystyön

mielenterveysasetuksen

kehittämiseksi

mukaiset

tarkoitetut

lasten

alueelliset

ja

nuorten

yhteistyökokoukset

(Mielenterveysasetus 6d §, 28.12.2000/1282). Tämä oli lähtökohtana kuntakyselyn
toteuttamiselle.

Opintoihini liittyvän harjoittelun alussa syyskuussa 2009, laadin ennakkotiedotteen (liite 1)
Itä-Suomen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaaville viranhaltijoille, missä
tiedotettiin ennakkoon Itä-Suomen aluehallintoviraston toteutettavasta kuntakyselystä (liite 2)
mielenterveys-

ja

päihdepalvelujen

sekä

lasten

ja

nuorten

hyvinvointipalvelujen

järjestämiseen liittyen Ennakkotiedotteessa kerroimme myöhemmin syksyllä toteutettavista
alueellisista

yhteistyökokouksista,

joissa

kuntia

tullaan

tiedottamaan

kansallisesta

mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta. Kokousten tarkoituksena oli toimia samalla lasten ja
nuorten

mielenterveystyön

alueellisena

yhteistyökokouksena,

jonka

teemana

oli

mielenterveys- ja päihdesuunnitelma.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa korostuvat ehkäisevän työn tarkoitus ja tärkeys sekä
kuntien

peruspalvelut.

ylisukupolvien.

Tällä

Oleellisena
tavoin

näkökohtana

kyseessä

on

on

estää

jakamaton

ongelmien

siirtyminen

kokonaisuus,

joka

oli

tarkoituksenmukaista tulla käsittelemään samassa tilaisuudessa. Ennakkotiedote sekä
myöhemmin

toimitettu

kuntakysely

lähetettiin

sähköpostitse

Itä-Suomen

kuntien

sosiaalijohtajille ja terveyskeskusten johtaville lääkäreille.

Aluksi tarkoituksenamme oli tehdä hyvinkin kattava ja laaja kuntakysely, joka perustuisi
pitkälti Mieli 2009-ohjelman mukaiseen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan nojautuen
61

siinä esille tuleviin ehdotuksiin. Tarkoituksemme oli myös selvittää, kuka vastaa kunnassa
päihdepalveluista, sillä päihdepalvelujen vastuu on usein rikkonaista kunnissa ja hajaantuu
sekä sosiaali- että terveystoimen järjestettäväksi. Päädyimme kuitenkin siihen, ettei kovin
laajaa ja syvällistä kyselyä kuntiin kannata tehdä, mikäli haluamme edes kohtalaisen
vastausprosentin. Kuntien johtaville viranhaltijoille osoitetaan runsaasti kyselyjä, joten
todennäköistä on, että useat kunnat jättävät kyselyyn vastaamatta, mikäli se vie runsaasti
aikaa. Tämä näkökohta oli tärkeä ja tarkoituksenmukaista oli ottaa se huomioon kyselyä
laatiessamme. On kuitenkin muistettava, että mikäli kysymykset jäävät pinnallisiksi, eivät
vastauksetkaan voi olla kaikenkattavia. Näin ollen laadimme kyselyn, johon on helppo ja
ajallisesti nopea vastata, mutta josta saamme mahdollisimman runsaasti informaatiota näissä
puitteissa.

Ensimmäisen kuntakyselyn ja tulosten tiedottamisen jälkeen totesimme harjoittelun ohjaajieni
sekä pro gradu tutkielman tekoa ohjaavan professori Arto Haverin kanssa, että toteuttaisin
vielä myöhemmin täydentävän kyselyn kuntiin (liite 4). Laadin täydentävän kyselyn
kesäkuussa 2012 tiedotteineen (liite 3), minkä lähetin sähköpostitse Itä-Suomen kuntien
sosiaali- ja terveyspalveluista vastaaville viranhaltijoille, sosiaalijohtajille ja terveyskeskusten
johtaville lääkäreille. Täydentävän kyselyn tarkoituksena on tuottaa enemmän tietoa kuntien
palvelustrategisista valinnoista, valtion ohjelmaohjauksen hyödyntämisestä sekä kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen tuottamista muutoksista. Täydentävä kuntakyselyn aineisto on
laadullinen ja sen analysoin tyypitellen kuntien vastaukset samankaltaisuuksien mukaisesti.
Tällöin myös eroavaisuudet tulevat selkeämmin esiin. Molemmat aineistot käsittelen erillisinä
lukuina. Ensimmäisenä tarkastelussa on vuoden 2009 kuntakyselyn vastaukset ja sen jälkeen
omana lukuna vuoden 2012 täydentävän kyselyn vastausten analysointi. Täydentävä kysely
pyrkii tuomaan syventävää tietoa aiemman kuntakyselyn tueksi ja vastamaan siihen, miksi
tietyt palvelustrategiset valinnat Itä-Suomen kunnissa on tehty.
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7.1 Kuntakyselyn vastausten analysointi

Ensimmäisen kuntakyselyn lähetimme syyskuun 2009 lopussa ja annoimme siihen kaksi
viikkoa vastausaikaa, jota myöhemmin jatkettiin vielä kahdella viikolla. Kuntakyselyn
vastaukset analysoin yksinkertaisella maakunnittaisella taulukointimenetelmällä (liite 5), josta
pystyy hyvin ja nopeasti poimimaan oleellisimman tiedon ja vertailemaan maakuntien kuntia
keskenään palvelujen osalta. Erittelin vastauksista sekä absoluuttiset lukumäärät että
suhteelliset, prosentuaaliset arvot. Analyysissa kuitenkin tärkeämpää on suhteellisten
osuuksien tarkastelu, sillä kuntamäärät vaihtelevat maakunnittain eikä absoluuttisten
lukumäärien tarkastelu näin kerro koko totuutta Itä-Suomen maakuntien tilanteesta.

Kuntakyselyn vastausprosentti oli 80, (n= 43/54). Etelä-Savon kunnista 59 prosenttia
(n=10/17) vastasi kyselyyn, Pohjois-Savon kunnista 83 prosenttia (n=19/23) ja PohjoisKarjalasta vastuksensa antoi 100 prosenttia kunnista (n=14/14).

TAULUKKO 1. Vuoden 2009 kuntakyselyn vastausprosentti.
VASTAUKSET

VASTAUSPROSENTTI

Koko lääni + maakunnat

(n=)

%

Itä-Suomen lääni

43/54

80 %

Etelä-Savo

10/17

59 %

Pohjois-Karjala

14/14

100 %

Pohjois-Savo

19/23

83 %

Taulukot ja diagrammit ovat kuntakyselyn vastausten analysointi osiosta, jotka esittelin
maakunnallisissa

yhteistyökokouksissa

syksyllä

2009

suorittaessani

harjoittelua.

Kuntakyselyn vastaukset kuvastavat Itä-Suomen kuntien tilannetta syksyllä vuonna 2009.
Diagrammin edessä oleva järjestysnumero kuvaa kuntakyselyn kysymysnumeroa.
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7.1.1 Kuntien mielenterveys- ja päihdesuunnitelmat ja -strategiat

Suurimmassa osassa kuntia on laadittu jonkinlainen suunnitelma tai strategia mielenterveysja päihdepalveluiden järjestämisestä. Kuntakyselyssä kartoitettiin, onko kunnassa laadittu
erillinen mielenterveyssuunnitelma tai – strategia, päihdesuunnitelma tai – strategia,
yhdistetty mielenterveys- ja päihdesuunnitelma tai – strategia, onko mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiaa tai
vastaavaa, osana kuntastrategiaa vai onko niin, ettei minkäänlaista mielenterveys- ja
päihdestrategiaa ole olemassakaan.

•

a.) mielenterveyssuunnitelma tai
–strategia

•

b.) päihdesuunnitelma tai –
strategia

•

c.) yhdistetty mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma tai –strategia

•

d.) mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma on osana
kunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
strategiaa tai vastaavaa

•

e.) mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma on osana
kuntastrategiaa

•

f.) ei minkäänlaista strategiaa

1. Kunnassamme on laadittu
%
100
80
60
40
20
0
a

b

c

d

e

f

Etelä-Savo (n = 10)

Pohjois-Karjala (n = 14)

Pohjois-Savo (n = 19)

5

ITÄ–SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

Itä-Suomen lääni (n = 43)

KUVIO 3. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmien laadinta Itä-Suomen kunnissa vuonna
2009.

Hajontaa suunnitelmien ja strategioiden suhteen oli merkittävästi. Etelä-Savossa 20 prosenttia
kunnista oli laatinut erillisen mielenterveyssuunnitelman tai – strategian, 60 prosenttia
erillisen päihdesuunnitelman tai – strategian, 30 prosenttia kunnista oli laatinut yhdistetyn
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tai – strategian. Yksikään Etelä-Savon kunnista ei ollut
sisällyttänyt mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa osaksi kunnan hyvinvoinnin ja terveyden
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edistämisen strategiaa tai vastaavaa. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma oli osana
kuntastrategiaa kahdessa kyselyyn vastanneesta Etelä-Savon kunnista. Yksi kyselyyn
vastanneista kunnista ilmoitti, ettei minkäänlaista mielenterveys- ja päihdestrategiaa ole
olemassa.

Pohjois-Savossa erillinen mielenterveyssuunnitelma tai – strategia oli 21 prosentissa kyselyyn
vastanneista kunnista, 58 prosenttia kunnista oli laatinut erillisen päihdesuunnitelman tai –
strategian ja kymmenen prosenttia kunnista oli laatinut yhdistetyn mielenterveys- ja
päihdesuunnitelman tai – strategian. Yhdessäkään Pohjois-Savon kunnassa ei mielenterveysja päihdesuunnitelma ollut osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiaa tai
vastaavaa tai osana kuntastrategiaa. Minkäänlaista mielenterveys- ja päihdestrategiaa ei ollut
21 prosentissa kyselyyn vastanneissa kunnissa.

Pohjois-Karjalan jokaisessa kunnassa oli laadittu mielenterveyssuunnitelma tai – strategia. 86
prosenttia kunnista oli laatinut erillisen päihdesuunnitelman tai – strategian. Yhdessäkään
Pohjois-Karjalan kunnassa ei ollut yhdistettyä mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa tai –
strategiaa tai että suunnitelma olisi osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
strategiaa tai vastaavaa. Kaksi kuntaa oli sisällyttänyt mielenterveys- ja päihdesuunnitelman
osaksi kuntastrategiaa. Yhdessäkään Pohjois-Karjalan kunnassa ei ollut tilannetta, että
mielenterveys- ja päihdesuunnitelma puuttuisi kokonaan.

7.1.2 Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelut Itä-Suomen kunnissa

Suunnitelmallinen työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi kuuluu osaksi kunnan
lakisääteisiä palveluja. Lastensuojelulain (12 §) mukaan kunnan tai useamman kunnan on
yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun
järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on huomioitava talousarviota ja – suunnitelmaa
laadittaessa ja kunnanvaltuuston tulee tarkistaa se vähintään joka neljäs vuosi.
(Lastensuojelulaki 13.4.2007/417). Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ei ole laissa
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suoranaisesti määritelty, mutta lastensuojelusuunnitelman on hyvä sisältyä esimerkiksi lasten
ja

nuorten

hyvinvointisuunnitelmaan,

jossa

huomioidaan

hyvinvointipalveluiden

järjestäminen ja kehittämien laajempana kokonaisuutena.

Itä-Suomessa kuntakyselyyn vastanneista kunnista 56 prosenttia oli laatinut lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman, Etelä-Savossa 70 prosenttia, Pohjois-Savossa 58 prosenttia ja
Pohjois-Karjalassa 43 prosenttia. Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa suunnitelmia oli
tuolloin tekeillä. Kuntakyselyn vastauksissa ilmeni, että lastensuojelusuunnitelma on laadittu
tai valmisteilla esimerkiksi seutuyhteistyönä.

TAULUKKO 2. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat Itä-Suomessa vuonna 2009.
Kunnassamme on laadittu lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma
Kyllä

Ei

Tekeillä

Itä-Suomen
lääni

24

19

7

Etelä-Savo

7

3

3

PohjoisKarjala

6

8

4

Pohjois-Savo

11

8

-

7

ITÄ–SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

(n = )

Syksyllä 2009 lakisääteinen lastensuojelusuunnitelma oli laadittu ainoastaan 40 prosentissa
(n=17/43) kuntakyselyyn vastanneista kunnista. Maakunnallisissa yhteistyökokouksissa
aluehallintovirasto aikoi jatkossa huomioida tarkemmin lakisääteisten suunnitelmien
valmistumista.
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TAULUKKO 3. Lastensuojelusuunnitelmat Itä-Suomessa vuonna 2009.
Kunnassamme on laadittu
lastensuojelusuunnitelma
Kyllä

Ei

Tekeillä

Itä-Suomen
lääni

17

25

8

Etelä-Savo

5

5

3

Pohjois-Karjala

5

10

5

Pohjois-Savo

7

10

-

9

ITÄ–SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

(n = )

Suunnitelmallinen ja ehkäisevä lastensuojelutyö on taloudellisesti kannattavaa. Esimerkiksi
eräässä 40 000 asukkaan kaupungissa laitoshoitoon sijoitetun lapsen hoito maksaa vuodessa
noin 70 000 euroa. Mikäli lapsi on sijoitettuna esimerkiksi kuusi vuotta, vuoden 2008
hinnoilla kokonaiskustannukset kasvavat jopa 420 000 euroon. Jos nuori kärsii tämän lisäksi
päihde- tai huumeongelmasta, hoito maksaa vuodessa 90 000 euroa. Perhehoito maksaa
vastaavasti 16 000 euroa vuodessa. Esimerkki kaupunkiin on palkattu kaksi ammattitaitoista
perhetyöntekijää tekemään intensiiviperhetyötä. Vuonna 2006 esimerkki kaupungissa
intensiiviperhetyö kohdistui kahdeksaan perheeseen. Näistä viidessä perheessä lapsen sijoitus
pystyttiin intensiiviperhetyön avulla ehkäisemään, kahdessa perheessä mahdollistettiin lapsen
kotiutus sijoituksesta ja yhden lapsen sijoituksesta päätettiin työn lopulla. Tuolloin
intensiiviperhetyön avulla säästettiin kaupungin sijoituskustannuksissa lähes 180 000 euroa.
Kun säästyneestä summasta vähennetään kahden työntekijän palkkakustannukset, muodostuu
todelliseksi säästöksi 128 000 euroa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008.)
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7.2 Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Itä-Suomen kunnissa

Ehkäisevän työn määrittämisen vaikeus tuli esiin muutamissa kuntakyselyn vastauksissa,
mikäli ilmeni muun muassa siten, että samasta kunnasta tulleet kahdet vastukset olivat
erilaiset. Tämä ilmeni nimenomaan ehkäisevään työhön liittyvissä kysymyksissä sekä lasten
ja nuorten että aikuisten palveluiden osalta. Kunnallisten palveluiden hajanaisuus tekee
kokonaisuuden

hahmottamisen

haasteelliseksi.

Mielenterveyspalvelut

kuuluvat

lähtökohtaisesti terveydenhuoltoon ja päihdepalvelut sosiaalitoimeen, joten näiden palvelujen
tarkastelu kokonaisuutena on vaikeaa jopa kunnissakin. Lisäksi ehkäisevän työn
määrittämisen hankaluus on nähtävissä toimialueen sisälläkin.

Strategian laatiminen helpottaa osaltaan työn toteuttamista ja palveluiden järjestämistä, kun
on selvillä mitä työllä ja palvelulla tarkoitetaan, kenelle se osoitetaan, ja palvelujen järjestäjät
tietävät, mitä palvelu varsinaisesti sisältää. Erityisen oleelliseksi asia muodostuu silloin, kun
kunta järjestää palvelut yhteistyössä muiden kuntien, toisen ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa, tai kuntayhtymän kautta.

Seuraavassa tarkastelen erikseen lasten ja nuorten sekä aikuisten ehkäiseviä mielenterveys- ja
päihdepalveluita palveluiden järjestämisen ja sisällön osalta. Palvelujen erinäisyyden vuoksi
vastausten analysointi on toteutettu erikseen sekä mielenterveys- että päihdepalveluiden
osalta. Kuntakyselyssä kysymykset etenivät aikuisille tarkoitetusta ehkäisevistä palveluista
lasten ja nuorten ehkäiseviin palveluihin, mutta tutkielmassani analyysi etenee päinvastaisesti,
lasten ja nuorten palveluista aikuisten palveluihin. Mielestäni tämä tuntuu loogisemmalta.
Tarkastelen ehkäisevien palveluiden järjestämistä maakunnittain, jolloin pyrin jäsentämään
selkeämmin mielenterveys- ja päihdepalveluja kokonaisuutena maakunnalliset eroavaisuudet
ja yhtäläisyydet huomioiden. Sekä lasten ja nuorten että aikuisten palveluiden tyypittelyn
yhteydessä on kerrottu esimerkkejä kyseisen maakunnan kuntien järjestämistä ehkäisevistä
palveluista.
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7.2.1 Lapsille ja nuorille tarkoitettu ehkäisevä mielenterveystyö

Lasten ja nuorten ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä kerrotaan tekevän lähes jokaisessa
Itä-Suomen kunnassa, jopa 95 prosentissa kyselyyn vastanneessa kunnassa. Etelä-Savossa
ainoastaan yksi kunta ilmoitti, ettei tee lapsille ja nuorille suunnattua ehkäisevää
mielenterveystyötä ja yhdestä kunnasta tuli kaksi ristiriitaista vastausta. Pohjois-Savosta myös
yksi kunta vastasi, ettei tee ehkäisevää lasten ja nuorten mielenterveystyötä, kun PohjoisKarjalan kaikki 14 kuntaa vastasi sitä tekevänsä. Pyysimme kuntia kertomaan esimerkkejä
järjestämistään ehkäisevistä palveluista.

6. Kunnassamme tehdään ehkäisevää lasten
ja nuorten mielenterveystyötä
%
100
80

60
40
20
Kyllä

Ei

Itä-Suomen lääni (n = 43)

Etelä-Savo (n = 10)

Pohjois-Karjala (n = 14)

Pohjois-Savo (n = 19)
20

ITÄ–SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

0

KUVIO 4. Lasten ja nuorten ehkäisevä mielenterveystyö Itä-Suomen kunnissa.

Lapsille ja nuorille tarkoitetut mielenterveyspalvelut Etelä-Savossa

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on järjestetty useassa Etelä-Savon kunnassa
yhteistyössä toisen kunnan kanssa tai hankkimalla palvelut toisen ja kolmannen sektorin
palveluntarjoajia hyödyntäen.

69

LASTEN JA NUORTEN
MIELENTERVEYSPALVELUT
ETELÄ-SAVOSSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä
toisten kuntien / kuntayhtymän tai
toisen ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Kerimäki

Heinävesi (mm. Psykologian Tieto
Taito Oy:n palvelut)

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Mäntyharju
Kangasniemi (mm. Kieppi-kiertävä
perhekeskus alueellisena yhteistyönä)

Pieksämäki

Mikkeli (mm. perhevalmennus
yhteistyössä sh-piirin kanssa)

Punkaharju

Pertunmaa (mm. KIVA koulu- hanke)
Ristiina (mm. järjestöyhteistyö)
REAKTIIVISET KUNNAT

Mikkeli

sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja
tuottamisessa

Puumala

KUVIO 5. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut Etelä-Savossa vuonna 2009.

Mikkelin kaupungissa terveysneuvonnassa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa tunnistetaan ja
puututaan varhain mielenterveyden ongelmiin. Lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
tavoitteina on päihteiden käytön ehkäisy ja vähentäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja
elämänhallinnan tukeminen. Mielenterveysongelmien ehkäisy ja varhainen havaitseminen
sekä seksuaaliterveyden edistäminen ovat osa ehkäiseviä palveluita Mikkelissä. Kerimäellä ei
toteuteta lasten- ja nuorten ehkäisevää mielenterveystyötä varsinaisesti erillisenä toimintana,
mutta lastensuojelun, päivähoidon ja koulun toiminnassa asia otetaan huomioon.

Mäntyharjulla ehkäiseviä mielenterveys- ja päihdepalveluita toteutetaan perhekahvilan ja
psykologin palveluiden toimesta. Pertunmaalla hyödynnetään Kiva koulu-hanketta ja pyritään
tarjoamaan mahdollisimman monipuolisia harrastemahdollisuuksia. Oppilashuollon ja
nuorisotyön puitteissa toteutuva ehkäisevä työ tarjoavat Punkaharjulla ja Kangasniemellä
ehkäiseviä mielenterveyspalveluita lapsille ja nuorille.
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Lapsille ja nuorille tarkoitetut mielenterveyspalvelut Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon kunnissa ehkäisevyys on vallalla oleva työote palvelutarjonnassa. Ainoastaan
yksi

kunta

Pohjois-Savosta

vastasi

kieltävästi

mielenterveyspalveluiden

järjestämiseen.

mielenterveysneuvolassa

pyritään

lasten

Lapinlahden

ehkäisemään

ja

ja

nuorten

Varpaisjärven

vanhempien

ehkäisevien
perhe-

ja

mielenterveysongelmien

siirtymistä yli sukupolvien arvioimalla aina myös perheen lasten tilanne ja tuen tarve.
Yhteistyössä kunnassa asuvien lasten ja perheiden parissa työskentelevien kesken pyritään
mahdollisimman varhaiseen ongelmien puuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen tukitoimien
arviointiin ja tarjoamiseen, jolloin säännöllinen yhteistyö on avainasemassa. Pielaveden ja
Keiteleen kansanterveystyön kuntayhtymässä lasten ja nuorten ehkäisevä mielenterveystyö on
osana normaalia toimintaa. Toiminta on jäntevöitynyt merkittävästi Näkymätön Lapsiprojektin myötä ja jäänyt osaksi normaalia palvelumallia.

LASTEN JA NUORTEN
MIELENTERVEYSPALVELUT
POHJOIS-SAVOSSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä
toisten kuntien / kuntayhtymän tai
toisen ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Kaavi

Iisalmi, Siilinjärvi, Vieremä

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Karttula (kuntaliitos Kuopioon vuonna
2010)

Pielavesi-Keitele kuntayhtymä

Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta,
Maaninka, Nilsiä, Rautalampi,
Rautavaara, Sonkajärvi, Suonenjoki,
Tervo, Varkaus, Varpaisjärvi
(Lapinlahden ja Varpaisjärven
kuntaliitos vuoden 2011 alussa)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kunnat
aloittivat toimintansa vuoden 2010
alussa: Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi,
Vieremä
Siiliset Peruspalvelukeskus: Nilsiän,
Siilinjärven ja Maaningan kunnallinen
liikelaitos aloitti toimintansa vuoden
2010 alussa

Tuusniemi

REAKTIIVISET KUNNAT
sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja
tuottamisessa

KUVIO 6. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut Pohjois-Savossa vuonna 2009.

Maaningalla

lasten

ja

nuorten

ehkäisevä

mielenterveys-

ja

päihdetyö

on

varhaiskasvatussuunnitelman raamittamaa työtä, jota toteutetaan päivähoitopalveluiden
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yhteydessä olemassa olevan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti. Perheneuvolapalveluja
on

saatavilla

asiakkaiden

itse

määrittelemän

tarpeen

pohjalta.

Nuorten

kohdalla

oppilashuoltoryhmän työpanos on osa ennaltaehkäisevää toimintaa. Lisäksi perhetyötä
toteutetaan lapsiperheissä. Kaavin kunnan äitiys- ja lastenneuvolat reagoivat synnytyksen
jälkeiseen masennukseen varhaisella puuttumisella. Päivähoidossa ja perhetyössä toteutetaan
myös varhaisen puuttumisen mallia. Kaavi on osallistunut Kiva koulu-hankkeeseen, jonka
tarkoituksena on vähentää koulukiusaamista. Oppilashuoltoryhmillä sekä koulukuraattorilla ja
perheneuvolapalveluilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten ehkäisevässä mielenterveystyössä.
Kaavilla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä turvaamalla nuorten jatko-opiskelu ja
tarjoamalla laadukkaita kouluterveydenhuollon palveluita.

Lapsille ja nuorille tarkoitetut mielenterveyspalvelut Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan

kunnissa

tehdään

lapsille

ja

nuorille

tarkoitettua

ehkäisevää

mielenterveystyötä aktiivisesti. Liperin ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteistoiminta alueella terveydenhoitajat tekevät vastaanotoillaan ennalta ehkäisevää päihdeja mielenterveystyötä, kartoittavat tarpeita ja tarjoavat mahdollisimman oikea-aikaisesti tukea,
apua

ja

tietoa

Terveydenhoitajat

terveys-

turvallisuus-

osallistuvat

myös

ja

lasten

kehitykseen

vanhempainiltoihin.

liittyvissä

BDI-seula

asioissa.

8-luokkalaisille,

supportiiviset tukikeskustelut, varhaiset tukitoimet muun muassa uniongelmista kärsiville,
somaattisten oireiden kartoitus sekä terveystietotuntien pitäminen aiheista, kuten alkoholi,
tupakka,

masennus

ja

perheväkivalta

mielenterveyspalveluita.
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ovat

osa

lasten

ja

nuorten

ehkäiseviä

LASTEN JA NUORTEN
MIELENTERVEYSPALVELUT
POHJOIS-KARJALASSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä
toisten kuntien / kuntayhtymän tai
toisen ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Ilomantsi

Juuka

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Joensuu
Kontiolahti

Liperi ja Outokumpu (yhteiset sos.- terv.
palvelut vuoden 2009 alusta lähtien,
jossa Liperi isäntäkuntana)

Lieksa

Nurmeksen ja Valtimon kuntayhtymä

Polvijärvi

HELLI-liikelaitos; Kesälahti, Kitee,
(Rääkkylä), Tohmajärvi

REAKTIIVISET KUNNAT
sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja
tuottamisessa

KUVIO 7. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut Pohjois-Karjalassa vuonna 2009.

Kontiolahdella työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja kouluterveydenhoitaja yhteistyössä.
Lisäksi

koulukuraattori,

oppilashuolto

ja

oppilashuoltoryhmät,

koulupsykologi

ja

perheneuvola tekevät lapsille ja nuorille tarkoitettua ehkäisevää mielenterveystyötä.
Kontiolahdella toimii vanhempien eron kokeneiden lasten ryhmä. Mielestäni tällainen
esimerkki on yksi parhaasta ehkäisevän työn välineistä. Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu
voi alkaa usein ongelmista kotona ja vanhempien erosta, jolloin turvaverkoston ja perheen
lasten jaksamisen tukeminen on huomattavan tärkeää.

Lieksassa ehkäisevää työtä tehdään jo neuvolassa, jonka perinteiseen toimintaan on integroitu
kasvatus- ja perhetyöhön liittyviä elementtejä. Samoin lastensuojelun perhetyöntekijät ovat
yksi tärkeimmistä ehkäisevän työn toimijoista. Vapaa-ajan toiminnot ryhmille sekä liikuntaja retkitoiminnot ovat tärkeä osa lasten ja nuorten ehkäisevää mielenterveystyötä. Nurmeksen
ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymässä hyödynnetään konsultaatioita ja työnohjausta
päivähoidolle ja opettajille. Tukea ja työnohjausta on tarjolla myös sijaisvanhemmille.
Kasvatus-

ja

perheneuvolan

koulukuraattorin

ennaltaehkäisevään työhön.
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työstä

painottuu

suurimmalta

osin

7.2.2 Lapsille ja nuorille tarkoitettu ehkäisevä päihdetyö

Itä-Suomen kunnissa tehdään aktiivisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua ehkäisevää
päihdetyötä. Yhdessä kyselyyn vastanneessa Pohjois-Savon kunnassa ei ole järjestetty
nimenomaisesti lasten ja nuorten ehkäiseviä päihdepalveluita. Etelä-Savon maakunnasta tuli
kaksi erilaista vastausta.

7. Kunnassamme tehdään ehkäisevää lasten
ja nuorten päihdetyötä
%
100
80
60
40
20
Kyllä

Ei

Itä-Suomen lääni (n = 43)

Etelä-Savo (n = 10)

Pohjois-Karjala (n = 14)

Pohjois-Savo (n = 19)
23

ITÄ–SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

0

KUVIO 8. Lasten ja nuorten ehkäisevä päihdetyö Itä-Suomen kunnissa.

Lapsille ja nuorille tarkoitetut päihdepalvelut Etelä-Savossa

Kerimäen

kunnan

turvallisuussuunnitelmassa

sekä

lasten

ja

nuorten

hyvinvointisuunnitelmassa on huomioitu lasten ja nuorten ehkäisevä päihdetyö. Käytännössä
työ toteutuu kunnan sosiaalitoimen, koulu- ja vapaa-aikatoimen sekä seurakunnan
järjestämissä palveluissa. Pieksämäellä on toteutunut Nuorten päihdetyön kehittämishanke,
joka on päättynyt vuoden 2009 lopussa. Pieksämäellä toimii moniammatillinen Viisarityöryhmä, joka koordinoi nuoriin kohdistuvaa ehkäisevää päihdetyötä. Mikkelissä toimii
ehkäisevä päihdetyönohjaaja, joka tekee puolet työajasta ehkäisevää päihdetyötä järjestämällä
esimerkiksi kuudesluokkalaisille ennaltaehkäisevää valistusta joka kevät, mikä kattaa koko
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ikäluokan. Toinen puoli työajasta on tarkoitettu asiakastyöhön sekä toimintaan 7-9luokkalaisten parissa. Samoin Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa tehdään tiiviisti
yhteistyötä heidän 8-luokkalaisiin kohdistuvassa hankkeessa.

LASTEN JA NUORTEN
PÄIHDEPALVELUT ETELÄ-SAVOSSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Heinävesi, Kangasniemi

Mikkeli (mm. yhteistyö MLL:n kanssa)

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Kerimäki, Mäntyharju

Pertunmaa (mm. KIVA koulu- hanke)

Punkaharju, Puumala

Pieksämäki

Ristiina
REAKTIIVISET KUNNAT

Mikkeli

sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja
tuottamisessa

KUVIO 9. Lasten ja nuorten päihdepalvelut Etelä-Savossa vuonna 2009.

Lapsille ja nuorille tarkoitetut päihdepalvelut Pohjois-Savossa

Kiuruveden kunnassa lapsille ja nuorille suunnattua ehkäisevää päihdetyötä tehdään
pääsääntöisesti kouluilla. Vanhemmille on verkostosopimusmallit käytettävissä. Koulutusta ja
valistusta järjestetään 12–18-vuotiaille nuorille ja alle 18-vuotiaiden tapahtumissa on
nollapromille-periaate. Seurakunnan Saapas-toiminta, varhaisen puuttumisen työkäytännöt
kouluissa, kouluterveydenhuollossa ja lastensuojelussa toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä
lapsille ja nuorille Kiuruvedellä.

Maaningalla nuorille järjestetään vapaa-ajan toimintaa sekä valistuskampanjoita koulussa.
Tavatessaan nuorella päihdeongelmaa, kouluterveydenhuolto ohjaa ensisijaisesti käyttämään
lisäpalveluja. Iisalmessa ehkäisevä päihdetyö toteutuu Stoppi -matalan kynnyksen
palveluiden, päihdeluentojen ja tupakkatuntien muodossa sekä nuorten päihdetyöntekijän
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toimesta kouluilla. Opiskelijoiden mahdollisuus tutustua erilaisiin palveluihin on osaltaan
myös ehkäisevää päihdetyötä.

LASTEN JA NUORTEN
PÄIHDEPALVELUT POHJOISSAVOSSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Kaavi

Iisalmi, Siilinjärvi, Vieremä

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Karttula (kuntaliitos Kuopioon vuoden 2011
alussa)

Pielavesi-Keitele kuntayhtymä

Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta,
Maaninka, Nilsiä, Rautalampi, Sonkajärvi,
Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Varpaisjärvi
(Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntaliitos
vuoden 2011 alussa)

REAKTIIVISET KUNNAT

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kunnat
aloittivat toimintansa vuoden 2010 alussa:
Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Siiliset Peruspalvelukeskus: Nilsiän,
Siilinjärven ja Maaningan kunnallinen
liikelaitos aloitti toimintansa vuoden 2010
alussa

Suonenjoki

sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja
tuottamisessa

KUVIO 10. Lasten ja nuorten päihdepalvelut Pohjois-Savossa vuonna 2009.

Lapsille ja nuorille tarkoitetut päihdepalvelut Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa lasten ja nuorten päihdepalvelut ovat sisällöltään ehkäiseviä kaikissa
kyselyyn vastanneissa kunnissa. Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä ostaa
lapsille ja nuorille tarkoitetut ehkäisevät päihdepalvelut Hyvärilän nuorisotyöltä. Helliliikelaitoksen

jäsenkunnissa

ehkäisevä

päihdetyö

on

osana

nuorisotyötä,

kouluterveydenhoitoa sekä kuraattoritoimintaa. Ehkäisevä työote on taustalla kaikessa lasten
ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Kunnat ovat mukana erilaisissa hankkeissa. Nuorten
terveyspisteitä on pystytetty ja lasten hyvinvoinnin polkuja kuvattu sekä kannustettu
huolehtimaan itsestään.
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LASTEN JA NUORTEN
PÄIHDEPALVELUT POHJOISKARJALASSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Ilomantsi

Juuka, Kontiolahti

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Joensuu

Liperi ja Outokumpu (yhteiset sos.- terv.
palvelut vuoden 2009 alusta lähtien, jossa
Liperi isäntäkuntana)

Lieksa

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon
kuntayhtymä ostaa ko. palvelut Hyvärilän
nuorisotyöltä

Polvijärvi

Polvijärvi
HELLI-liikelaitos; Kesälahti, Kitee,
(Rääkkylä), Tohmajärvi

REAKTIIVISET KUNNAT
sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja
tuottamisessa

KUVIO 11. Lasten ja nuorten päihdepalvelut Pohjois-Karjalassa vuonna 2009.

Nuoriso-ohjaaja tekee yhteistyötä perus- ja ammatillisten koulujen, nuorisotoimen ja
lastensuojelun kanssa Lieksassa. Vuosittaiset päihderastit ja – bussi toteuttavat ehkäisevää
työtä lasten ja nuorten parissa. Ehkäisevän työn tiimi kokoontuu säännöllisesti. Kaikissa
nuorten palveluissa sovelletaan varhaisen puuttumisen ja yhteistyön periaatetta.

Useissa kunnissa nuorisotyö on ehkäisevää työtä. Polvijärvellä korostetaan nuorisotoimen
sekä vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä. Nuorten työpajatoiminta on myös kunnan
omaa toimintaa. Joensuun kouluissa oppilaille ja heidän vanhemmilleen vanhempainilloissa
eri ammattilaiset jakavat tietoa ennalta ehkäisevässä mielessä. Lastensuojelu tekee tiivistä
yhteistyötä koulujen kanssa, erityisesti kouluille jalkautettujen perhetyöntekijöiden ja
sosiaaliohjaajien kautta. Juuassa tehdään verkostoyhteistyötä järjestöjen ja seurakunnan
kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
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7.2.3 Aikuisille tarkoitettu ehkäisevä mielenterveystyö

Pohjois-Karjalan

kunnissa

tehdään

eniten

aikuisille

tarkoitettua

ehkäisevää

mielenterveystyötä. Etelä-Savon maakunnassa neljässä kyselyyn vastanneessa kunnassa ei
järjestetä aikuisille kohdennettuja ehkäiseviä mielenterveyspalveluita. Tässäkin yhteydessä
ilmeni kahdenlaisuus yhden kunnan vastauksissa.

4. Kunnassamme tehdään aikuisille
tarkoitettua ehkäisevää mielenterveystyötä
%
100
80
60
40
20
Kyllä

Ei

Itä-Suomen lääni (n = 43)

Etelä-Savo (n = 10)

Pohjois-Karjala (n = 14)

Pohjois-Savo (n = 19)
13

ITÄ–SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

0

KUVIO 12. Aikuisten ehkäisevä mielenterveystyö Itä-Suomen kunnissa.

Aikuisille tarkoitetut mielenterveyspalvelut Etelä-Savossa

Etelä-Savossa on hajontaa sekä palveluiden järjestämisessä että palveluiden sisällöissä.
Heinävedellä aikuisten ehkäisevää mielenterveystyötä tehdään neuvoloissa, jossa erityisesti
vanhemmuutta pyritään tukemaan. Työterveyshuollossa tapahtuu työssä jaksamisen
tukeminen ja edistäminen. Toisaalta, Heinävedeltä tuli myös toisenlainen vastaus, jonka
mukaan

aikuisille

tarkoitettuja

ehkäiseviä

mielenterveyspalveluita

ei

ole

tarjolla.

Kangasniemellä puolestaan toimii kolmannen sektorin toimija Meijän talo, joka järjestää
erilaista virike- ja ryhmätoimintaa. Mikkelissä toimii päiväkeskus Mielenmaja ja lisäksi
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kaupunki tukee myös Virike Ry:n aktiivista toimintaa, jota toteutetaan iltaisin ja
viikonloppuisin mielenterveyskuntoutujien parissa.

AIKUISTEN
MIELENTERVEYSPALVELUT ETELÄSAVOSSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Heinävesi

Kangasniemi (mm. yhteistyö kolmannen
sektorin toimija Meijän talon kanssa)

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Pertunmaa
Mikkeli (mm. yhteistyö Virike ry:n sekä
Mikkelin kriisikeskuksen kanssa)

Pieksämäki

Mäntyharju (Mielentupa)
Ristiina (päivätoimintapaikka Tellus Risla
ry:n kautta)
REAKTIIVISET KUNNAT

Heinävesi

sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

Punkaharju

Kerimäki (ostaa terveyspalvelut Itä-Savon
sairaanhoitopiiriltä)

Puumala

KUVIO 13. Aikuisten mielenterveyspalvelut Etelä-Savossa vuonna 2009.

Pertunmaalla tehdään kotikäyntejä ja annetaan vertaistukea mielenterveyteen liittyvissä
kysymyksissä. Lisäksi tehdään syrjäytymisen ehkäisytyötä ja hyödynnetään Miniinterventiota. Ristiinassa päivätoimintapaikka Tellus järjestää erilaista ryhmätoimintaa, josta
osa on myös ennaltaehkäisevää toimintaa. Työttömille on aloitettu liikuntaryhmä
sosiaalitoimen alaisuudessa. Vanhustenhuollon osa-alueilla on tarjolla paljon ryhmätoimintaa,
kuten liikuntaryhmiä, joka on keskeistä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

Aikuisille tarkoitetut mielenterveyspalvelut Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon kunnissa aikuisille tarkoitettua ehkäisevää mielenterveystyötä toteutetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa osana perustyötä. Samoin kuin Etelä-Savossa, on
myös

Pohjois-Savon

kuntien

mielenterveys-

ja

päihdepalveluiden

järjestämisessä

havaittavissa hajontaa niin palvelustrategioissa kuin palveluiden sisällöissä. Iisalmessa
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aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa ehkäisevä työ on osana ikäkausittain järjestettyä
mielenterveystyötä. Karttulan kunta järjestää mielenterveyskuntoutujien työtoimintaa.
Karttulassa toimii Jussintupa kokoontumispaikkana ja lisäksi tarjolla on monipuolisia
yhteisharrastuksia, kuten lentopalloa, kuntosalia, musiikkiryhmää ja karaokea.

AIKUISTEN
MIELENTERVEYSPALVELUT
POHJOIS-SAVOSSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Iisalmi

Kaavi, Nilsiä

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Karttula (kuntaliitos Kuopioon vuonna
2011)

Pielavesi-Keitele kuntayhtymä
Vieremä

Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta,
Rautalampi, Tervo, Tuusniemi, Varkaus,
Varpaisjärvi
(Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntaliitos
vuoden 2011 alussa)

REAKTIIVISET KUNNAT

Maaninka

sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

Leppävirta

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kunnat
aloittivat toimintansa vuoden 2010 alussa:
Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Siiliset Peruspalvelukeskus: Nilsiän,
Siilinjärven ja Maaningan kunnallinen
liikelaitos aloitti toimintansa vuoden 2010
alussa

Siilinjärvi
Sonkajärvi

KUVIO 14. Aikuisten mielenterveyspalvelut Pohjois-Savossa vuonna 2009.

Kiuruvedellä toimivat myös hyvät peruspalvelut, erityisesti kansalaisopiston laaja tarjonta ja
hyvät liikuntapalvelut ovat tärkeä osa ehkäisevää työtä. Lisäksi vuonna 2009 on valmistunut
uusi kirjasto-kulttuuritalo, jonka tapahtumatarjonta on saanut eri-ikäiset kuntalaiset liikkeelle.
Leppävirralla sosiaali- ja terveystoimen avohoitokontakteissa pyritään huomioimaan
psykososiaalinen tilanne ja tehdään tarvittavat

interventiot

tai ohjataan potilasta

palvelujärjestelmässä eteenpäin. Asiantuntijaluentojen järjestäminen erilaisissa ryhmissä,
esimerkiksi perhevalmennusryhmässä, toteuttaa ehkäisevää työtä Nilsiässä. Ensimmäistä
lastaan odottavat pariskunnat tapaavat psykologin. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on
oleellista. Muun muassa Omaiset mielenterveystyön tukena Ry järjestää ehkäiseviä
mielenterveyspalveluita. Tervon kunnassa hyödynnetään Mielenterveyden ensiapukurssi I:sta
ja Varkauden kaupungissa muun muassa hyvällä synnytysvalmennuksella ja Tulppa-ryhmällä
on vahva rooli ehkäisevässä mielenterveystyössä.
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Aikuisille tarkoitetut mielenterveyspalvelut Pohjois-Karjalassa

Suurimmassa osaa Pohjois-Karjalan kunnissa on järjestetty aikuisille tarkoitettuja ehkäisevän
mielenterveystyön palveluita.

AIKUISTEN
MIELENTERVEYSPALVELUT
POHJOIS-KARJALSSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Ilomantsi

Joensuu

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Kontiolahti

Liperi ja Outokumpu (yhteiset sos.- terv.
palvelut vuoden 2009 alusta lähtien, jossa
Liperi isäntäkuntana)

Lieksa

Nurmeksen ja Valtimon kuntayhtymä,
(Polvijärvi)

Polvijärvi

HELLI-liikelaitos; Kesälahti, Kitee,
(Rääkkylä), Tohmajärvi
Juuka

REAKTIIVISET KUNNAT
sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

KUVIO 15. Aikuisten mielenterveyspalvelut Pohjois-Karjalassa vuonna 2009.

Lieksassa toimivat mielenterveystoimisto, perheneuvola sekä yksityisiä toimijoita, jotka
tekevät ehkäisevää työtä. Toisaalta ehkäisevä työ sisältyy paljolti normaaleihin sosiaali- ja
terveyspalveluihin. Joensuussa tehdään aikuisille tarkoitettua ehkäisevää mielenterveys- ja
päihdetyötä

osana

asiakkaiden

opiskeluterveydenhuollossa,
terveystapaamisissa.

vastaanottokäyntejä

terveysasemien

Ikäihmisille

on

vastaanotoilla

suunnattu

omat

neuvoloissa,
ja

koulu-

ikäneuvola

ryhmätoiminnan

ja

Ruorin
muodot.

Kansalaistalolla ja Kotikartanossa kokoontuu erilaisia järjestöjen vetämiä sosiaalisen tuen ja
vertaistuen ryhmiä. Lisäksi on tarjolla tietoa ja neuvoa asiasta itsehoitopisteissä. Liperissä
Mite-kerho tarjoaa vertaistukea ja keskusteluseuraa sekä tavoitteellista viriketoimintaa sitä
tarvitseville. Nurmeksen ja Valtimon kuntayhtymä järjestää kriisiryhmän palveluita ja
asiantuntijaluentoja.
omaisryhmä

ja

Lisäksi
sururyhmä,

on

Ystävän
jotka

pysäkki-toimintaa,

toteuttavat

ehkäisevää

Mielenterveysyhdistys,
mielenterveystyötä.

Työterveyshuollon ja psykologin palvelut tarjoavat ehkäiseviä palveluita Polvijärvellä.
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Seudulla toimii Kiteen seudun mielenterveysseura, joka järjestää mielenterveyttä edistäviä
toimintoja. Keski-Karjalan alueella on myös yhteinen Mielenterveysneuvosto.

7.2.4 Aikuisille tarkoitettu ehkäisevä päihdetyö

Pohjois-Karjala on kuntakyselyn mukaan tässä yhteydessä edellä kävijä. Aikuisille tarkoitetut
ehkäisevät päihdepalvelut on järjestetty kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa. Etelä- ja PohjoisSavossa on muutamia kuntia, joissa ehkäiseviä päihdepalveluita ei suoranaisesti ole tarjolla,
vaan palvelut ovat pääosin korjaavia.

5. Kunnassamme tehdään aikuisille
tarkoitettua ehkäisevää päihdetyötä
%
100
80

60
40
20
Kyllä

Ei

Itä-Suomen lääni (n = 43)

Etelä-Savo (n = 10)

Pohjois-Karjala (n = 14)

Pohjois-Savo (n = 19)
16

ITÄ–SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

0

KUVIO 16. Aikuisten ehkäisevä päihdetyö Itä-Suomessa.

Aikuisille tarkoitetut päihdepalvelut Etelä-Savossa

Päihdepalvelut järjestetään pääosin kunnan omana palvelutuotantona Etelä-Savossa.
Aikuisille tarkoitettua ehkäisevää päihdetyötä tehdään neuvoloissa, sosiaalityössä ja
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kotipalvelussa muun muassa Audit-kyselyiden muodossa useissa kunnissa. Ehkäisevä
päihdetyö on useissa eteläsavolaisissa kunnissa osana perustyötä, esimerkiksi sosiaalityössä.
Ristiinan kunnan päihdestrategia pohjautuu ajatukselle, että ehkäisevä päihdetyö sisältyy
kaikkien hallintokuntien, kuten sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja vapaa-aikatoimen
perustyöhön

siten,

että

näkökulma

pidetään

esillä

päätöksissä

ja

keskusteluissa.

Kangasniemellä kolmannen sektorin toimijoiden (Myrskylyhty, Työttömien toimintajärjestö)
toteuttamaa työ- ja päivätoimintaa tehdään syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tietoiskut,
tiedottaminen ja asian puheeksiottaminen toteutuu kaikissa kunnan peruspalveluissa.
Mäntyharjulla päihdehoitajan vastaanottotyö on tärkeä osa aikuisille tarkoitettua ehkäisevää
päihdetyötä. Lisäksi päiväkeskustoiminta sekä kuntouttava- ja sosiaalihuollollinen työtoiminta
toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä, missä tarkoituksena on käynnistää erilliset naisten ja
miesten ryhmät.

AIKUISTEN PÄIHDEPALVELUT
ETELÄ-SAVOSSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Heinävesi, Mikkeli

Kangasniemi (mm. yhteistyö kolmannen
sektorin toimijan Myrskylyhdyn kanssa)

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Mäntyharju, Pertunmaa
Pieksämäki, Punkaharju
Ristiina

REAKTIIVISET KUNNAT

Kerimäki

sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja
tuottamisessa

Puumala

KUVIO 17. Aikuisten päihdepalvelut Etelä-Savossa vuonna 2009.

Aikuisille tarkoitetut päihdepalvelut Pohjois-Savossa

Varkaudessa ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan seulomalla aikuisten päihteiden käyttöä ja
antamalla ohjausta ja neuvontaa terveyskeskuksissa hyödyntäen muun muassa Miniinterventiota. Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä järjesti vuoden 2009 loppuun
mielenterveys- ja päihdepalvelut Vieremän kunnalle. Vuoden 2010 alussa aloitti toimintansa
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Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä, joka on järjestänyt siitä lähtien mielenterveys- ja
päihdepalvelut Vieremän lisäksi Iisalmeen, Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. Vieremän kunta
tukee järjestöjä ja yhdistyksiä, esimerkiksi toimintakeskus Eskolaa, jossa on tarjolla päivittäin
sosiaalista kuntoutusta. Aikuissosiaalityössä toteutetaan ohjausta ja annetaan tukea. Kunnan
yhteistyökumppanina on muun muassa Työvoiman yhteispalvelukeskus. Kunnan hallinnon
sisällä toimii tiivis yhteistyö koulu- ja kulttuuritoimen kanssa.

AIKUISTEN PÄIHDEPALVELUT
POHJOIS-SAVOSSA

Kunta tuottaa järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Iisalmi, Kaavi

Pielavesi-Keitele kuntayhtymä

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Karttula (kuntaliitos Kuopioon 2011)

Siilinjärvi, Vieremä

Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Nilsiä,
Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus,
Varpaisjärvi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kunnat
aloittivat toimintansa vuoden 2010 alussa:
Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä

(Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntaliitos
vuoden 2011 alussa)

Siiliset Peruspalvelukeskus: Nilsiän,
Siilinjärven ja Maaningan kunnallinen
liikelaitos aloitti toimintansa vuoden 2010
alussa

REAKTIIVISET KUNNAT

Leppävirta

sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja
tuottamisessa

Maaninka
Tuusniemi

KUVIO 18. Aikuisten päihdepalvelut Pohjois-Savossa vuonna 2009.

Leppävirran kunnan perhepalveluiden vastauksen mukaan käsite ehkäisevä päihdetyö kaipaisi
tarkennusta. Laajasti käsittäen ehkäisevää päihdetyötä tekevät esimerkiksi kansalaisjärjestöt
sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimipisteissä puheeksiottaminen voidaan käsittää
ehkäiseväksi päihdetyöksi. Käsitteen määrittäminen on yleinen ongelma kunnissa ja sen
vuoksi ehkäisevän työn käsittäminen käytännössä voi olla hyvinkin laveaa.
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Aikuisille tarkoitetut päihdepalvelut Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan kaikissa kunnissa aikuisille tarkoitetut päihdepalvelut ovat sisällöltään
ehkäiseviä. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu pitkälti perustyöhön ja sisältyy peruspalveluihin.
Juuassa asiakkaille on tarjottu ohjausta ja neuvontaa eri viranomaisten arkipäivän työssä.
Ilomantsissa annetaan koulutusta työntekijöille mini-interventioiden käyttöön ottoon liittyen.
Ehkäisevää päihdetyötä ohjataan tekemään normaalissa perustyössä. Joensuun kaupungin
järjestämissä palveluissa ehkäisevä päihdetyö sisältyy normaaleihin asiakaskäynteihin
neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä vastaanotoilla. Ikäneuvola Ruorissa
toimii päihdetiimi, jossa on mukana ikäihmisten edustus. Tiimi on työstänyt varhaisen
puuttumisen päihdeprosessin ohjeistusta. Työssä on keskeistä ikäihmisten oma osallisuus.
Itsehoitopisteiden

neuvontakansioita

on

päivitetty

ennaltaehkäisevän

päihdetyön

materiaaleilla. Ylipäätään varhaisen puuttumisen periaate on tavoitteena.

AIKUISTEN PÄIHDEPALVELUT
POHJOIS-KARJALASSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Ilomantsi

Lieksa

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Joensuu
Juuka

Liperi ja Outokumpu (yhteiset sos.- terv.
palvelut vuoden 2009 alusta lähtien, jossa
Liperi isäntäkuntana)

Kontiolahti

Nurmeksen ja Valtimon kuntayhtymä

Polvijärvi

HELLI-liikelaitos; Kesälahti, Kitee,
(Rääkkylä), Tohmajärvi

REAKTIIVISET KUNNAT
sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja
tuottamisessa

KUVIO 19. Aikuisten päihdepalvelut Pohjois-Karjalassa vuonna 2009.

Lieksassa on ollut työntekijöille koulutusta päihdeasioista eri työpisteissä. Kolmannen
sektorin kanssa tehdään yhteistyötä, mutta näkökulmana on enemmänkin kuntouttava ote.
Konsultointi ja työnohjaus yksiköille toimivat, samoin kuin kolmanteen sektoriinkin.
Päihtyneenä

terveyskeskukseen

tuleville
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tarjotaan

mahdollisuutta

keskustella

päihdesairaanhoitajan kanssa tai annetaan hänen yhteystietojaan. Tärkeää on soveltaa
ylipäätään matalaa ohjaus- ja konsultaatiokynnystä yhteistyötahojen kanssa.

7.3 Indikaattoreiden hyödyntäminen mielenterveys- ja päihdetyön päätöksenteossa ja
palveluiden suunnittelussa

Itä-Suomen kunnissa mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvä päätöksenteko ja suunnittelu
nojautuvat poikkeuksetta johonkin indikaattoriin. Käytetyimpiä ovat selvästi Sotkanet-tilastot
ja laatusuositukset. Sotkanet-tilastojen hyödyntäminen on kuitenkin ensisijainen indikaattori
palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Indikaattoreiden hyödyntäminen on tärkeää,
sillä se auttaa suunnittelemaan palvelurakenteita ja sisältöjä tarkoituksenmukaisemmin
väestön palveluntarve ja ongelma-alueet huomioiden. Pohjois-Karjala on Itä-Suomen
maakunnista

aktiivisin

indikaattoreiden

hyödyntäjä.

Siellä

kaikkia

indikaattoreita

hyödynnetään huomattavassa määrin. Kuntakyselyssä esille tulleita muita kunnissa
hyödynnettäviä indikaattoreita ovat Käypähoito-suositukset, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen

kouluterveyskyselyt,

asiakaspalautteet,

paikallistuntemus

ja

Kelan

sairastavuusindeksit.
8. Kunnassamme hyödynnetään mielenterveys- ja päihdetyön
päätöksenteossa ja palvelujen suunnittelussa seuraavia
indikaattoreita

100

80
%

•

a.) menetetyt
elinvuodet-indeksiä
(PYLL)

•

b.) päihdeavainindikaattoreita

•

c.) laatusuosituksia

•

d.) Sotkanettilastoja

•

e.) muuta, mitä?

•

f.) ei mitään

60
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c

Itä-Suomen lääni (n = 43)

Pohjois-Karjala (n = 14)

d

e

f

Etelä-Savo (n = 10)

Pohjois-Savo (n = 19)
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KUVIO

20.

Indikaattoreiden

hyödyntäminen

mielenterveys-

suunnittelussa ja päätöksenteossa Itä-Suomessa vuonna 2009.
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a

päihdepalveluiden

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä SOTKAnet-verkkopalvelu tarjoaa kattavat
sosiaali- ja terveysalan tilastotiedot kunnista, seuduista ja maakunnista suunnittelun,
seurannan ja päätöksenteon tueksi. Sotkanetissä on valmiit indikaattorikoosteet, joiden avulla
kuntajohto voi seurata muun muassa Paras-hankkeen ja Kaste-ohjelman tavoitteiden
toteutumista omassa kunnassa. Sotkanetista löytyvät myös ikäryhmittäisten palveluiden
laatusuositusten seurantaindikaattorit sekä Terveys 2015-indikaattorit. (Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos 2008, 8-9.)

7.4 Ehkäisevän päihdetyön menetelmät ja niiden kohderyhmät

Audit-menetelmä ja Mini-interventio ovat käytetyimpiä ehkäisevän päihdetyön menetelmiä
itäsuomalaisten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Pohjois-Karjalan kunnissa käytetään
aktiivisimmin ehkäisevän päihdetyön menetelmiä, sillä jokainen menetelmä on siellä eniten
käytetty verraten kahteen muuhun Itä-Suomen maakuntaan. Etelä-Savon yhdessä kyselyyn
vastanneessa kunnassa ei käytetä mitään ehkäisevän päihdetyön menetelmää sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Muita käytössä olevia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä itäsuomalaisissa
kunnissa ovat esimerkiksi SADD-mielialatestit, Adsume-kyselyt, päihdelinkin testit sekä
Viina-mittari ja Viina-visa.

9. Mitä ehkäisevän päihdetyön menetelmiä kuntanne
sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä?
100
80
%

•

a.) Miniinterventio

•

b.) Auditmenetelmä

•

c.) Time Outmenetelmä

•

d.) jokin muu,
mikä?

•

e.) ei mitään

60
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Itä-Suomen lääni (n = 43)

Etelä-Savo (n = 10)

Pohjois-Karjala (n = 14)

Pohjois-Savo (n = 19)
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KUVIO 21. Ehkäisevän päihdetyön menetelmien käyttäminen Itä-Suomen kunnissa vuonna
2009.
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Ehkäisevän päihdetyön menetelmiä käytetään eniten aikuisille kohdennetuissa palveluissa.
Etelä-Savon kunnissa menetelmiä käytetään itäsuomalaisista kunnista eniten myös lasten ja
nuorten

palveluissa.

Ikääntyneelle

väestölle

kohdennetuissa

palveluissa

ehkäisevän

päihdetyön menetelmiä käytetään vähiten.

10. Menetelmiä käytetään
%

•

a.) lasten ja
nuorten

•

b.) aikuisten

•

c.) ikääntyneiden
palveluissa
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Pohjois-Savo (n = 19)
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Itä-Suomen lääni (n = 43)

KUVIO 22. Menetelmien käyttäminen ikäryhmittäisissä palveluissa.

7.5

Työttömien

terveystarkastukset

ja

mielenterveyskuntoutujien

kuntouttava

päivätoiminta

Työttömien terveystarkastuksia järjestetään 60 prosentissa kyselyyn vastanneissa Itä-Suomen
kunnissa, eniten Pohjois-Savon maakunnassa. Etelä-Savon kunnissa työttömille tarkoitettuja
terveystarkastuksia on järjestetty vähiten. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman
Pitkäaikaistyöttömien

terveydenhuollon

kehittämiskumppanuushankkeen

arviointitutkimukseen liittyen on selvitetty työttömien terveydenhuoltoa vuosina 2008 ja
2009. Tutkimuksen (Saikku 2010) mukaan työttömien terveystarkastuksien toteuttamiseen
tarvitaan jatkuvuutta sekä tiiviimpää perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä työ- ja
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elinkeinohallinnon yhteistyötä. Kunnissa on tarpeita parantaa työttömien terveystarkastusten
jatkuvuutta ja sitoa terveystarkastukset selkeämmin lainsäädäntöön. Kunnissa arvioidaan, että
tärkeimpiä toimenpiteitä työttömien terveyden, hyvinvoinnin ja työllistymisedellytysten
parantamiseksi ovat työttömien terveystarkastukset ja – palvelut. Näiden lisäksi kuntouttavan
työtoiminnan lisääminen ja kehittäminen sekä välityömarkkinoiden kehittäminen ovat
avainasemassa. (Saikku 2010.)

11. Kunnassamme on järjestetty työttömille
terveystarkastuksia
%
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Pohjois-Savo (n = 19)
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KUVIO 23. Työttömille järjestetyt terveystarkastukset Itä-Suomen kunnissa vuonna 2009.

Viime vuosina työttömien terveyspalveluita on kehitetty erityisesti suuremmissa kunnissa ja
kuntayhtymissä. Lainsäädännöllinen ja rahoituksellinen tuki toiminnalle edistäisi toiminnan
kehittämistä myös pienemmissä kunnissa, mikä osaltaan mahdollistaa kansalaisten
tasavertaisuuden palveluiden saannissa. Tutkimuksen mukaan kunnat, jotka ovat toteuttaneet
työttömille terveystarkastuksia, ovat arvioineet toiminnan vaikuttaneen erityisesti asiakkaiden
saamiin parempiin tilannekartoituksiin ja sitä kautta oikean palvelun piiriin ohjautumiseen.
Osansa on myös perusterveydenhuollon yhteistyön paranemisella sosiaalitoimen ja TEhallinnon kanssa. (Saikku 2010, 5.)
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12. Kunnassamme järjestetään
mielenterveyskuntoutujille kuntouttavaa työja päivätoimintaa
%
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20
0
Ei

Itä-Suomen lääni (n = 43)

Etelä-Savo (n = 10)

Pohjois-Karjala (n = 14)

Pohjois-Savo (n = 19)
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Kyllä

KUVIO 24. Mielenterveyskuntoutujille järjestettävä kuntouttava työ- ja päivätoiminta.

Kuntien kuuluu järjestää mielenterveyskuntoutujille kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa
vammaispalvelulain 8 § nojaten (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista 3.4.1987/380). Päivätoiminnalla tarkoitetaan kodin ulkopuolella järjestettyä
itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.
”Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla
vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole
edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja
jonka

toimeentulo

perustuu

pääosin

sairauden

tai

työkyvyttömyyden

perusteella

myönnettäviin etuuksiin.” (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista 3.4.1987/380.) Päivätoimintaa tulisi järjestää siten, että vaikeavammainen
henkilö voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa tai tätä harvemmin, mikäli henkilö
kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-aikaisesti tai siihen on muu hänestä johtuva syy.
(Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380.)

Etelä-

ja

Pohjois-Savon

jokaisessa

kyselyyn

vastanneessa

kunnassa

järjestetään

mielenterveyskuntoutujille työ- ja päivätoimintaa. Pohjois-Karjalan neljän kunnan osalta ei
osattu vastata siihen, onko näissä kunnissa järjestetty mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua
kuntouttavaa

työ-

ja

päivätoimintaa.
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Enimmäkseen

kunnat

järjestävät

mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoimintaa ostopalveluina järjestöiltä, säätiöiltä tai
yksityisiltä palveluntuottajilta.

7.6 Palveluiden rahoittaminen

Terveyspalvelut ovat rasittaneet kasvavassa määrin kuntien taloutta 2000-luvulla. Kuntien
tuloista menee entistä suurempi osuus terveydenhuoltoon. Osuus on kasvanut noin kuusi
prosenttiyksikköä vuodesta 2000 vuoteen 2005. Tämä johtuu terveydenhuoltoon suunnatuista
lisäpanostuksista. Tilastokeskuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon osuus kuntasektorin
kokonaiskäyttötalouskustannuksista oli 54 prosenttia vuonna 2007. Vuonna 2006 MannerSuomen kuntien menoista 61,3 prosenttia kohdistui erikoissairaanhoitoon ja 38,7 prosenttia
perusterveydenhuoltoon. Tilanne on hyvin vinoutunut sekä hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen että kuntien taloudellisen kehityksen kannalta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2008, 23.)

Kuntakyselyssä

kysyimme,

paljonko

kunnassa

on

varattu

määrärahaa

mielenterveyskuntoutujien avohoitoon ja kuntoutukseen sekä päihdehuollon avo- ja
laitoshoidon/kuntoutuksen

käyttöön

vuodelle

2009,

eritellen

sosiaalihuollon

ja

terveydenhuollon osalta tulevan rahoituksen. Tarkoituksena oli, että vastauksessa ei ilmoiteta
hankerahoitusta, vaan nimenomaan kunnan oma toimintamääräraha. Kysyimme myös, onko
kunnassa jäänyt asiakkaita ilman päihdehuollon palveluja määrärahan puutteen vuoksi.

Viidessä kyselyyn vastanneessa Itä-Suomen kunnassa oli jäänyt asiakkaita ilman
päihdehuollon palveluja määrärahan puutteen vuoksi. Samasta kunnasta tuli myös kaksi
erilaista vastausta. Kuntakyselyssä kysyimme myös, paljonko rahaa on käytettävissä vielä
loppuvuodeksi 2009, kun kysely lähetettiin syyskuussa 2009 kuntiin. Erikoista on se, että
muutamissa kunnissa rahat olivat loppuneet jo kesken vuoden, muttei yksikään asiakas ollut
jäänyt silti ilman palveluja. Käytössä olevia rahoituslähteitä ja palveluiden mahdollistamista
ei kuitenkaan osattu selittää. Kunnissa on haastavaa muodostaa selkeää vastausta kysyttäessä
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palvelujen rahoittamisesta, ja näin ollen rahoitukseen liittyvät vastaukset eivät olleet
vertailukelpoisia. Syinä olivat muun muassa se, ettei sosiaali- ja terveystoimen määrärahoja
olla eritelty, jolloin erillistä kunnan omaa toimintamäärärahaa mielenterveys- ja
päihdehuollon palveluihin (avo- ja laitoshoidon / kuntoutuksen käyttöön) ei ole, eikä aiota
varata.

14. Onko kunnassanne jäänyt asiakkaita
ilman päihdehuollon palveluja määrärahan
puutteen vuoksi?
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KUVIO 25. Päihdehuollon määrärahojen riittävyys.

Kuntakohtaisen määrärahan erittely on kunnissa haastavaa, esimerkiksi jos kuntayhtymän
järjestäessä peruspalvelut jäsenkuntiin on rahoitus määritelty kuntayhtymän budjetissa.
Perinteisesti kunnat ovat tuottaneet palvelut itse hierarkkisen toimintamallin avulla
sektoreittain linjaorganisaation alimmalla tasolla. Ohjaus on perustunut tällöin valtaasetelmaan, jossa tuotantoyksiköiden toimintaa ohjaavat hierarkiassa ylempänä olevat
yksiköt, kuten kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat. Hierarkkisessa toimintatavassa
resurssiohjaus tapahtuu pääsääntöisesti talousarvion ja – suunnitelman välityksellä, jolloin
toimintaan ohjataan tarvittavat resurssit ja ohjeistetaan niiden käyttö. Kunnan vastuulla olevia
palveluita tuottavat esimerkiksi koulut, terveyskeskukset ja päiväkodit. (Kuopila, et al. 2007,
12.)
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Markkinasuuntautuneita

toimintatapoja

edustaa

tilaaja-tuottaja

toimintatapa,

liikelaitostaminen, ostopalvelut ja yhtiöittäminen. Kyseisten toimintatapojen soveltaminen
kunnissa muuttaa perinteistä hierarkkista toimintatapaa esimerkiksi siten, että kunnan rooli on
toimia ensisijaisesti palvelujen järjestäjänä ja tilaajana. Hierarkkisen mallin valta ja vastuu
jaetaan kahtia niin, että tilaajat vastaavat palvelujen järjestämisestä ja tuottajat tuotteista.
Markkinasuuntautuneissa

toimintatavoissa

toiminnan

tavoitteet

ja

tulokset

ovat

merkittävämmässä roolissa verrattuna hierarkkiseen toimintatapaan. (Kuopila, et al. 2007,
12.)

Tilanne ei juuri ole muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Edelleenkään kunnissa ei
tiedetä kunnan järjestämien palveluiden yksikköhintoja vertailukelpoisesti. Kuntia ei tästä voi
tuomita, sillä rahoituksen eritteleminen on haastavaa. Tärkeää olisi kuitenkin saada tietoa,
jotta kunnat ja yritykset olisivat julkisissa hankinnoissa samassa lähtökohdassa. Tämä
korostuu

palveluiden

kilpailuttamisessa

ja

ulkoistamisessa.

Suomen

yrittäjien

varatoimitusjohtaja Anssi Kujalan mielestä toimivat markkinat edellyttävät avoimuutta.
Kuntapäättäjille ja kuntalaisille tulisi kertoa, mitä palveluiden tuottaminen todellisuudessa
maksaa. (Veronmaksajien keskusliitto 2012, 20.)

15. Mielenterveyspalvelujen määrärahoja
aiotaan vuonna 2010
%

•

a.) lisätä

•

b.) vähentää

•

c.) säilyttää
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ITÄ–SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

Itä-Suomen lääni (n = 43)

KUVIO 26. Mielenterveyspalveluiden määrärahat Itä-Suomen kunnissa vuonna 2010.
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Suurimmassa osassa kuntia mielenterveys- ja päihdepalveluiden määrärahat säilytettiin
ennallaan vuonna 2010. Veronmaksajan keskusliiton julkaisemassa Veronmaksajan
Taloustaito-lehden (9/12) artikkelissa kerrotaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen
käyttökustannusten olleen 20,5 miljardia euroa vuonna 2010. Tuolloin kunnat ostivat
palveluita 2,2 miljardilla eurolla ja palvelusetelillä 26,7 miljoonalla eurolla.

16. Päihdepalvelujen
määrärahoja aiotaan vuonna
2010
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a

KUVIO 27. Päihdepalveluiden määrärahat Itä-Suomen kunnissa vuonna 2010.

Etelä-Savon kolmessa kunnassa mielenterveyspalveluiden määrärahoja oli aikomuksena lisätä
vuonna 2010, kun päihdepalveluiden määrärahoja puolestaan vähennetään kahdessa kunnassa.
Pohjois-Karjalassa ei yhdessäkään kunnassa aiottu vähentää päihdepalveluiden määrärahoja
vuonna 2010. Suurimmassa osassa Pohjois-Savon kunnissa määrärahat säilytettiin ennallaan.
Itä-Savon kunnissa päihdehuollon määrärahoja suunniteltiin vähennettävän enemmän kuin
mielenterveyspalveluiden määrärahoja vuonna 2010.
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17. Onko kuntanne hakenut tai aikooko hakea rahoitusta
erillisten ohjelmien kautta ko. palvelujen järjestämiseen, esim.
Kaste-ohjelmaa hyödyntäen?
%
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ITÄ–SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

0

KUVIO 28. Kansallisten ohjelmien hyödyntäminen palveluiden rahoittamisessa vuonna 2009.

Suurimmassa osassa Itä-Suomen kuntia ei ole hyödynnetty kansallisia ohjelmia palveluiden
järjestämisessä vuonna 2009. Yllättävän monessa kunnassa ei oltu tietoisia siitä, onko
rahoitusta haettu tai aiotaanko hakea erillisten ohjelmien kautta. Kyselyyn vastanneista
kunnista eniten erillisten ohjelmien kautta haettua rahoitusta on hyödynnetty Etelä-Savon
kunnissa.

Kansallisia kehittämisohjelmia, kuten Kaste-ohjelmaa, voidaan hyödyntää ehkäisevän työn
kehittämisessä ja järjestämisessä. Mikäli ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä kyetään
muuttamaan suurten ikäluokkien terveyskäyttäytymistä myönteiseen suuntaan esimerkiksi
vähentämällä alkoholin kulutusta ja lisäämällä liikuntaa, se vaikuttaa merkittävästi
terveyspalveluiden käyttöön, palveluiden tarjontaan ja sitä myötä kokonaismenoihin ja
tulevaisuuden rahantarpeisiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2008, 27.)
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8 TÄYDENTÄVÄN KUNTAKYSELYN VASTAUSTEN ANTI

Täydentävä kuntakysely lähetettiin Itä-Suomen kuntiin kesäkuussa 2012. Vastausaikaa
annettiin yli kaksi viikkoa. Kysely lähetettiin uudelleen vielä syyskuussa 2012 niihin kuntiin,
jotka eivät olleet vastaustansa antaneet. Täydentävän kuntakyselyn vastausprosentti on 79 %
(n=41/52) ylettyen lähes samaan kuin vuonna 2009 toteutuneen kuntakyselyn.

Täydentävän kuntakyselyn vastausprosentti
Vastausprosentti

100%

86%

79%

Pohjois-Karjala

Itä-Suomi

47%

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

KUVIO 29. Täydentävän kuntakyselyn vastausprosentti vuonna 2012.

Etelä-Savossa alhainen vastausprosentti saattaa johtua vuoden 2012 alussa aloittaneesta
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueesta, johon kuuluu seitsemän
kuntaa;

Hirvensalmi,

Mikkeli,

Kangasniemi,

Mäntyharju,

Pertunmaa,

Ristiina

ja

Suomenniemi. Yhteistoiminta-alueen toiminta perustuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
annettuun puitelakiin (169/2007). Näin ollen voi olla, etteivät kaikki jäsenkunnat vastanneet
kyselyyn olettaen Mikkelin vastauksen kattavan myös jäsenkunnat. Toivoin nimenomaan, että
vastauksia olisi tullut yhteistoiminta-alueen jäsenkunnista, jolloin olisi saanut kuntien
omakohtaisia kokemuksia siitä, miten Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi on
käynnistynyt. Jokaisella kunnalla voi olla erilaisia kokemuksia, jotka voivat johtua jo
pelkästään

maantieteellisesti

laajasta

yhteistoiminta-alueesta.

vastausprosentti oli alhaisin myös vuonna 2009.

96

Tosin

Etelä-Savon

8.1 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisointi

Seuraavassa tarkastelen täydentävän kuntakyselyn vastausten satoa mielenterveys- ja
päihdepalveluiden

organisoinnista.

Kysyimme,

miten

kunnat

ovat

organisoineet

mielenterveys- ja päihdepalvelut, huomioiden erityisesti, ovatko palvelut sisällöltään
ennakoivaa vai korjaavaa ja ovatko palvelut järjestetty kunnan omana palvelutuotantona,
ostopalveluina, vai yhteistyössä toisten kuntien tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Jokainen kunta tekee ainakin korjaavaa työtä. Korjaavan työn lisäksi on huomioitava
ongelmia ennalta ehkäisevä lähtökohta palveluiden järjestämisessä. Monien kuntien
vastauksissa ilmenee, että pääpaino palveluiden järjestämisessä on edelleenkin korjaavassa
työssä, vaikka ennalta ehkäisevä ”työote” on vahvana näkökulmana mukana palveluiden
sisällöissä. Tämä tuotti ongelmia kuntien tyypittelyssä, sillä useissa kunnissa ehkäisevien
palveluiden organisointi vaihteli jopa ikäryhmittäin. Ehkäisevää työtä kerrottiin kuitenkin
tekevän useimmissa Itä-Suomen kunnissa. Päädyin tyypittelyssä siihen, että katson kunnan
olevan palveluiden osalta proaktiivinen, mikäli ennalta ehkäiseviä palveluita kerrottiin
selkeästi olevan.
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8.1.1 Palveluiden organisointi Etelä-Savossa

Etelä-Savosta kahdeksan kuntaa vastasi täydentävään kyselyyn. Etelä-Savossa kunnallisten
mielenterveys-

ja

päihdepalveluiden

järjestämisessä

on

hyödynnetty

erilaisia

palvelustrategioita, jotka myös sisällöltään vaihtelevat. Mielenkiintoista on nähdä, että
palvelustrategioiden ja sisällön valinta vaihtelee ikäryhmittäin, mikä ilmenee esimerkiksi
Pieksämäellä.

MIELENTERVEYS- JA
PÄIHDEPALVELUIDEN
ORGANISOINTI ETELÄ-SAVOSSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Juva (mielenterveyspalvelut)

Joroinen

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Pertunmaa

Juva (päihdepalvelut)

Pieksämäki (ikäihmiset)

Mikkeli (lapset ja nuoret)
Pieksämäki (lapset, nuoret)

REAKTIIVISET KUNNAT

Mikkeli (aikuiset, ikäihmiset)

Kangasniemi (Myrskylyhty)

sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

Pieksämäki (aikuiset)

Pieksämäki (aikuiset)
Puumala, Sulkava

KUVIO 30. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisointi Etelä- Savossa vuonna 2012.

Juvalla mielenterveyspalvelut on tuotettu pääosin omana palveluntuotantona, mutta
ostopalveluina

ovat

järjestetty

muun

muassa

päihdepalvelut

A-klinikalta,

sekä

lastenpsykoterapeutin pätevyyden omaavan psykiatrian sairaanhoitajan toiminta lasten ja
nuorten

mielenterveyspalveluissa.

Juvalla

ollaan

vahvasti

menossa

palveluiden

järjestämisessä ennaltaehkäisevään suuntaan, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon, kolmannen
sektorin ja seurakunnan yhteistyö on tiivistä.

Kangasniemellä on päivitetty kunnan päihdestrategia vuonna 2011, missä käsitetään
päihdepalvelut lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten näkökulmasta. Palveluiden
kehittämisellä on pyritty ennakoivaan työhön, mutta korjaava työ vie voimavaroja tällä
hetkellä eniten. Palveluita tuotetaan kunnan omana palveluntuotantona ja ostopalveluna.
Palveluita ostetaan kolmannen sektorin toimijoilta, esimerkiksi Myrskylyhty Ry:ltä, joka
tarjoaa mahdollisuuden päivä- ja työtoimintaan. Toiminta on suunnattu erityisesti työttömille,
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yksinäisille sekä päihde- ja riippuvuusongelmien kanssa kamppaileville. (Myrskylyhty 2012).
Kangasniemi on yksi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen jäsenkunnista. Mikkelissä
mielenterveyspalvelut jakautuvat akuuttiin mielenterveysvastaanottoon, joka on osa
terveyspalveluiden vastaanottotoimintaa, sekä kuntoutustyöryhmään, joka puolestaan on osa
psykososiaalisia palveluita. Päivätoiminta ja sosiaalityön tuki, mielenterveyskuntoutujien
asumispalvelu sekä työtoiminta koordinoidaan ja päätetään aikuissosiaalityön yksiköstä.
Terveyskeskuksen mielenterveysvastaanotto on osa terveyspalveluiden vastaanottotoimintaa.
Se tuottaa perusterveydenhuollon matalan kynnyksen korjaavia mielenterveyspalveluita
aikuisväestölle virka-aikana.

Mielenterveysvastaanotto toimii terveyskeskusten yhteydessä Mikkelissä, Haukivuorella,
Hirvensalmella, Ristiinassa ja Puumalassa. Mikkelissä palveluiden järjestämismalli on
hajautettu kaupungin organisaation sisällä, minkä lisäksi käytetään paljon ostopalveluita.
Yhteistyö erikoissairaanhoitoon kaipaa jäsentymistä. Suunnitelmissa on vuoden 2013 aikana
valmistella mielenterveys- ja päihdepalveluista kokonaisuus yhden johtajan alaisuuteen osaksi
terveyspalveluita, jossa sosiaalityön panos on huomattava. Tavoitteena on vahvistaa
peruspalveluita, kotiin vietäviä palveluita sekä kevyempiä asumisen vaihtoehtoja tehostetun
palveluasumisen jälkeen tai sen sijaan. Mielenterveystyön osioita halutaan tulevaisuudessa
siirtää erikoissairaanhoidosta enemmän perusterveydenhuoltoon. Perustason työntekijöiden
päihde-

ja

mielenterveysosaamista

pyritään

vahvistamaan

siten,

että

päihteet

ja

mielenterveysongelmat otetaan herkemmin puheeksi ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa
ja ennaltaehkäisevästi.

Useimmissa kunnissa, kuten Pertunmaalla ja Pieksämäellä lasten ja nuorten mielenterveys- ja
päihdepalvelut sisältyvät pääasiassa osaksi lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon
palveluita, jolloin toiminta on ennakoivaa ja tarvittaessa korjaavaa. Kunnan muita
peruspalveluita

hyödynnetään

ehkäisevänä

toimintana.

Tällaisia

ovat

esimerkiksi

koulukuraattorin toiminta sekä sivistys- ja nuorisotoimen työ. Lasten ja nuorten osalta
vaativammat korjaavat palvelut hankitaan erikoissairaanhoidon kautta.

Puumalan kunta ostaa kaikki perusterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungilta mukaan
lukien mielenterveyspalvelut. Puumalassa palvelua annetaan yli 18-vuotiaille neljänä päivänä
viikossa sairaanhoitajan toimesta ja yhtenä päivänä kuukaudesta lääkärin toimesta. Alle 18vuotiaita hoidetaan Mikkelissä. Päihdetyöstä vastaa kunnan oma sosiaalityöntekijä ja
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sosiaaliohjaaja. Puumalan kunta ostaa palveluita myös Mikkelin A-klinikalta, ja katkaisu- ja
kuntoutushoitoa sekä asumispalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskukselta, joka on ItäSuomen päihdehuollon kuntayhtymän ylläpitämä. Palvelut ovat pääsääntöisesti korjaavia.

Sulkavan kunta on Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin jäsen, eli kaikille ikäryhmille palvelut
tarjoaa

terveydenhoidossa

Sosteri.

Kouluterveydenhoitaja

ja

–

psykologi,

sekä

mielenterveystoimiston palvelut ovat myös Sosterin tuottamia palveluja, jotka toimivat
Sulkavalla melko hyvin. Ongelmakohtia ovat katkaisuhoito, sillä vuodeosastolle ei mahdu ja
lääkäriä ei ole. Sulkavalla toimii perhepalvelukeskus ja A-klinikka Savonlinnassa, jotka ovat
Sosterin alaisuudessa, toimien omina yksikköinään. Välimatka sulkavalta Savonlinnaan on
usein estävä tekijä asiakkaalla. Mielenterveystoimisto järjestää avointa kerhotoimintaa.
Lisäksi on seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävää päihdetyön kerhotoimintaa sekä
rovastikunnalliset päihdeleirit. Kokonaan kunnan omana päihde- ja mielenterveyspalveluna
ovat sosiaalityön palvelut ja määräaikainen perhetyöntekijä, joka keskittyy lapsiperheiden
tarpeisiin. Kotipalvelulla on lapsiperheille koulutettua työvoimaa, mutta tarve on suurempi
ikäihmisillä, ja sen saanti on vaikeaa. Ikäihmisten osalta kotipalvelu on tärkein linkki, josta
ohjataan Sosterin kuntoutukseen ja kerhotoimintaan. Muuta erikseen ikäihmisille suunnattua
palvelua ei ole tarjolla. Kaiken kaikkiaan palvelut keskittyvät korjaavaan hoitoon.

8.1.2 Palveluiden organisointi Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa täydentävään kuntakyselyyn vastasi maakunnan kaikki kunnat ja
vastausprosentti on 100 (n=21/21). Pohjois-Savossa on runsaasti käytössä yhteistoimintaan
perustuvia palvelustrategioita. Kunnat kuuluvat joko peruspalveluiden liikelaitokseen,
kuntayhtymään tai yhteistoiminta-alueeseen. Jokaisessa kunnassa palvelut ovat sisällöltään
ennalta ehkäiseviä, vaikka korjaava työ viekin enemmän resursseja.
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MIELENTERVEYS- JA
PÄIHDEPALVELUIDEN ORGANISOINTI
POHJOIS-SAVOSSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Kaavi (mielenterveyspalvelut),

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (Iisalmi,
Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä)

ennalta ehkäisevä malli palvelujen järjestämisessä
ja tuottamisessa

Kaavi (päihdepalvelut, psykologi)
Nilakan alue (Keitele, Pielavesi, Tervo,
Vesanto)

Varkaus

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
(Suonenjoki, Rautalampi)
Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus
(Siilinjärvi, Maaninka, Nilsiä)
Juankoski, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta,
Rautavaara, Tuusniemi, Varkaus (ostopalveluita)

REAKTIIVISET KUNNAT
sairauksia ja ongelmia korjaava malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

KUVIO 31. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisointi Pohjois-Savossa vuonna 2012.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymään kuuluvat neljä pohjoissavolaista kuntaa; Iisalmi, Kiuruvesi,
Sonkajärvi ja Vieremä. Mielenterveys- ja päihdepalvelut tuotetaan kaikille ikäryhmille
kaikissa jäsenkunnissa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimesta. Alle 18-vuotiaiden
osastohoito toteutetaan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
on organisoitu ikäkausittain palvelukokonaisuuksiksi, joihin sisältyvät sekä mielenterveysettä päihdetyö. Etenkin lasten ja nuorten palveluissa on huomioitu ehkäisevän työn osuus.
Vuoden 2013 alusta avohoitoon muodostetaan akuuttihoidon ja kuntoutuksen yksikkö, joka
pitää sisällään akuuttityöryhmän, kotikuntoutuksen sekä työkykyä ylläpitävät, työkyvyn
arviointiin tähtäävät ja kuntouttavat ryhmätoiminnot.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä toteutuu koko hoidon palveluspektri
ehkäisevästä työstä varhaiseen puuttumiseen ja korjaavaan työhön. Palvelut ovat olleet
alimitoitettuja, mutta vuoden 2012 aikana on siirretty resursseja lasten ja nuorten
mielenterveys- ja päihdetyöhön yhden sairaalaosaston lakkauttamisen ja siitä vapautuvien
henkilöstöresurssien kautta. Päihdetyössä tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa Pysäkki
Ry:n

kanssa,

joka

järjestää

kaikissa

kunnissa
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asumispalvelua

ja

päivätoimintaa

päihdeongelmaisille. Päiväkeskus Pysäkki Ry on perustettu Iisalmeen vuonna 1994 ja se on
valtakunnallisen Sininauhaliiton jäsenjärjestö. Toiminta on laajentunut Iisalmen lisäksi myös
ympäristökuntiin Sonkajärvelle, Vieremälle ja Kiuruvedelle. (Pysäkki Ry 2012).

Tiivistä

yhteistyötä

tehdään

mielenterveyskuntoutujien

vertaistukitoiminnan

ja

omaisjärjestöjen kanssa. Asumispalvelusäätiö ASPA:lta ostetaan kuntoutusta itsenäistä
asumista

opetteleville

mielenterveyskuntoutujille.

Asumispalvelusäätiö

ASPA

on

erityisryhmien asumisen asiantuntija ja kehittäjä. Säätiö edistää vammaisten ihmisten ja
mielenterveyskuntoutujien

mahdollisuuksia

asua

ja

elää

itsenäisesti

tavallisissa

asuinympäristöissä (Asumispalvelusäätiö ASPA 2012).

Pohjois-Savossa aloitti toimintansa Kysterin liikelaitos vuoden 2012 alussa, mihin kuuluu
kahdeksan pohjoissavolaista kuntaa. Juankoski on yksi jäsenkunnista. Juankoskella
mielenterveyspalvelut on hoidettu Kysteri liikelaitoksen toimesta. Ongelmana on ollut se,
ettei työntekijöitä saada virkoihin. Lapsiperheille ostetaan lisäksi palveluja Psykologian Tieto
Taito Oy:ltä. Päihdepalveluja varten Juankoskella on yksi sosiaalityöntekijän virka, joka antaa
palveluja myös Kaaville ja Tuusniemelle.

Kaavilla

ennaltaehkäisevään

toimintaan

tarvittaisiin

enemmän

resursseja

etenkin

päihdehuoltoon. Mielenterveystyössä painopiste on voimakkaasti ennaltaehkäisyssä, joka
näkyy työntekijäresursointina. Käytössä on tarvittaessa perusterveydenhuollon palvelut, kuten
mielenterveysneuvola. Päihdehuollon sosiaalityöntekijän palvelut tuotetaan yhteistyössä
Kaavin, Juankosken ja Tuusniemen kanssa. Sen lisäksi ostetaan päihdekuntoutusjaksoja ja
tarvittaessa tutkimusjaksoja, esimerkiksi psykologin palveluita.

Kuopion kaupungissa on panostettu sekä ehkäisevään että korjaavaan työhön. Lapsille
tarkoitettu ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö toimii matalan kynnyksen palveluiden,
kuten äitiys- ja lastenneuvoloiden, neuvolan koti- ja perhetyön, kouluterveydenhuollon,
perheneuvolan sekä lastensuojelun perhetyön kautta. Lasten mielenterveyspalveluissa on
käytössä kolmiportainen malli. Matalankynnyksen lähetteettömät palvelut tuotetaan kasvun ja
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oppimisen tuen- palvelualueella toimivan perheneuvolan toimesta. Perheneuvola tuottaa
palvelut omana tuotantona ja erityistapauksissa ostopalveluna.

Korjaavan työn erityispalvelut on tuotettu Kuopion kaupungin oman erikoissairaanhoidon
toimesta. Lasten mielenterveysyksikkö tuottaa lähetteellisiä palveluja 0 – 12–vuotiaille omana
tuotantona ja erityistapauksissa ostopalveluna, muun muassa sijoitettujen lasten psykoterapiat
sekä neuropsykiatrinen kuntoutus, jos lapsella on diagnostisoitu mielenterveydenhäiriö.
Ostopalvelumääräraha arvioidaan vuosittain osana yksikön budjettia. Kuopion yliopistollisen
sairaalan lastenpsykiatria tuottaa erikoissairaanhoidon erityispalvelut yhdessä sovittujen
lähetekriteereiden

perusteella.

Lastensuojelun

asiakkuudessa

oleville

sijaishuoltoon

sijoitetuille alle 18-vuotiaille ostetaan tarvittaessa sekä kuntouttavia mielenterveys- että
päihdehuollon palveluja niihin erikoistuneista yksiköistä sijoittamalla lapset näihin
yksiköihin.

Nuorille ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä ja niin kutsuttuja matalan kynnyksen
palveluita tuottaa kouluterveydenhuolto, oppilashuolto, opiskelijaterveydenhuolto sekä
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Lisäksi ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä
tehdään nuorisotyön, erityisesti etsivän nuorisotyön, kaupungin päihdetyöntekijän, poliisin
sosiaalityöntekijän ja poliisilaitokselle sijoitetun lastensuojelun sosiaalityöntekijän toimesta.
Nuorten vastaanotto – toiminta Sihti ja Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön nuorten tiimi
toteuttavat myös nuorille kohdennettuja palveluita. Korjaavan työn erityispalvelut tuottaa
Kuopion kaupungin oman erikoissairaanhoidon nuorten mielenterveysyksikkö. Lähetteelliset
palvelut on tarkoitettu 13 – 19 –vuotiaille, mikä toteutuu kaupungin omana tuotantona ja
erityistapauksissa ostopalveluna.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut toteutuvat Kallaveden työterveyden, yksityisten
työterveyspalveluiden, omalääkäreiden ja – hoitajien vastaanoton, Kuopion Kriisikeskuksen
kriisityön (kriisiapu, debriefing, depressiokoulu) ja kaupungin päihdetyöntekijän kautta.
Aikuissosiaalityössä, kuten asumisen tukemisessa ja kuntouttavassa työtoiminnassa tehdään
perustason

päihde-

ja

mielenterveystyötä

erityispalveluihin.
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sekä

ohjataan

asiakkuudessa

olevia

Korjaavan työn erityispalvelut toteutuvat Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) kautta.
Kuopion psykiatrian keskus on Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
yhteinen palvelukeskus, joka järjestää psykiatriset avohoito- ja kuntoutuspalvelut työikäisille
kuopiolaisille. KPK on fuusioperiaatteella toimiva yksikkö, jossa työntekijät ovat kahden eri
organisaation palveluksessa. KPK:n johtajalla on yhteisvirka ja hän on ollut vuodesta 2011
lähtien myös kaupungin mielenterveysjohtaja. Pääsääntöisesti hoito- ja kuntoutuspalveluja
tuotetaan 20 – 64 –vuotiaille kuopiolaisille, mutta tarvittaessa myös muille Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin asukkaille. Palveluvalikoimaan kuuluvat virka-ajan päivystys, kiireellinen
ja kiireetön avohoito ja – kuntoutus, kuntoutusohjaus, erilaiset psykoterapiapalvelut,
intensiivinen avohoito (aikuispsykiatrian välimaaston hoitotyöryhmä) sekä intensiivinen
kuntoutus (Kipinä – työryhmä), joissa molemmissa annetaan myös kotiin/elinympäristöön
annettavia palveluja. Viikkoyksikkönä toimii kuntoutusyksikkö Tukiporras ja ryhmäkodissa
on yhdeksän tukiasumispaikkaa. Kaikki potilaat ovat Kuopion yliopistollisen sairaalan
potilasrekisterissä ja hoitoon pääsy tapahtuu hoitotakuun mukaisesti. Toukokuussa 2012
hoitoon pääsyn mediaani kaikki kiireellisyysryhmät mukaan lukien oli 27 vuorokautta.

Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö (KSPS) tuottaa ostopalveluna päihdepalvelujen
erityispalvelut, josta muodostuu valtaosa mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualueeseen
kuuluvan päihdeyksikön toiminnasta. KSPS:n toimipisteitä ovat päihdeklinikka (päivystys,
sairaanhoitajan

vastaanotto,

arviointijaksot

ja

hoitosuhdetyö,

nuorten

vastaanotto,

opioidiriippuvaisten korvaushoito ja viikonlopun lääkejakelu), suonensisäisesti huumeita
käyttävien terveysneuvontapiste Portti, sekä päihdeosasto (vieroitushoito, ennalta ehkäisevät
hoitojaksot, tutkimusjaksot, integroitu kuntoutus). Muu päihdekuntoutus ja valtaosa
huumekuntoutuksesta ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Kuopion yliopistollisen
sairaalan päihdepsykiatrin poliklinikka ja osasto tuottavat opioidikorvaushoidon aloituksen,
alkuvaiheen seurannan, vaikeiden kaksoisdiagnoosipotilaiden ja raskaana olevien huumeita
käyttävien hoidon ja kuntoutuksen. Kuopion yliopistollisen sairaalan päihdepsykiatria,
Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö ja Kuopion psykiatrian keskus tekevät tiivistä
yhteistyötä.

Ikäihmisille toteutuva ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö ja matalan kynnyksen palvelut
toteutuvat kaupungin omalääkäreitten ja omahoitajien toimesta. Käytössä ovat kotihoidon
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palvelut, palvelutalojen toiminnat, kuten kerhotoiminta. Kotihoidossa mielenterveys- ja
päihdeosaamista on vahvistettu valmentamalla koko henkilöstö mielenterveys- ja päihdetyön
täydennyskoulutuksen osalta. Tämän lisäksi on pilotoitu yli 65-vuotiaiden alkoholimittari.
Alkoholin ja päihteiden käytön arviointi on osana HEHKO – käyntejä, jotka perustuvat
porrasteiseen HEHKO-malliin. Asumispalvelujen osalta palvelut hankitaan tällä hetkellä
sataprosenttisesti

ostopalveluina.

Korjaavan

työn

erityispalvelut

tuottaa

Kuopion

yliopistollisen sairaalan vanhuspsykiatrian poliklinikka ja osasto. Hoitoon pääsy on nopeaa ja
jonoja ei ole. Poliklinikan odotusaikojen mediaani toukokuussa 2012 oli 10 vuorokautta.
Lisäksi yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken ja kolmannen sektorin kanssa. Kuopiossa
toimii myös Vanhusneuvosto.

Lapinlahdella lapsien ja perheiden osalta mielenterveyspalvelut on organisoitu perheneuvolan
kautta, jonne voi hakeutua suoraan tai neuvolan terveydenhoitajan tai kouluterveydenhoitajan
ohjaamana. Mielenterveyspalveluita tarjoaa mielenterveysneuvola ja pitkäaikaissairaiden
hoito ja tukitoiminta, kuten päivätoiminta on järjestetty ostopalveluna Kuntoutuskoti Virkun
kautta. Päihdepalvelut on järjestetty ostopalveluna, mikä toteuttaa myös kouluikäisten ja
nuorten ehkäisevää päihdetyötä. Päihdetyö on sosiaalitoimen alaisena, mielenterveysneuvola
ja perheneuvola toimivat terveysosaston alaisuudessa. Sosiaalitoimen alaisuudessa toimii
myös koulukuraattori, joka osallistuu omalta osaltaan sekä mielenterveys- että päihdetyöhön,
etenkin ehkäisevään työhön. Kunnassa ollaan parasta aikaa valmistelemassa päihde- ja
mielenterveystyön strategiaa sekä vanhustyön strategiaa. Terveyskeskuksen vuodeosasto
tuottaa

lyhyt

aikaista

alkoholikatkaisuhoitoa,

josta

ohjataan

päihdetyöntekijälle

jatkoseurantaan. Tarvittaessa maksusitoumuksella pääsee Iisalmen Koljonvirran sairaalan
päihdekatkaisuosastolle.

Leppävirta järjestää päihdepalvelut kuntalaisille Varkauden A-klinikalla ilman lähetettä.
Maksusitoumuksella

käytetään

Kuopion

päihdepalvelusäätiötä.

Päihdeongelmaisten

päivätoimintaa järjestää Leppälintu Ry. Leppävirran kunta tukee toimintayhdistys
Leppälinnun toimintaa maksamalla vuokran ja palkan sivukulut. Leppälinnulla on tarjolla
myös

tukiasumista

päihdeongelmaisille.

Kunta

ostaa

kuntoutusta

Tyynelän

Riippuvuusklinikalta kotiin annettavana kuntoutuksena. Tyynelän Riippuvuusklinikka kuuluu
kirkon palveluihin. Kuntoutuslaitoksia käytetään asiakkaan palvelutarpeen mukaan.
Korvaushoito

hoidetaan

kunnan

omana
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toimintana

moniammatillisena

yhteistyönä.

Ikäihmisille erikseen suunnattuja mielenterveys- tai päihdepalveluja ei Leppävirran kunnassa
ole.

Rautalammin ja Suonenjoen alueella psykiatrian avohoidosta vastaa erikoislääkärijohtoisesti
Suonenjoen mielenterveyskeskus sekä Rautalammin mielenterveysneuvola. Palveluihin voi
hakeutua lähetteellä tai oman yhteydenoton perusteella mielenterveysongelmissa ja
elämäntilannekriiseissä. Sisä-Savon nuorten ryhmä vastaa 14 – 20- vuotiaiden tutkimuksista
ja

hoidosta.

Käytettävissä

on

myös

psykiatrin

palvelut

tarvittaessa.

Sisä-Savon

terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa lastenneuvolatoiminnasta ja kouluterveydenhuollosta
sekä kotisairaanhoidosta, jotka toimivat mielenterveyskysymyksissä mielenterveyskeskuksen
ja – neuvolan kanssa yhteistyössä. Erityisesti näiden viimeksi mainittujen tahojen toiminnassa
korostuu ennakoiva toiminta, jota tukee myös perheneuvolan palvelut, jotka ostetaan
Psykologian Tieto Taidolta.

Sosiaalitoimistossa,
vanhustenpalveluissa,

erityisesti
pyrkivät

perhetyö

ja

yhä

ennaltaehkäisevään

enemmän
toimintaan.

myös
Lasten

kotipalvelu
ja

nuorten

ennaltaehkäisevissä palveluissa kunnan nuorisotyöllä on merkittävä osuus. Etsivän
nuorisotyön ja nuorten työpajan työote on hyvin vahvasti ehkäisevää toimintaa. Näissä
palveluissa pyritään huomioimaan mielenterveyden ja päihteidenkäytön ongelmatikkaa sekä
lisäämään ja kehittämään ennaltaehkäiseviä työmuotoja erilaisissa verkostoissa.

Vanhusten palvelujen osalta suurena puutteena on ollut vanhuspsykiatrian yksikön puute SisäSavossa. Vanhuspsykiatrian osaamisen ja palveluiden tarve tulee esille päivittäisessä
palvelujen tuottamisessa. Kaikki edellä mainitut tahot toimivat myös päihdepalveluissa
toimijoina ja pyrkivät työssään ennalta torjumaan päihdehaittoja. Katkaisuhoito toteutetaan
pääasiassa Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toimesta ja osittain Tuustaipaleen
päihdehuollon kuntayhtymässä tai Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön kautta. Kuluvana
vuotena valmistuneissa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa, sekä mielenterveys- ja
päihdestrategiassa on huomioitu kolmas sektori yhtenä toimijana ja pyydetty heitä
osallistumaan edellä mainittujen suunnitelman ja strategian valmistelutyöhön ja seurantaan.
Palveluja ollaan kaiken aikaa ohjaamassa enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan, vaikka
painopiste vielä onkin selvästi korjaavassa työssä.
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Tuusniemellä kunnan järjestämät mielenterveyspalvelut jakaantuvat Kuopion kaupungin ja
Tuusniemen kunnan tuottamiin palveluihin. Kuopion kaupunki tuottaa Tuusniemen kunnalle
perusterveydenhuollon palvelut. Perusterveydenhuoltoon kuuluva mielenterveysneuvolan
psykiatrinen sairaanhoitaja antaa mielenterveyspalveluja yli 18-vuotiaille kuntalaisille.
Kunnassa on kokoaikainen kunnan palkkalistoilla oleva psykologi, jonka työajasta 60 % on
terveyskeskuspsykologin tehtäviä ja loput 40 % perheneuvolan ja koulupsykologin tehtäviä.
Päihdekatkaisujaksot toteutuu Tuusniemen sairaalan vuodeosastolla ja päihdekuntoutusjaksot
pääasiassa Tuustaipaleen kuntoutuskeskuksessa.

Rautavaara kuuluu Kysteri liikelaitoksen Koillis-Savon seudulliseen palveluyksikköön.
Lapsille ennalta ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö toteutuu neuvolapalveluina Kysterin
tuottamana vuodesta 2012 alkaen. Rautavaaralla toimii Etsivä nuorisotyö-hanke ja
mielenterveysneuvolan palvelut on järjestetty Kysterin tuottamana. Sosiaalityöntekijän
palvelut ovat kunnan omaa toimintaa, samoin kuin mielenterveyskuntoutujille suunnattu
päiväkeskus-kerho joka toinen viikko. Rautavaaran kunnassa toimii A-Kilta, joka tarjoaa
omaa toimintaa päihdeasiakkaille. Rautavaaran mielenterveysseura Kipari järjestää myös
tapaamisia ja viriketoimintaa omana toimintanaan.

Siiliset-peruspalvelukeskus tuottaa Siilinjärven, Maaningan ja Nilsiän väestölleen tilaamat
palvelut. Peruspalvelukeskuksen organisaatiossa mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat perheja aikuispalveluiden tulosalueella, lukuun ottamatta korvaushoitoa ja katkaisuhoitoa. Lasten ja
nuorten mielenterveyspalvelut tuotetaan hyvinvointineuvolan palveluna. Aikuisten ja
vanhusten

mielenterveyspalvelut

Mielenterveyskuntoutujien
Päivätoimintaa

tuotetaan

asumispalveluja

mielenterveyskuntoutujille

mielenterveysasiakkaiden

työtoimintaa

ostetaan
tarjoaa

tuotetaan

mielenterveysneuvolasta.
yksityisiltä

Virkistys
omana

ry

palveluntuottajilta.
Siilinjärvellä

toimintana

ja

Siilinjärvellä,

Maaningalla ja Nilsiässä. Mielenterveyspalveluissa käytetään myös erikoissairaanhoidon
palveluja kaikissa ikäryhmissä.

Päihdepalvelut koordinoidaan aikuissosiaalityön palveluista. Sosiaalitoimistossa ohjataan ja
neuvotaan päihderiippuvaisia eri päihdepalvelujen piiriin. Akuuttia katkaisuhoitoa toteutetaan
terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön palveluja käytetään
katkaisuhoidon sekä avo- ja laitoskuntoutuksen toteutuksessa. Kuopion yliopistollisen
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sairaalan

päihdepsykiatrian

osastolla

toteutetaan

opioidiriippuvaisten

asiakkaiden

korvaushoitojen aloittaminen ja jatko toteutetaan terveyskeskuksessa. Siilinjärven A-kilta
tuottaa päivätoimintaa sekä asumisen tukipalveluja Siilinjärvellä. Kuntoutusjaksoja hankitaan
eri palveluntuottajilta asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Varkaudessa

perheneuvonta,

koulupsykologinen

työ

ja

lasten

ja

nuorten

mielenterveyspalvelut on yhdistetty samaan kaupungin omaan perusterveydenhuollon
yksikköön, lasten ja nuorten keskus Nikulaan, joka on lähetteetön perusterveydenhuollon
yksikkö. Lastenpsykiatrin palvelut on järjestetty ostopalveluna ja nuorisopsykiatrin palvelut
toteutuvat Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa kumppanuuslääkärin ominaisuudessa.
Nuorten päihdepalveluja hoitaa kaupungin omalla päihdeklinikalla nuorten päihdetyöntekijä
ja osittain sosiaalityöntekijä. Nuorten päihdetyössä työntekijät työskentelevät verkostoituvalla
työotteella. Ehkäisevää työtä on tehty oppilaitoksissa. Varkaudessa on omana toimintana
psykiatrian poliklinikka, joka on erikoissairaanhoidon yksikkö. Se tarjoaa myös lähetteetöntä
matalan

kynnyksen

palvelua

ja

palvelee

kuntalaisia

elämäntilannekriiseissä

ja

mielenterveysongelmissa. Varkaudessa toimii kaupungin omana yksikkönä 25-paikkainen
psykiatrian akuuttiosasto.

Kaupunki tukee taloudellisesti Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry:n Mielitupaa, joka
tarjoaa

vertaistukea

mielenterveyskuntoutujille.

Päihdepalveluista

päihdeklinikka

ja

päihdekuntoutusyksikkö Pysäkki ovat kaupungin omaa toimintaa. Päihdekuntoutusyksikkö
Pysäkki tarjoaa kuntoutusta ja ohjausta päihteistä aiheutuneiden haittojen hoidossa ja
korjaamisessa. Pysäkki on 13-paikkainen ja hakeutuminen tapahtuu joko suoraan tai yhdessä
lähettävän tahon kanssa. Kaupungin palveluja täydentää Varkauden Työterapinen Yhdistys ry,
jonka kanssa kaupungilla on ostopalvelusopimus. Yhdistys tarjoaa päiväkeskus- ja
tukiasuntotoimintaa. Päihdehuollon laitoskuntoutusta hankitaan pääasiassa Järvenpään
sosiaalisairaalasta niin sanotulla palveluvakuutussopimuksella vuosina 2011 – 2012.
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8.1.3 Palveluiden organisointi Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan 12 kuntaa vastasi täydentävään kyselyyn ja vastausprosentti on näin ollen 86
(n=12/14). Pohjois-Karjalassa on hajontaa sekä palvelustrategioissa että palveluiden
sisällöissä.

MIELENTERVEYS- JA
PÄIHDEPALVELUIDEN
ORGANISOINTI POHJOISKARJALASSA

Kunta järjestää palvelut oman
organisaationsa kautta

Kunta järjestää palvelut yhdessä toisten
kuntien / kuntayhtymän tai toisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

PROAKTIIVISET KUNNAT

Joensuu (lapset, nuoret)

HELLI-liikelaitos (Kitee, Tohmajärvi,
Kesälahti)

ennalta ehkäisevä malli palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa

Lieksa (lapset, nuoret)
Liperin ja Outokummun terveystoimen
yhteistoiminta

Juuka (lapset)

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon
kuntayhtymä

Kontiolahti

Joensuu (lapset, nuoret)
Juuka
REAKTIIVISET KUNNAT

Ilomantsi

Joensuu (päihdepalvelut)

sairauksia ja ongelmia korjaava malli
palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

Joensuu (aikuiset, ikäihmiset)

Lieksa (aikuiset, ikäihmiset)

KUVIO 32. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisointi Pohjois-Karjalassa vuonna
2012.

Kesälahti, Kitee ja Tohmajärvi muodostavat Helli-liikelaitoksen, jonka alueella toimii lasten
ja nuorten hyvinvointikeskus HYTKES. HYTKES tarjoaa koulupsykologin palveluita sekä
psykologien tekemää tutkimus, - arviointi- ja terapiapalveluja. Lisäksi tarjolla on toimintapuhe- ja musiikkiterapiaa sekä sosiaalityötä. Työssä on vahva ennaltaehkäisevä työote, mutta
painopiste on korjaavassa toiminnassa. Nuorille hankitaan asumis- ja tukipalveluja
ostopalveluina Pienryhmäkoti Aurinkoisesta ja ASPA:lta. Aikuisten palveluja varten Kiteellä
on Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän aikuispsykiatrian
poliklinikka, joka on siirtynyt lääkärinlähete-käytäntöön ja keskittyy enemmän psyykkisiin
sairauksiin.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestetään liikelaitoksen omana toimintana koko alueelle.
Päivätoiminnan palveluja ostetaan Koivikon Tukikodeilta. Kesälahden kunnassa on aloitettu
mielenterveyskuntoutujien

päivätoiminta
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kerran

viikossa.

Asumispalveluja

mielenterveyskuntoutujille ja päihdekuntoutujille ostetaan Itä-Suomen Hoitokodeilta ja
Hoitokoti Eerikasta sekä yksittäisille kuntoutujille eri puolita Pohjois-Karjalaa. Lisäksi
Kiteellä on Keisarinkujan asumisyksikkö päihteetöntä asumista varten, minkä ohjaajat tekevät
kotiin annettavana palveluna asumisen tukemista päihdeongelmaisille. Ikäihmiset käyttävät
samoja palveluja. Muistihoitajan palveluissa tulevat esille usein myös masennukseen liittyvät
seikat.

Liperin ja Outokummun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnassa lasten ja nuorten
mielenterveys- ja päihdetyötä tehdään pääsääntöisesti neuvoloissa sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa. Aikuisille tarkoitetut palvelut järjestetään ostopalveluina.
Valtimon

ja

Nurmeksen

terveydenhuollon

kuntayhtymässä

lasten

ja

nuorten

mielenterveyspalveluista vastaa kasvatus- ja perheneuvola. Palvelu on Nurmeksen kaupungin
tuottamaa omaa palvelua ja sitä myydään sosiaalityöntekijän osalta Valtimon kunnalle.
Aikuis- ja ikäihmisten osalta mielenterveyspalveluja tuottaa Nurmeksen ja Valtimon
terveydenhuollon kuntayhtymä, jonka alaisuudessa toimivat mielenterveysyksikkö ja
päivätoimintakeskus. Palvelut ovat sisällöltään korjaavia, mutta työssä huomioidaan
ennaltaehkäisyn näkökulma. Palvelutuotanto on kokonaisuudessaan järjestetty Nurmeksen
kaupungin tai kuntayhtymän toimesta. Kolmas sektori ei ole osallisena palvelutuotannossa.
Ilomantsissa puolestaan palvelut ovat pääasiassa korjaavia toimia ja järjestetty kunnallisena
toimintana. Päihdepalveluissa laitoskuntoutusjaksot ostetaan kolmannelta sektorilta.

Joensuun kaupunki järjestää mielenterveys- ja päihdepalvelut lapsille kaupungin omana
toimintana kasvatus- ja perheneuvolan kautta. Erikoissairaanhoidon hoitaa Pohjois-Karjalan
sairaanhoito-

ja

sosiaalipalvelujen

kuntayhtymän

lasten

psykiatrian

yksikkö.

Päihdepalveluissa tehdään neuvolan ja lastensuojelun kesken yhteistyötä. Pääpaino on
ennakoivalla työllä. Nuorille matalan kynnyksen auttamispaikkana toimii Nuorisoasema, joka
tarjoaa myös psykiatrisen sairaanhoitajan, psykologin ja lääkärin palveluita 11–18-vuotiaille.
Erikoissairaanhoito

ostetaan

kuntayhtymältä

Kuopion

ja

Pohjois-

Karjalan

yliopistollisen

sairaanhoito-

sairaalan

ja

sosiaalipalvelujen

nuorisopsykiatrian

klinikalta.

Päihdepalveluissa koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tekee yhteistyötä Nuorisoaseman ja yli
18-vuotiaiden kohdalla Sovatek-säätiön kanssa. Palveluissa painotetaan ennakoivaa työtä.
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Aikuisten avohoidosta vastaa pääsääntöisesti Joensuun kaupungin oma mielenterveyskeskus,
joka on erikoissairaanhoitoa tuottava yksikkö. Lisäksi avohoidon palveluita ostetaan myös
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä. Tuettu asuminen,
kuntouttava ja tehostettu palveluasuminen ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta sekä
säätiöiltä tai järjestöiltä. Kaupungilla ei ole näihin tarpeisiin tarkoitettua omaa
palvelutuotantoa. Mielenterveyskuntoutujien terapeuttinen työtoiminta toteutetaan sekä
omana toimintana että ostopalveluna sosiaalipalvelujen alaisuudessa. Päihdepalvelut ovat
ulkoistettu kilpailutuksen kautta ja ne järjestetään ostopalveluna Sovatek-säätiöltä. Palvelut
ovat korjaavia sekä aikuisille että ikäihmisille.

Lieksassa toimii Kilta-talo, jossa on tarjolla asuntoja mielenterveyskuntoutujille sekä
terapiapalveluja ja hoitajan vastaanotto. Kolmas sektori, kuten A-kilta, Työttömien ja
mielenterveyskuntoutujien tukipisteen terapeuttinen toiminta, Omaiset mielenterveystyön
tukena Ry, työttömyyshanke Sateenkari ja mielenterveysyhdistys ovat olleet mukana
kaupungin palvelustrategian laadinnassa ja toimintasuunnitelman teossa. Päihdelääkärin
palvelut ostetaan Sovatek-säätiöltä. Järvenpään sosiaalisairaalan kanssa on vuosisopimus
laitoshoidon osalta.

8.2 Palvelustrategian valinta
Pyysimme kuntia perustelemaan palvelustrategian valinnan. Useissa kunnissa palvelustrategia
on muotoutunut vuosien saatossa nykyiselleen, mutta taustalla ovat myös hankkeet ja
projektit, jotka ovat jättäneet jälkensä palvelumalleihin. Kansallisten kehittämisohjelmien ja
rahoitusten myötä syntyneiden hyödyllisten toimintamallien säilyttäminen kunnan palveluissa
hankkeen päättymisen jälkeen olisi kaikin puolin ihanteellista. Kunnat ovat hyödyntäneet
palvelustrategisissa valinnoissaan mittaristoja, kuten PYLL-indeksiä, joiden avulla voidaan
määritellä väestön palvelutarvetta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella on myös
vaikutuksensa kuntien palvelustrategioihin.
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8.2.1 Kuntien palvelustrategiset valinnat Etelä-Savossa

Joroisissa ja Juvalla toimintamallit ja strategiat ovat useamman vuoden tulos jotka ovat
muotoutuneet monen eri ammattilaisen, kuntalaisten ja yhteistyötahojen palvelujen tarpeesta.
Taustalla ovat muun muassa LapsPere-hanke, Seula-hanke 2008–2009, Päihdestrategian
päivitys, neuvola ja kouluterveydenhuollon strategioiden päivitys, KiipIT-hanke, sekä
Joroisissa Talontapa-ohjeiden päivitys käypä-hoitosuosituksia vastaaviksi. Joroinen kuuluu
JJR-kuntiin, joka on kolmen itsenäisen maaseutukunnan, Joroisten, Juvan ja Rantasalmen
muodostama elinvoimainen kansalaisyhteisö, joka järjestää kuntalaisten ja yritysten
tarvitsemat palvelut luovasti, asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
hyödyntämällä verkostoja ja vuorovaikutuksessa kaupunkien osaamisalueiden kanssa.
Joroisissa on hyödynnetty kouluterveyskyselyjen tuloksia, joista on ilmennyt nuorten- ja
opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdeasioiden haasteellisuus.

Juvalla on hyödynnetty myös hyvinvointi-indikaattoreiden, PYLL-indeksien sekä paikallisten
havaintojen perusteella. Erityistyöntekijöistä on pulaa, mutta Juva on onnistunut rekrytoimaan
ammattitaitoisen tiimin, mikä on mahdollistanut nykyisen kaltaisen vahvan paikallisen
ennaltaehkäisevän otteen lasten- ja nuorten palveluihin. Kunnan strategiana on ollut pitää
nämä palvelut mahdollisimman lähellä asiakkaita. Toimintamallit on pyritty luomaan siten,
että ne vastaavat valtakunnallista käsitystä hyvistä käytännöistä.

Kangasniemellä on käytössä niin valtakunnalliset kuin Mikkelin seudun SOTE:n suositukset,
joiden avulla voidaan suunnitelmallisesti kehittää ja toteuttaa päihdehuoltoa ajan tasalle
tavoitteiden suuntaisesti. Kangasniemi on tehnyt valtakunnallisen Alkoholiohjelma 2004 2007 kumppanuussopimuksen ja sitoutunut alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen.
Kangasniemellä on PYLL- mittareiden mukaan edelleen tarvetta kehittää ennaltaehkäisevää
näkökulmaa palveluiden järjestämisessä. Alkoholin ja päihteiden kulutus väestöön nähden on
runsasta ja lisääntyy etenkin lasten, nuorten ja naisten osalta.

Mikkelin hajautettu malli on valittu konsulttiselvityksen jälkeen niin kutsuttuna Lönnqvistin
mallina. Periaate sinänsä on oikea; peruspalveluiden ja matalan kynnyksen palveluiden
vahvistaminen, mutta työ on jäänyt kesken avopalveluiden kehittämisen ja resurssien
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kohdentamisen osalta erityisesti aikuisväestön kannalta. Nuorten palvelut on pyritty
keskittämään Olkkariin. Olkkari on nuorten ohjauspalvelujen kehittämishanke ajalle
1.1.2011–31.12.2013, joka on suunnattu 15–25-vuotiaille. Jatkuvuus hankkeen päätyttyä on
pyritty takaamaan siten, että hankkeessa työskentelee kaupungin omia työntekijöitä, kuten
nuorisotyöntekijöitä.

Pertunmaalla koetaan olevan pieni kunta, jonka käytännön toiminta ja palveluiden
järjestämismuoto on osoittautunut asiakkaan kannalta helpoimmaksi ja joustavammaksi.
Pieksämäellä

lasten

ja

nuorten

palvelut

on

vuodesta

2009

alkaen

keskitetty

perhepalvelukeskukseen, jotta palvelut olisivat joustavia ja asiakaslähtöisiä. Aikuisille
kohdennettujen palvelujen malli on muotoutunut kuntaliitosten yhteydessä. Ikäihmisten
kohdalla Pieksämäellä on päädytty kyseiseen toimintamalliin sen vuoksi, että kotihoidon
työntekijät kokivat, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa tai taitoja puuttua asiakasryhmien kotona
asumisen tukemiseen, hoitoon ja ohjaukseen. Kotihoidon mielenterveys- ja päihdetyön
yhdyshenkilönä ja erityisosaajana on toiminut asiantunteva sairaanhoitaja kotihoidon
työntekijöiden työparina ja konsulttina asiakastapauksissa. Hän tekee myös kotikäyntejä
asiakkaiden luo ja tukee omaisia. Kotihoitoon on tarkoitus luoda MIELI-PÄIHDE-tiimi.

Sulkavalla käytössä olevaan palvelujärjestelmään on ajauduttu, koska omaa toimintaa ei ole
ollut rahaa järjestää ja ryhmät ovat liian pieniä erityistyön onnistumiseksi. Lähinnä kaikille
avoin kerhotyyppinen toiminta onnistuu nykyään. Seurakunta on tärkeä mielenterveystyön
tuottaja.

8.2.2 Kuntien palvelustrategiset valinnat Pohjois-Savossa

Ylä-Savossa yhdistyivät Iisalmen sairaalan somaattinen sairaanhoito sekä Koljonvirran
sairaalan psykiatrinen sairaalahoito, psykiatrinen avohoito ja kuntien psykososiaalinen työ
(mielenterveystyö, päihdetyö ja perheneuvola) saman kuntayhtymän alaiseksi toiminnaksi
vuonna 2004. Alkuun eri palveluyksiköt jatkoivat toimintaansa kuten ennenkin, mutta
toiminnassa havaittiin päällekkäisyyksiä ja asiakkaiden kannalta palvelujärjestelmä oli
sekava. Tästä syystä päädyttiin hanketyönä selvittämään toimivampi palvelurakenne ja
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jatkohankkeella toteuttamaan mahdollisimman pitkälle ensimmäisen hankkeen suositukset.
Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat pääsivät yhteisymmärrykseen
palvelurakenteen yhtenäistämisestä kaikkien kuntien osalta ja nykyinen rakenne luotiin.
Näkemys on syntynyt yhteistyönä palvelua rahoittavien kuntien päättäjien ja mielenterveys- ja
päihdepalvelujen toimijoiden kesken. Palvelujen käyttäjien näkemystä on kehittämistyön
aikana kuultu. Kuntapäättäjien odotus palvelujen yhdistämisen tuomasta synergiaedusta ja
palvelun tuottajien oma näkemys palvelujärjestelmästä ovat kohdanneet Ylä-Savon sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän alueella.

Kaavilla puolestaan palvelujen järjestäminen omana tuotantona on luonut työhön jatkuvuutta,
koska asiakkaat ovat tuttuja. Tämä mahdollistaa myös työskentelyn sosiaali- ja terveystoimen
eri

toimijoiden

kanssa.

Päihdehuollossa

palvelun

tarvetta

ei

ole

kokoaikaisen

sosiaalityöntekijän palkkaamisen verran, jonka vuoksi työpanos on jaettu eri kuntien kesken.
Asiakkaiden tuttuus mahdollistaa puuttumisen asiakkaan elämänhallinnan ongelmiin
kokonaisvaltaisesti. Kysteri liikelaitoksen Nilakan seudullisen palveluyksikön mielenterveysja päihdepalvelujen strategia on tekeillä neljän kunnan; Pielaveden, Keiteleen, Vesannon ja
Tervon yhteisenä. Strategia valmistuu vuonna 2013 Arjen Mieli- hankkeessa. Alueen sosiaalija terveydenhuollonpalvelujen yhtenäistäminen edellyttää yhteistä strategiaa.

Kuopiossa toimintamallit ovat ajan oloon muotoutuneet muuttuvan lainsäädännön,
paikallisten tarpeiden ja käytänteiden, työnjaon ja kumppanuuksien sekä kaupungin
strategisten

tavoitteiden

mukaisesti.

Yleisenä

pyrkimyksenä

on

ennaltaehkäisy ja

ennakoivuus, peruspalvelupainotteisuus sekä kuntalaisten omien voimavarojen tukeminen.
Varsinaisten

korjaavien

mielenterveys-

ja

päihdepalveluiden

järjestämisvastuun

operationalisointi on kaupungin nykyisessä palvelualuemallissa koottu yhden henkilön,
mielenterveysjohtajan

vastuulle.

Tällä

on

haettu

vaikuttavampia

toimintatapoja

mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien asiakkaiden hoidossa. Kuopion toimintamallit
eivät niinkään perustu ongelma- ja/tai diagnoosilähtöisyyteen vaan tehokkaiden ja
vaikuttavien palvelukokonaisuuksien järjestämiseen, joissa huomioidaan kumppanuudet sekä
asiakkaan omat että hänen läheistensä voimavarat. Asumispalvelujen järjestämisessä
tavoitteena on raskaiden asumispalveluiden, kuten tehostetun palveluasuminen sijaan
kevyempien asumispalvelujen järjestäminen. Malli tukee kuntoutusta ja on asukaslähtöinen.

114

Lapinlahdella on havaittu, että vaikka sosiaali- ja terveystoimen työntekijät tekevät kukin
toimensa ohella päihdetyötä, se ei edelleenkään riitä. Tarvitaan perusteellisempaa
päihdeasiantuntemusta ja asioihin paneutumista. Leppävirralla palvelustrategia on kehittynyt
vuosien myötä. Monitoimijuus tuo palvelujärjestelmään oman rikkautensa ja tarjoaa
ulkopuolisia rahoituskanavia kuntarahoituksen rinnalle. Erityisesti mielenterveyspalvelut
koetaan kunnassa toimiviksi ja asiakastarpeisiin vastaaviksi.

Kunta- ja palvelurakenteiden uudistukset eivät Rautalammin kunnassa ole vielä toteutuneet ja
siihenkin liittyen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän rooli on vielä vahva ja palvelut
rakentuvat pääosin aikaisemmille malleille. Suunnitelmana on etsiä uudenlaisia tapoja ja
yhteistyömuotoja eri toimijoiden välille. Tavoitteena on perustaa ennaltaehkäisevän
päihdetyön

ryhmä

taikka

vaihtoehtoisesti

liittää

mielenterveys-

ja

päihdetyön

ennaltaehkäisevä toiminta jo perustettuun lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmään. Tämä
viimeksi mainittu vaihtoehto olisi toimiva sen vuoksi, että pienessä kunnassa ei löydy
palveluntarjoajia varsinkaan kolmannelta sektorilta. Näin ollen voimavaroja ei ole kovin
moniin eri työryhmiin.

Suonenjoella terveyspalvelut järjestää Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja
sosiaalitoimen palvelut järjestää kaupunki omana palveluntuotantona. Tämä toimii perustana
nykyisille järjestelyille. Mielenterveystoimisto siirtyi aikanaan terveyskeskukselle ja välillä
Suonenjoella oli oma psykiatrinen osastokin. Vahvan psykiatrian yksikön ympärille on
kehitetty nuorten ja päihdehoidon työryhmät sekä osaston lopettamisen jälkeen avohoidon
akuuttityöryhmä. Suonenjoen kaupungin perheneuvola on korvattu säästöpaineiden vuoksi
ostopalvelulla.

Siiliset-peruspalvelukeskuksessa

hoidon

porrastusta

on

kehitetty

edelleen

koko

yhteistoiminta-alueen toiminnan ajan. Kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa on kehitetty
niin, että toimijoita tuetaan toteuttamaan ja tuottamaan sellaisia toimintoja, jotka ovat
lisänneet alueen palveluvalikoimaa, esimerkiksi Kan-kodin, Kristillisen alkoholisti- ja
narkomaanityö Ry:n, toiminnan käynnistyminen Nilsiässä.
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8.2.3 Kuntien palvelustrategiset valinnat Pohjois-Karjalassa

Keski-Karjalan alueella palvelurakenne on ajan mittaan muotoutunut nykyiselleen, jossa
sairaanhoitopiirin yksikkö on ollut vahva ja hyvin resursoitu. Kesälahden, Kiteen ja
Tohmajärven muodostaman Helli-liikelaitoksen aikana on lisätty omaa toimintaa matalan
kynnyksen vastaanottopaikkoina.

Liperissä ja Outokummussa sosiaali- ja terveystoimi on jakaantunut terveys-, vanhus- ja
sosiaalipalvelujen tulosalueisiin. Mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjotaan kaikilla
tulosalueilla. Mielenterveys- ja päihdepalvelut on yksi sosiaali- ja terveystoimen
ydinprosesseista. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminta ja ostopalvelujen organisointi
sosiaalitoimen osalta siirtyvät terveyspalvelujen tulosalueelle vuoden 2013 alussa.

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa nimensä mukaisesti
terveyspalveluista. Kunnat itse vastaavat osaltaan sosiaalipalveluista. Nykyinen järjestelmä on
muotoutunut historian saatossa. Ilomantsissa on viime vuosina panostettu avopalveluihin.
Lähivuosina ollaan yhdistämässä ja kehittämässä mielenterveys- ja päihdepalveluita
kokonaisuutena

ja

samassa

yhteydessä

suunnitellaan

kunnallista

tuetumpaa

asumispalveluratkaisua.

Joensuun kaupungin ylläpitämä mielenterveyskeskus on perustettu vuonna 1995. Vuonna
2007 omat mielenterveyspalvelut uudelleen organisoitiin siten, että kaikki toiminta on
avohoidon toimintaa. Erilaiset työryhmät perustettiin ja työnjakoa selkeytettiin tavoitteena
palvella mahdollisimman monipuolisesti alueen väestöä sekä kiireellisen, että kiireettömän
hoidon tasolla. Pitkäaikaispotilaiden kokonaishoitoa pyrittiin vahvistamaan suuntaamalla
tietyt henkilöstöresurssit tälle asiakasryhmälle. Tavoitteena oli myös sairaalakustannusten
vähentäminen lisäämällä avohoidon henkilöstöä ja palveluvalikoimaa. Resurssit eivät riitä
oman palvelutuotannon lisäämiseen. Perhe- ja verkostokeskeisellä työtavalla pyritään
korjaamaan muuten puuttuvaa ennalta ehkäisevän työn osuutta. Päihdepalveluiden osalta
Joensuun

peruspalvelulautakunta

on

päätynyt

palvelujen

ulkoistamiseen

erilaisten

ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta. Perusteluina on ollut muun muassa tarve palvelurakenteen
muutokseen, palvelukokonaisuuden haltuunottoon ja avopalvelupainotteisuuden lisäämiseen.
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Lieksassa koetaan, että syrjäisen sijainnin vuoksi kunnassa on oltava hyvät peruspalvelut.
Näitä täydennetään ostopalveluilla, mikäli omien erityistytöntekijöiden saatavuus on
heikentynyt. Vuonna 2009 Lieksassa lakkautettiin entinen B-mielisairaala, jonka seurauksena
mielenterveysosaajat hajaantuivat eri työpisteisiin ja avohuoltopainotteisuutta lisättiin.
Samassa yhteydessä organisaatio kuitenkin pirstoutui ja nyt on käynnissä uudelleen
organisointi, esimerkiksi aikuispsykiatrian poliklinikan kunnallistamisselvitys. Samoin kuin
Lieksassa, myös Kontiolahdella palvelut on haluttu pitää matalan kynnyksen lähipalveluina
omilla terveysasemilla.

8.3

Kunta-

ja

palvelurakenneuudistuksen

vaikutukset

palveluiden

organisoinnissa
Kunta- palvelurakenneuudistus on vaikuttanut enemmistöön Itä-Suomen kunnista. Kysyimme
kunnilta, mitä muutoksia mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisointiin on tullut kuntaja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä ja onko palveluiden järjestäminen muuttunut
parempaan vai huonompaan suuntaan, vai pysynyt ennallaan. Kuntien kokemukset Parashankkeesta ovat erilaisia, mutta pääosin myönteisiä.

Paras-hankkeen yhteydessä tulleet muutokset
palvelurakenteissa
100

Itä-Suomi

50

Etelä-Savo

0
on tullut
muutoksia

KUVIO

33.

Pohjois-Savo

ei ole tullut
muutoksia

Paras-hankkeen

Pohjois-Karjala

yhteydessä

tulleet

muutokset

Itä-Suomen

kuntien

palvelurakenteissa vuonna 2012.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisointiin on tullut muutoksia Paras-hankkeen
yhteydessä 68 prosentissa (n=28/41) kyselyyn vastanneista Itä-Suomen kunnista. Eniten
muutoksia ovat kokeneet pohjoissavolaiset kunnat, josta 86 prosenttia (n=18/21) kyselyyn
vastanneista ilmoitti muutoksia tulleen palvelurakenteisiin Paras-hankkeen yhteydessä.
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Kokemukset Paras-hankkeesta
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KUVIO 34. Kokemukset Paras-hankkeesta Itä-Suomen kunnissa vuonna 2012.

Itä-Suomen kunnat ovat kokeneet Paras-hankkeen vaikuttaneen suotuisasti mielenterveys- ja
päihdepalveluiden järjestämiseen. Kunnista saattoi tulla jopa kahdenlaisia vastauksia, jotka
luonnollisesti on huomioitu analysoinnissa. Esimerkiksi Joensuussa koettiin Paras-hankkeen
vaikuttaneen

palveluiden

järjestämiseen

suotuisasti

asiakkaan

näkökulmasta,

mutta

organisaation näkökulmasta muutos on ollut huonompaan. Pohjois-Savossa, missä Parashanke on tuonut eniten muutoksia kunnallisten palveluiden järjestämiseen, ovat myös
kokemukset olleet hyviä. Pohjois-Savon kunnista jopa 71 prosentin (n=15/21) mielestä
muutos on ollut parempaan.

8.3.1 Paras-hankkeen vaikutukset eteläsavolaisissa kunnissa

Kyselyyn vastanneista Etelä-Savon kunnista ei yhdessäkään koettu Paras-hankkeen
yhteydessä tulleen muutosta huonompaan suuntaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden
järjestämisessä. Palvelut ovat joko pysyneet ennallaan tai edenneet parempaan suuntaan.
Suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista Etelä-Savon kunnista palvelut ovat säilyneet
ennallaan Paras-hankkeesta huolimatta.
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Etelä-Savon kuntien kokemukset Paras-hankkeesta
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KUVIO 35. Etelä-Savon kuntien kokemukset Paras-hankkeesta vuonna 2012.

Joroisissa psykoterapioihin pääsy on uudelleen organisoitunut. Masennuspotilaiden asema ja
hoitoon pääsy helpottui hyödynnettäessä masennuspotilaan hoitoprosessia. Päihdepalvelujen
osalta A-klinikka hoitaa entistä paremmin seurannat, jotka liittyvät ajokortin uusimiseen tai
takaisin saantiin. Perusterveydenhuoltoon ohjautuu nykyisin esimerkiksi korvaushoitolaisia.
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen
panostetaan entistä enemmän ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ottavat asiat
puheeksi nyt systemaattisemmin.

Juvalla puolestaan koetaan, että uhka kunnallisen autonomian menettämisestä on vauhdittanut
paikallisten palvelujen vahvistamista, koska on näyttöä siitä, että keskuskaupunkeihin
liittyminen heikentää entisestään ääreisosien palveluita ja lisää eriarvoisuutta. Mielenterveysja päihdepalvelut ovat mitä suurimmassa määrin lähipalveluja, koska asiakasryhmän
aktiivisuus hakeutua palvelujen piiriin on heikko.

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kuntien järjestelmät ovat olleet erilaiset ja nyt
luodaan yhteistä seudullista tapaa toimia. Mikkelin mielenterveysyksikkö on hallinnollisesti
jakautunut kolmelle tulosalueelle; terveyspalveluihin, perhepalveluihin sekä psykososiaalisiin
palveluihin. Kangasniemellä on päivitetty päihdetyön strategia ja sitä myötä osallistuu
työntekijä Mikkelin seudun mielenterveyskuntoutujien palveluiden suunnitteluun alueellisesti.
Kuntaan on asetettu poikkihallinnollinen päihdetyöryhmä, joka kehittää ja seuraa
päihdepalveluiden

vaikuttavuutta.

Kangasniemellä

ei

ole

päivitettyä

mielenterveyskuntoutujien strategiaa ja Mikkelin seudun SOTE- alueelle sitä ollaan luomassa
yhteistyönä tulevaisuudessa.
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Pieksämäen seudun kuntaliitoksen jälkeen vuodesta 2007 alkaen, on luotu Ikäneuvola ja
vuonna 2009 perustettu perhepalvelukeskus, mikä sisältää lastenneuvola-, perheneuvola-,
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lastensuojelun toiminnat. Palvelut on keskitetty
samaan hallinnolliseen yksikköön, jotta asiakas saisi ne helposti ja eri toimintojen yhteistyö
tehostuu. Tuolloin yhdistyivät myös mielenterveys- ja päihdepalvelut Pieksämäellä.

Sulkavalla koetaan, että jos toisten kuntien ratkaisut ovat jotain aiheuttaneet, niin
huonontaneet mahdollisuuksia päästä katkaisuhoitoon omassa kunnassa, sillä paikat täytetään
naapurikuntien vanhuksilla. A-klinikan toimintaan on panostettu ja satunnaisesti on perheitä,
jotka ovat hyötyneet yhteisistä perhepalveluista Savonlinnassa.

Etelä-Savon kuntien myönteiset kokemukset Paras-hankkeesta

Joroisilla lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat nyt paremmin organisoitu ja järjestetty.
Ostopalvelut ovat toimineet hyvin ja erikoissairaanhoidon asiantuntemusta saadaan hyvin.
Päihdepalvelujen toimivuus on hyvä tasoa ja jatkohoito sekä tuki on saatu Touholapäiväkeskuksesta. Vuodeosaston toteuttamana katkaisuhoito on ollut asiantuntevaa ja
toimivaa. Joroisilla koetaan, että jopa kunnan katukuva on rauhoittunut koska mielenterveysja päihdeasiakkaiden asiat ovat nyt paremmin organisoitu.

Kangasniemellä mielenterveyskuntoutujille ei ole laadittu strategiaa, mikä osaltaan ei ole
tuonut

muutosta.

Kehittämistyötä

tehdään

valtakunnallisen

suosituksen

mukaisesti

poikkihallinnollisena yhteistyönä. Toiminnan arviointi ja seuranta on suunnitelmallista.
Yhteistyö on parantunut linjaorganisaatiossa, tieto eri toimijoiden työstä on tullut
näkyvämmäksi ja verkostoituminen on tuonut työhön eri näkökulmia. Omien palveluiden
kehittäminen

on

tuonut

kustannussäästöä

hoitoprosesseihin

ja

palvelut

tuotetaan

kustannustehokkaasti.

Mikkelissä mielenterveystyön siirtyessä terveyspalveluihin, on mielenterveyspotilaiden hoito
tullut kokonaisvaltaisemmaksi. Nyt huomioidaan psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi myös
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somaattinen hyvinvointi, kuten hammaslääkärin ja fysioterapeutin palveluiden tarpeet.
Yhteistyö on sujuvampaa, koska hoitajat ja lääkärit ovat tuttuja.

Perhepalvelukeskuksen toiminnan alkaminen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
yhdistyminen on ollut Pieksämäellä hyvä muutos. Palvelut ovat fyysisesti samassa tilassa,
joten asiakkaiden ohjautuminen oikean palvelun piiriin käy vaivattomasti. Henkilöstön
monipuolista osaamista on voitu hyödyntää. Matala kynnyksisyyttä ja ennalta ehkäisevää
työtä on kehitetty, jolloin myös yhteistyö on tehostunut.

Palvelut pysyneet ennallaan

Mikkelissä kunta- ja palvelurakennusuudistus on tuonut seudulle sosiaali- ja terveystoimen
yhteistoiminta-alueen, mutta sillä ei sinänsä ole vielä ehtinyt olla suuria vaikutuksia
mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisoitumiseen. Muutos parempaan on kuitenkin
parhaillaan tapahtumassa. Pertunmaalla koetaan, että kunnan malli on pysynyt ennallaan ja on
toimivin ratkaisu palveluiden organisoinnissa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen
vaikutukset voivat olla erilaisia ja vaihdella ikäryhmitettyjen palveluiden osalta. Pieksämäellä
ikäihmisten osalta ei Paras-hanke ole vaikuttanut. Siellä palvelut järjestetään edelleen kunnan
omana palveluna, tehden yhteistyötä muiden tahojen, kuten seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

8.3.2 Paras-hankkeen vaikutukset pohjoissavolaisissa kunnissa

Pohjois-Savossa on selkeinten hyödytty Paras-hankkeen yhteydessä tulleista muutoksista
mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisoinnissa. Kaksi kuntaa kokee, että muutos on
ollut huonompaan. Naapurikunnan liittyessä toiseen kuntaan tai ryhtyessä hankkimaan
palvelut liikelaitoksen kautta, aiheuttaa tilanteen, että joku kunnista voi jäädä yksin
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palveluiden järjestämisen kanssa, eikä uutta kumppania, joko toista kuntaa tai muuta sopivaa
yhteistoimintamuotoa löydy. Tällöin kokemukset ovat väistämättäkin negatiivisia.

Pohjois-Savon kuntien kokemukset Paras-hankkeesta
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KUVIO 36. Pohjois-Savon kuntien kokemukset Paras-hankkeesta vuonna 2012.

Viime vuosien merkittävin muutos kunnallisten terveydenhuollon palveluiden organisoinnissa
on ollut Kysteri liikelaitoksen perustaminen Pohjois-Savossa, mikä tulee selvästi esiin
pohjoissavolaisten kuntien vastauksissa. Kysteri on perusterveydenhuollon liikelaitos, jossa
ovat mukana Leppävirran, Juankosken, Kaavin, Rautavaaran, Pielaveden, Keiteleen, Tervon
ja Vesannon kunnat. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on ottanut vastuulleen näiden kuntien
perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisen. Kotisairaanhoito on edelleen
kuntien järjestettävää palvelua. (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2012.)

Kysterin myötä palvelut on jaettu lähipalveluihin, seudullisiin palveluihin ja alueellisesti
keskitettyihin palveluihin. Lasten neuvola, hammashoito ja päiväaikainen lääkäripäivystys
säilyvät lähipalveluina. Röntgentutkimukset sekä terveyskeskussairaaloiden toiminta ovat osa
seudullisia

palveluita.

Kysteri

muodostuu

kolmesta

seudullisesta

palveluyksiköstä;

Leppävirran, Nilakan (Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto) ja Koillis-Savon (Kaavi, Juankoski,
Rautavaara), joilla kullakin on oma tulosvastuualueensa ja johtonsa. Kysterin väestöpohja on
reilut 32 000 asukasta. Kysteri puolestaan on yksi sairaanhoitopiirin neljästä palvelualueesta.
(Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2012.)

Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä on valmisteltu yhteistyössä kuntien
kanssa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva
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puitesuunnitelma, joka toimii organisaation ”kivijalkana”. Puitesuunnitelmassa kuvataan
kuntalaisille hankittavia palveluja koskevat tavoitteet ja toimintalinjat, minkä pohjalta
laaditaan vuosittaiset palvelusopimukset. Liikelaitos Kysterin omia päätöksentekoelimiä ovat
tilaajatoimikunta ja johtokunta. Tilaajatoimikunnan keskeisenä tehtävänä on palvelujen
järjestämisvastuusta huolehtiminen sekä kuntalaisten että kuntapäättäjien näkökulmasta.
Tilaajatoimikunnan
kunnallisvaalikauden

jäsenet

on

ajaksi.

nimetty

kuntien

Johtokunnan

keskeinen

luottamushenkilöistä
tehtävä

on

kuluvan

tehokkaasta

palvelutuotannosta vastaaminen. Johtokunnan toimikausi on vaalikauden mittainen. (PohjoisSavon sairaanhoitopiiri 2012.)

KUVIO 37. Kysteri liikelaitoksen organisaatiokaavio. (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2012).

Keiteleen,

Tervon,

Pielaveden

ja

Vesannon

kunnat

kuuluvat

Kysterin

Nilakan

palvelualueeseen. Sosiaalihuollon palvelut siirtyvät myös Kysterin alaisuuteen vuodesta 2015
alkaen. Leppävirralla terveyspalvelut olivat ennen Kysteri-liikelaitoksen toiminnan alkamista
osana omaa sosiaali- ja terveystoimea, mitkä olivat organisoitu elämänkaari-mallin
mukaisesti. Muutoksen jälkeen palvelut ovat pysyneet ennallaan kunnassa. Rautavaaralla
mielenterveysneuvola on siirtynyt osaksi Kysterin palveluita. Vuoden alusta kunnassa ei ole
vuodeosastoa, joten lähin on Juankoskella, jossa myös katkaisuhoito toteutetaan.
Rautalammilla Kysteri liikelaitoksen muodostuminen on tuottanut enemmänkin harmia, sillä
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sen seurauksena Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymästä ovat eronneet Tervo, Vesanto
ja Karttula. Karttula liittyi Kuopioon vuoden 2011 alussa. Tämä on Rautalammin kunnan
kannalta ollut merkittävin muutos.

Paras-hankkeen

aloitus

ja

kuntayhtymän

oma

mielenterveys-

ja

päihdepalvelujen

kehittämishanke ovat ajoittuneet samaan aikaan ja tavoitteet ovat olleet samansuuntaisia YläSavon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Palvelurakennetta on kehitetty
kuntarajat ylittäväksi ja kuntien palveluja yhtenäistäväksi kokonaisuudeksi. Asiakkaiden on
ollut mahdollista hakea palvelunsa mistä tahansa jäsenkunnasta, Iisalmesta, Kiuruvedeltä,
Sonkajärveltä tai Vieremältä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sisällä on sosiaali- ja
terveyspalvelujen yhteistyötä lisätty ja perinteisiä rajoja ylitetty. Vuoden 2010 alusta lähtien
kaikki kuntien sosiaalipalvelut, lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, ovat olleet saman SOTEkuntayhtymän toimintaa terveydenhuollon kanssa, jolloin yhteistyö mielenterveys- ja
päihdepalvelujen ja sosiaalipalvelujen välillä on lisääntynyt. Talouden ja toiminnan
suunnittelussa ja seurannassa on edellytetty sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä.
Kuntayhtymässä

käytössä

oleva

Kuntamaisema-

järjestelmä

käsittelee

toimintoja

suurtuotteina, jolloin esimerkiksi perhepalveluiden suurtuotteeseen kuuluvat lasten- ja
nuorisopsykiatria, nuorten päihdetyö sekä perheneuvola yhdessä lastensuojelun kanssa.
Vastaavasti

aikuispsykiatria,

aikuisten

päihdetyö

sekä

sosiaalitoimeen

kuuluva

mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut ovat saman aikuispsykososiaalisten palvelujen
suurtuotteen alaisuudessa.

Paras-hankkeen yhteydessä Tuusniemen kunnan terveyspalvelut siirtyivät vuoden 2009 alusta
Kuopion kaupungin tuottamiksi, jolloin perusterveydenhuollon kuntayhtymästä erkauduttiin
siten, että Kuopion kaupunki on tuottanut Tuusniemen kunnan perusterveydenhuollon.
Lapinlahdella ei varsinaisesti Paras-hankkeen johdosta ryhdytty erityisempiin toimenpiteisiin.
Varpaisjärvi liittyi Lapinlahteen vuonna 2011 ja se aiheutti muutoksia muun muassa siten,
että Varpaisjärven mielenterveysneuvola ja Lapinlahden perhe- ja mielenterveysneuvola
yhdistyivät ja päihdetyöntekijän palvelut ovat käytössä nyt myös entisen Varpaisjärven
kunnan alueella.

Peruspalvelukeskus-Siilisetissä

hyvinvointineuvola

syntyi

yhteistoiminta-alueen

organisoitumisen myötä. Hyvinvointineuvolassa on lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen
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asiantuntijuus

yhdessä

aikuispalveluiden

yksikössä.

tulosalueelle

Yhteistoiminta-alueen
ovat

organisaatiossa

hyvinvointineuvola,

perhe-

ja

mielenterveyspalvelut,

aikuissosiaalityön palvelut, lastensuojelu ja kehitysvammapalvelut.

Varkauden kaupungissa koetaan, ettei Paras hanke ole mitenkään vaikuttanut palveluiden
järjestelyihin. Vuonna 2009 on kuitenkin tehty organisaatiouudistus, jossa päihde- ja
mielenterveyspalveluista muodostettiin mielenterveys- ja päihdekeskus, jolla on yhteinen
esimies. Samana vuonna koottiin lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat ja kasvatusneuvola
samaan yksikköön. Verkostoituvaa työtapaa on lisännyt psykososiaalisen palvelualueen
muodostaminen organisaatiouudistuksessa. Palvelualue muodostuu

mielenterveys- ja

päihdepalveluista, perhepalveluista (lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö) sekä aikuis- ja
vammaispalveluista.

Pohjois-Savon kuntien myönteiset kokemukset Paras-hankkeesta

Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän mukaan muutos on ollut parempaan.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat muuttuneet asiakaslähtöisemmiksi ja helpommin
tavoitettaviksi. Kuntien keskinäinen tasa-arvoisuus palvelujen määrässä ja laadussa on
lisääntynyt.

Samankaltaisia

kokemuksia

on

myös

Kysterin

Nilakan

seudullisella

palvelupisteellä, jossa kuntayhteistyö on tiivistynyt, samoin kuin terveydenhuollon ja
sosiaalitoimen keskinäinen yhteistyö.

Kuopiossa palveluiden organisointi on mennyt parempaan suuntaan, koska matalankynnyksen
ja korjaavat palvelut ovat saaneet kummatkin omat resurssinsa. Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen

yhteinen

vastuualue

on

parantanut

asiakaslähtöisten

palveluiden

suunnittelua, kehittämistä, resurssin suuntaamista ja vaikuttavuuden arviointia. Lasten ja
nuorten palveluiden kolmiportainen malli on kuitenkin erikoissairaanhoidon osalta
ongelmallinen, aiheuttaen hoidon viivästymistä ja ollen resurssien optimaalista käyttöä
heikentävä asia. Tämä tulisi huomioida sekä kaupungin oman että Kuopion yliopistollisen
sairaalan erikoissairaanhoidon tuottavuusohjelmissa. Niin kutsuttu Kuopion psykiatrian
keskuksen malli on siten parempi. Matalankynnyksen palvelut kaikilta osin edellyttävät
edelleen kehittämistä, työnjaon suunnittelua ja lasten ja nuorten osalta mahdollisesti
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lisäresursointiakin. Asumispalvelujen näkökulmasta palvelut ovat muuttuneet myös
parempaan suuntaan.

Palvelurakenteen keventämisellä on saavutettu ja järjestetty

kuntouttavampia kodinomaisia asumisratkaisuja.

Yhteistyön paranemista korostetaan monissa kunnissa. Paras-hankkeen koetaan edesauttaneen
verkostoitumista ja yhteistyön tiivistymistä eri toimijoiden ja yksikkörajojen välillä.
Lapinlahdella yhteistyö eri kunnan toimijoiden kanssa on helpottunut ja tehostunut.
Varpaisjärven nykyisessä taajamassa on parempi palvelutarjonta kuin aiemmin sen ollessa
itsenäinen kunta. Tuusniemellä psykologiresurssit paranivat Paras-hankkeen yhteydessä
selkeästi. Lähes entisillä kustannuksilla on saatu kokoaikainen psykologi osaksi kunnan
palveluita.

Vaikka Varkaudessa koetaan, ettei Paras-hanke suoranaisesti ole vaikuttanut palveluiden
järjestämiseen, on muutos ollut parempaan suuntaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen
yhdistäminen on vähentänyt asiakkaiden ”luukuttamista”, verkostomainen työtapa on
lisääntynyt, samoin kuin toisten työn ymmärtäminen sekä yhteisten linjojen sopiminen on
helpottunut, jolloin työn painopisteitä on helpompi priorisoida. Yhteiset koulutukset ovat
tuoneet yhteistä näkökulmaa asioihin.

Palvelut pysyneet ennallaan

Muutamissa Pohjois-Savon kunnissa palvelut ovat pysyneet muuttumattomina Parashankkeesta huolimatta. Juankoskella ja Kaavilla palvelut ovat pysyneet ennallaan ja samat
virat ovat käytössä edelleen. Leppävirran kannalta arviointi on tässä vaiheessa liian aikaista,
sillä muutos Kysteri liikelaitokseen tapahtui vuoden 2012 alusta. Tässä vaiheessa palvelut
ovat

pysyneet

ennallaan.

Suonenjoen

ja

Kuopion

kaupungeilla

on

aiesopimus

kumppanuudesta ja tältä pohjalta on valmisteltu yhteistoiminta-alueen muodostamista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue oli tarkoitus toteuttaa 1.1.13 alkaen, mutta
aikataulu on muuttunut. Asiasta ja aikataulusta päättävät valtuustot syksyn 2012 aikana.
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Tarkoitus on yhteistoiminta-alueen myötä parantaa palvelutasoa siten, että voidaan hyödyntää
suuremman kaupungin erityisosaajia.

Rautavaaralla vuodeosaston muututtua Kysterin alaisuuteen siirtyi se myös konkreettisesti
kauemmaksi, mutta palvelu on edelleen saatavana. Mielenterveysneuvolan päihde- ja
mielenterveyspalvelut ovat saatavilla muutoksesta huolimatta kuntalaisille entiseen tapaan.
Kunnan sosiaalitoimessa ei ole muutoksia tullut, jotka olisivat vaikuttaneet palveluiden
saatavuuteen. Yhteistyö terveyspalveluiden kanssa on vielä toistaiseksi toimivaa, vaikkakin
on siirrytty kunnan omasta palvelutuotannosta Kysteri-liikelaitoksen hallinnoimaan.

Muutos huonompaan

Rautalammilla ja Suonenjoella koetaan palveluiden organisoinnin Paras-hankkeesta johtuen
menneen huonompaan suuntaan, eikä se ole tuonut juuri mitään hyvää. Tapahtuneissa
muutoksissa johtuen Sisä-Savosta on lakkautettu psykiatrinen vuodeosasto Suonenjoelta.
Rautalammilla toimivassa mielenterveysneuvolassa on työskennellyt kaksi psykiatrian
sairaanhoitajaa. Toisen jäädessä eläkkeelle virkaa ei enää täytetä, vaan tilanne ratkaistaan
sisäisillä toiminnan muutoksilla. Tämäkin voi osaltaan johtaa tilannetta huonompaan
suuntaan. Kuntayhtymä on pienentynyt puoleen ja sen seurauksena kokonaisvaltainen
psykiatrian yksikkö on pienentynyt. Lisäksi avo- ja laitoshoito ovat eriytyneet.

8.3.3 Paras-hankkeen vaikutukset pohjoiskarjalaisissa kunnissa

Paras-hankkeen myötä tulleet muutokset mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämiseen
ovat olleet puolessa kyselyyn vastanneista kunnista positiivisia Pohjois-Karjalassa. Yhden
kunnan kokemukset ovat olleet negatiivisia. Huomattavassa osassa kyselyyn vastanneista
kunnista palveluiden järjestäminen Paras-hankkeesta huolimatta on pysynyt ennallaan (42 %).
Tähän on ollut syynä esimerkiksi kunnan syrjäinen sijainti, jolloin palveluiden
uudelleenorganisointia tai kuntaliitosta ei ole ollut mahdollista toteuttaa.
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KUVIO 38. Pohjois-Karjalan kuntien kokemukset Paras-hankkeesta vuonna 2012.

Kesälahden,

Kiteen

ja

Tohmajärven

muodostaman

yhteistoiminta-alueen

Helli–

liikelaitoksessa on kehitetty mielenterveys- ja päihdepalveluja kehittämällä matalan
kynnyksen vastaanottotoimintaa. Mielenterveys- ja päihdetyö on tiimiytetty yhteen, mikä on
todettu

olevan

toimiva

ratkaisu.

Rääkkylän

kunnan

osallistuminen

täydentävään

kuntakyselyyn olisi ollut suotavaa, sillä Rääkkylä on eronnut liikelaitoksesta ja järjestänyt
terveyspalvelunsa itsenäisesti, ulkoistamalla ne. Muutos on tapahtunut vuoden 2009, eli
aiemman kuntakyselyn jälkeen, joten kokemukset ja syyt kyseiseen palveluiden
järjestämismuotoon olisi ollut arvokasta saada tietää.

Liperin ja Outokummun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnassa on tunnistettu ja osin
kuvattu mielenterveys- ja päihdepalveluiden prosessit. Ydinprosessin kuvaaminen on
parhaillaan tekeillä. Sisäistä työnjakoa on muutettu tukemaan enemmän asiakas- ja
perhenäkökulmaa. Henkilöstöresurssia on vahvistettu ja lisäkoulutusta saatu. Yhteistyö
perhepäivähoidon ja koulutoimen kanssa on tiivistynyt ja monipuolistunut.

Kuntaliitos Enon, Joensuun ja Pyhäselän välillä vuonna 2009 lisäsi Joensuun kaupungin
väestöpohjaa noin 14 000 asukkaalla ja mielenterveyskeskuksen henkilöstöresurssiin tuli
lisäystä.

Päihdepalveluiden

ulkoistaminen

on

tehty

vuoden

2011

alusta

alkaen.

Palvelurakennetta on tarkasteltu toiminnallisten ja taloudellisten faktojen pohjalta. Vuoden
2013 alusta Kontiolahden kunta muodostaa Joensuun kaupungin kanssa sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Kontiolahti ostaa korvaushoidon aloittamispalvelut
Sovatek-säätiöltä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin sijaan vuoden 2013 alusta alkaen.
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Kesälahden, Kiteen ja Tohmajärven alueella toimivan HELLI-liikelaitoksen resursseja ja
matalan kynnyksen palvelua omana toimintana on lisätty ja kuntoutumisen seurantaa
tehostettu. Mielenterveys- ja päihdetyöntekijät muodostavat tiimin, jolloin asiakkaat saavat
parempaa palvelua kaikissa kunnissa. Kustannukset ovat sitä myötä lisääntyneet.

Mielenterveysongelmista kärsivän asiakkaan saamat palvelut ovat monipuolistuneet
Joensuussa, koska paikallisten työntekijöiden taustalla on isompi moniammatillinen
hoitoyhteisö. Hoidon valitseminen potilaan tarpeita vastaavaksi toteutuu paremmin, sillä
käytössä on esimerkiksi kotikäynnit, joilla psykiatri on mukana. Päihdepalveluiden osalta
korvaushoidon tarve on viime vuosina kasvanut johtuen asiakasmäärän lisääntymisestä. Tämä
näkyi selkeästi terveysasemien lääkäreiden ja sairaanhoitajien potilastyössä. Sovatek-säätiön
toiminta on mahdollistanut korvaushoitopotilaiden siirron terveysasemilta Sovatekille.
Päihdepalvelujen
kokonaisuuden,

osalta
jossa

muutos
asiakkaan

on

ollut

myönteinen.

hoitopolku

kulkee

Palvelut

muodostavat

loogisemmin

kuin

nyt

ennen.

Päihdepalveluihin on saatu lääkäriresurssi ja avopalveluja on vahvistettu. Työnjakoa ja
yhteistoimintakäytäntöjä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken on kehitetty ja kehitetään
edelleen. Päihdepalveluilla on pääasiallinen hoitovastuu kaksoisdiagnoosi-potilaiden hoidosta.

Palvelut pysyneet ennallaan

Nurmeksen ja Valtimon kuntayhtymässä palvelut ovat pysyneet ennallaan. Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen osalta ollaan kehittämässä yhteistyötä asiakaslähtöisempään toimintamalliin.
Kuntayhtymän osalta mielenterveysyksikkö ja toimintakeskus ovat osallisena Arjen mielihankkeessa, jonka puitteissa tuotetaan yhteinen päihde- ja mielenterveystyön strategia.
Ilomantsin ja Lieksan kunnat ovat saaneet poikkeusluvan toimia yksin ja itsenäisinä kuntina,
joten Paras-hanke ei ole tuonut muutoksia palveluiden organisointiin. Lieksalla on ollut
poikkeamislupa Paras-hankkeen velvoitteista syrjäisen asemansa vuoksi. Paras-hankkeen
osalta perheneuvoloiden yhteistyötä on lisätty Lieksa-Nurmes alueella, jonka seurauksena
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järjestetään säännölliset yhteiskokoukset pari kertaa vuodessa. Juuan kunta tuottaa palvelut
edelleen itse suurimmaksi osaksi, eikä esimerkiksi kuntaliitosta tai sosiaali- ja
terveyspalveluiden yhdistymistä ole tapahtunut. Paras-hankkeen kautta ei ole tullut muutoksia
palvelutuotantoon.

Muutos huonompaan

Pohjois-Karjalan kunnista ainoastaan Joensuussa arvioidaan Paras-hankkeen aiheuttaneen
organisaation

näkökulmasta

muutoksen

huonompaan,

vaikka

palveluiden

käyttäjän

näkökulmasta arvioiden muutos on ollut parempaan. Jo ennen kuntaliitosta tiettyjen
ammattiryhmien, kuten erikoislääkärien ja psykologien määrä mielenterveyskeskuksessa oli
pieni suhteessa väestömäärään. Ongelmana on näiden resurssien edelleen hajottaminen
laajemmalle alueelle ja isommalle väestömäärälle. Tasapuolisuus hoidon saannissa ja
palveluissa ei välttämättä toteudu.

8.4 Kansallisten ohjelmien hyödyntäminen palveluiden organisoinnissa ja
ehkäisevän työn kehittämisessä
Täydentävässä kuntakyselyssä kysyimme, ovatko kunnat hyödyntäneet mielenterveys- ja
päihdepalveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä kansallisia kehittämisohjelmia; Kasteohjelmaa, Terveys 2015-ohjelmaa, Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa (Mieli 2009) sekä
Alkoholiohjelmaa. Kaste-ohjelma (83 %) on selvästi suosituin ja käytetyin kansallinen
kehittämisohjelma kunnallisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisessä ja
kehittämisessä. Syynä voi olla se, että Kaste-ohjelman kautta mahdollistuu myös
rahoitusväylä palveluiden kehittämiseen. Kansallisia kehittämisohjelmia, etenkin juuri Kasteohjelmaa, on hyödynnetty joko hankkeiden muodossa tai strategian laadinnassa työvälineinä.
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Kansallisten ohjelmien hyödyntäminen Itä-Suomen kunnissa
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KUVIO 39. Kansallisten ohjelmien hyödyntäminen Itä-Suomen kunnissa vuonna 2012.

Tärkeää on, että kansallisten ohjelmien suuntaviivat ja tavoitteet otetaan huomioon
kunnallisissa toimintasuunnitelmissa. Sillä tavoin kansalliset linjaukset etenevät käytännön
tasolle, kuntalaisten käyttämiin palveluihin ja sitä myötä kuntalaisiin. Mielestäni oleellisinta
on, että kansallisia linjauksia osataan soveltaa kunnan omiin lähtökohtiin ja tarpeisiin, jottei
niitä ainoastaan toisteta strategioissa. Tällöin ne eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla
käytäntöä. Tulisi enemmänkin miettiä sitä, mitä meidän kunnassamme tarkoittaa esimerkiksi
Terveys 2015-ohjelman mukainen tavoite siitä, että työikäisten työ- ja toimintakykyä ja
työelämän olosuhteita kehitetään siten, että ne osaltaan mahdollistavat työelämässä
jaksamisen pidempään ja työstä luopumisen myöhemmin. Miten kunta voi työnantajana tähän
itse vaikuttaa?

Etelä-Savossa useimmat kunnat ovat arvioineet, onko kansallisista ohjelmista mitä
hyödynnettävissä

paikallisella

tasolla.

Esimerkiksi

Sulkavalla

niitä

on

käytetty

talousarviovaiheessa perhetyön perusteluna ja mielenterveys- ja päihdetyön työryhmää ollaan
luomassa Mieli 2009- ohjelman perustalta. Joroisilla Terveys 2015-ohjelmasta on poimittu
vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan painopistealueita, jotka vastaavat väestön tarpeisiin sekä
ohjaavat palveluiden kehittämistä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä kaikki kansalliset ohjelmat ovat toimineet ohjaavina
mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä. Erityisesti kehittämistoimet noudattelevat
Mieli 2009 – suunnitelman tavoitteita. Lapinlahdella kunnan terveysosaston tavoitteet on
laadittu Terveys 2015- ohjelman mukaisesti ja Kaste-hanketta on hyödynnetty vanhusten
päivätoiminnan kehittämisessä. Mielenterveys ja päihdesuunnitelma ja alkoholiohjelma ovat
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mukana

päihdetoiminnan

suunnitelmissa.

Lisäksi

Lapinlahti

kuuluu

Pohjois-Savon

lastensuojelun kehittämisyksikköön, joka saa rahoitusta Kaste-hankkeelta. Tämä on erittäin
tärkeä

lastensuojelutyön

tukimuoto

ja

esimerkiksi

konsultaatiota,

koulutuksia

ja

sijaishuoltopaikkojen koordinointia on hyödynnetty. Mielenterveystyötä ja päihdetyötä ollaan
uudelleen hiomassa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa hyödyntäen. Alkoholiohjelman
puitteissa Lapinlahdella on saatu tietoa ja materiaalia yhdyshenkilöltä.

Rautalampi on hyödyntänyt Mieli 2009-, Alkoholi-, Kaste- ja Terveys 2015- ohjelmien
sisältöjä on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa, mielenterveys- ja päihdestrategiassa,
sekä hoitoonohjauksen uudessa suunnitelmassa. Lisäksi ohjelmista on saatu sisältöä koulujen
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kansallisten kehittämisohjelmien linjausten lähtökohdista
toimintaa on organisoitu uudelleen. Monissa kunnissa etenkin lasten ja nuorten palveluiden
sekä mielenterveys- ja päihdetyön osalta resursseja on koottu yhteen huomioiden palveluiden
käyttäjien osallisuus. Kehittämisohjelmien koulutuksia ja yhteistyöverkostoja on myös
hyödynnetty. Mielenkiintoista on havaita, että ohjelmia voidaan ikään kuin yhdistää
käytännön toiminnassa. Kaste-ohjelman avulla voidaan mielenterveys- ja päihdepalveluita
kehittää Mieli 2009-ohjelman mukaisiksi. Tämä on epäilemättä resurssien tehokasta
hyödyntämistä.

Muun muassa Kuopiossa Kaste-ohjelmaan lukeutuva Arjen mieli-hanke koordinoi Kuopion
kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa, jonka valmistelussa Mieli 2009-ohjelma on
ollut keskeinen asiakirja. Ohjelman periaatteet toteutuvat sekä ennakoivan ja korjaavan
toiminnan, että yhteistyöverkostojen käytön osalta tekeillä olevassa Kuopion Mielenterveysja päihdesuunnitelmassa vuosille 2013 -2020.

8.5 Ohjelmien hyödyntäminen ehkäisevien palveluiden kehittämisessä
ikäryhmittäin
Palvelukokonaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen entistä enemmän elämänkaari-mallin
mukaisesti ilmenee kansallisten kehittämisohjelmien hyödyntämisessäkin. Palvelut pyritään
kohdentamaan ikäryhmittäin. Täydentävässä kuntakyselyssä kysyimme, miten kansallisia
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kehittämisohjelmia

on

hyödynnetty

kunnan

mielenterveys-

ja

päihdepalveluiden

kehittämisessä lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten osalta.

En katsonut tarpeelliseksi arvioida maakunnallisesti kovinkaan tarkkaan sitä, millä tavoin
kansallisia kehittämisohjelmia kunnissa on hyödynnetty. Esimerkiksi Arjen mieli-hanke
liittyy Kaste-ohjelmaan, jota on toteutettu itäsuomalaisissa kunnissa yli maakuntarajojen.
Näin ollen tarkasteluni on enemmänkin kuntakohtaisten esimerkkien kuvaamaa. Alla oleva
diagrammi havainnollistaa maakunnallisen jakauman siitä, miten kansallisia ohjelmia on
maakunnittain hyödynnetty eri ikäryhmät huomioiden.

Kansallisten ohjelmien hyödyntäminen ikäryhmittäisten palveluiden
järjestämisessä ja kehittämisessä
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Kansallisten
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palveluissa

ohjelmien

ikäihmisten
palveluissa

hyödyntäminen

ikäryhmittäisten

palveluiden

järjestämisessä ja kehittämisessä Itä-Suomessa vuonna 2012.

Kehittämisohjelmia on hyödynnetty melko tasaisesti jokaisessa ikäryhmässä. Aikuisille
kohdennettujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta ohjelmia on hyödynnetty kuitenkin
eniten (78 %). Pohjois-Karjalan maakunnassa jokainen kyselyyn vastannut kunta, jossa
hyödynnetään kansallisia kehittämisohjelmia, on kohdistanut ne erityisesti aikuisille
tarkoitettuihin

palveluihin.

Pohjois-Karjalassa

kansallisia

ohjelmia

on

hyödynnetty

maakunnista eniten ja siitä syystä esimerkkien kuvaamisessa tämä ilmiö nousee myös esiin.

Täydentävän kuntakyselyn vastauksissa ilmeni, että kansallisia ohjelmia on hyödynnetty
etenkin ehkäisevien palveluiden järjestämisessä. Ilmiö on sinällään luonnollinen, koska
kansallisissa ohjelmissa on vahva ehkäisevä näkökulma, mikä on tarkoitus olla lähtökohta
palveluiden kehittämisessä. Välttääkseni kunnallisten palveluiden kuvauksen toistamisen ja
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päällekkäisyyden, tarkastelen kuntien esimerkkejä siitä, miten edellä mainittuja ohjelmia on
hyödynnetty ehkäisevien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä ikäryhmittäin.

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
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KUVIO 41. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Itä-Suomen kunnissa vuonna 2012.

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on verkostoitunutta toimintaa ja sitä tehdään useissa
kunnissa yli sektori- ja hallintorajojen, kuten sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen,
poliisin, seurakunnan sekä eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Ehkäisevän työn
tarkoituksena on, että erilaiset sosiaali- ja terveystoimen palvelut tukevat lasten ja nuorten,
aikuisten ja ikäihmisten mielenterveyttä jo ennen kuin suurempia ongelmia muodostuu.
Päivähoito,

perhetyö,

perhe-

ja

mielenterveysneuvola,

vanhusneuvola

ja

erilaiset

terveystarkastukset varmistavat hyvinvointia ja näiden palveluiden piiriin tulisi olla
mahdollista hakeutua ajoissa. Merkittävää on huomata, että jokaisessa kyselyyn vastanneessa
Itä-Suomen kunnassa tehdään lapsille kohdennettua ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä.
Vastausprosentin mukaan sitä näin ollen tehdään ainakin 79 prosentissa (n=41/41) ItäSuomen kunnista.
Ehkäisevää

työtä

toteutetaan

pitkälle

varhaisen

puuttumisen,

puheeksi

ottamisen,

moniammatillisen yhteistyön sekä palvelutarpeen arvioinnin avulla. Lasten ja nuorten
kohdalla

tämä

tarkoittaa

erityisesti

päivähoidossa,

kouluterveyden-

ja

opiskelijaterveydenhuollossa tapahtuvaa toimintaa. Työterveyshuolto on aikuisten ja
työikäisen

väestön

keskuudessa

usein

ensisijainen

ehkäisevää

mielenterveys-

ja

päihdepalveluja tarjoava taho, jossa päihdeongelmat ja elämäntilannekriisit voivat tulla
ensimmäisenä esiin. Työttömien terveystarkastukset nousevat tässä tilanteessa tärkeään osaan,
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sillä työttömät eivät kuulu työterveyshuollon piiriin pääsääntöisesti. Tällöin kuntien
järjestämät terveystarkastukset ovat ensisijaisen tärkeitä, jottei työtä vaille oleva henkilö jää
paitsioon palveluiden saannin suhteen, mikä osaltaan lisää myös syrjäytymisriskiä.
Ikäihmisiin kohdistuvaa ehkäisevää työtä ei tehdä yhtä aktiivisesti kuin verraten muihin
ikäryhmiin, vaikka muutamissa kunnissa ikäihmisille tarkoitettuja palveluita kehitetäänkin
ehkäisevä työote huomioiden.

Lasten palvelut

Lasten osalta LapPere-hankkeen tuotoksena on syntynyt varhaisen puuttumisen VARTUkäsikirja ja varhaiskasvatuksen strategia Joroisilla. Kaste-hankkeen avulla on kehitetty ennalta
ehkäisevää työtä Pieksämäen kaupungissa, kuten perheiden vanhemmuuden tukemiseksi
pilotoituja erilaisia vertaisryhmiä ja perhepalveluiden yhteistyön kehittämiseksi on laadittu
varhaisen tuen käsikirja. Lisäksi lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman seurantaryhmässä on
ollut Kaste-hankkeen projektityöntekijä mukana. Kaste-hankkeen kautta on saatu yhteistä
koulutusta lasten ja perheiden tuen kehittämiseksi.

Kuopion kaupungissa toimii neuvolan koti- ja perhetyön pilottikokeilu 1.9.2011 - 31.12.2012
välisenä aikana, mikä kuuluu Arjen Mieli-hankkeeseen. Pilottikokeilu alkoi seitsemällä
perhetyöntekijällä. Keväästä 2012 alkaen on toiminnassa ollut mukana viisi perhetyöntekijää,
joilla on monipuolinen koulutus- ja työkokemus lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Lähete
palveluun

tulee

neuvolan

terveydenhoitajalta,

päivähoidosta

tai

perheneuvolasta.

Tarkoituksena on tarjota lapsiperheille varhaista tukea, kun perhetyöntekijä jalkautuu kotiin ja
mahdollistaa perheen omien voimavarojen kasvamisen ja perheen tilanteen arvioinnin. Lasten
kanssa työskentelevien arkityöhön on jalkautettu työvälineiksi Kaste -ohjelman Lapsi
Kuopio- hankkeessa (2010 – 2012) kehitetyt varhaisen puuttumisen ja tukemisen
moniammatilliset

toimintamallit.

Näihin

sisältyvät

muun

muassa

moniammatilliset

konsultaatiokäytännöt ja syvennetty, varhaisen tuen ohjausmateriaali vanhemmille. Kuopiossa
toteutuu Supersyysloma ja – hiihtoloma viikot, jolloin urheilupaikkoihin ja museoihin on
vapaa pääsy. Lisäksi on paljon ilmaisia toimintamahdollisuuksia lapsille ja nuorille syys- ja
hiihtoloma viikoilla, mikä on muodostunut Kuopiossa hyvin suosituksi.
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Joensuun kaupunki on osallistunut Kaste-ohjelmaan lukeutuvaan, lapsille ja perheisiin
kohdistettuun osahanke TERTTU:un vuosina 2010–2012. Tähän on sisältynyt uudenlaisen
terapiapalvelujärjestelmän kehittäminen tavoitteena aiempaa vahvempi perustaso, kuten
ryhmätoiminnot, palvelujen jalkauttaminen ja ennaltaehkäisevien toimintojen vahvistaminen.
Myös asiakkaat ovat osallistuneet kehittämistyöhön kyselyiden, haastatteluiden ja työpajojen
merkeissä.

Tavoitteena

on

tukea

perhekeskusmaisen

toiminnan

vahvistumista

terapiapalvelujärjestelmässä, jota kehitetään edelleen jatkossakin. Joensuun Perheentalo on
tässä hankkeessa keskeisenä yhteistyökumppanina. Hankkeen myötä on muodostettu
uudenlaista vanhempien vertaistukiryhmätoimintaa ja se on vakiinnuttanut toimintansa
Joensuussa. Kaste-ohjelman TERTTU-hanke on ollut tukemassa Huoli puheeksi -koulutusten
vakiinnuttamista Joensuussa, minkä johdosta on tehty koulutuskartoitus Pohjois-Karjalan
alueella ja järjestetty neljä siihen kuuluvaa koulutusta. Kaste-ohjelman kautta kokeillaan
uudenlaista toimintamallia perheiden tukemiseksi perhesosiaalityöntekijä-kokeilun muodossa
ajalla 1.2. - 30.9.2012. Kaste-ohjelma on tukenut uudenlaisten sähköisten palvelujen
käyttöönottoa. On suunniteltu ja tehty nettisivusto vanhempien tueksi, sekä selvitetty ja
koordinoitu palvelusetelitoiminnan kehittämistä.

Nuorten palvelut

Nuorille kohdennettujen palveluiden kehittämisessä Etsivä nuorisotyö-projekti on toiminut
useissa itäsuomalaisissa kunnissa. Arjen mieli-hankkeen johdosta on järjestetty uudenlaisia
vanhempainiltoja ja kohtaamisia vanhempien kanssa nuorten kasvatuskysymyksissä.
Esimerkiksi Kuopiossa on järjestetty Kallaveden koulun toiminnallinen vanhempainilta ja
Äitien ilta Tyttöjen Talolla. Tietyllä alueella huolta aiheuttaneiden alaikäisten lasten
vanhemmille

on

järjestetty tilaisuuksia

moniammatillisella

kokoonpanolla.

Siiliset-

peruspalvelukeskuksen alueella on selvitetty ”Nuoren hyvinvointia uhkaavien tekijöihin
puuttuminen”- Kaste-osahankkeessa nuorten mielenterveyspalvelujen prosessia kunnassa ja
hahmoteltu kokeilu matalan kynnyksen pisteestä.

Pohjois-Karjalan

alueella,

Liperissä

ja

Outokummussa

on

ennaltaehkäisevää

ja

matalakynnyksistä toimintaa lisätty muun muassa web-ajanvarausjärjestelmän muodossa,
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mikä ei vaadi lähetekäytäntöjä. Arjen mieli-hankkeen kautta Joensuun kaupunki on yhdessä
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kanssa vahvistanut masennuksen hoitoa kehittämällä
ryhmämuotoista hoitoa ja henkilöstön osaamista peruspalveluissa. Pilottina on ollut
opiskeluterveydenhuolto. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen ohjelma on toteutunut
vuosina 2008–2011 Kaste-ohjelman kautta. Nuorille mielenterveyskuntoutujille on kehitetty
portaittainen tuetun asumisen toimintamalli yhteisötalo Jokikievarin myötä.

Aikuisten palvelut

Aikuisten palveluiden kehittämisessä kansallisia ohjelmia on hyödynnetty järjestämällä
terveystarkastuksia työttömille ja syrjäytymisuhan alla oleville. Arjen mieli-hanke on
vaikuttanut monissa kunnissa aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunnittelussa ja
kehittämisessä. Joensuussa Arjen mieli-hankkeeseen yhdistyy Mieli 2009-ohjelman mukainen
kehittämistoiminta, jota toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kanssa
vuosien 2011–2013 aikana.

Kansalliset linjaukset on huomioitu kehitettäessä keskisuuren kaupungin palvelurakenteeseen
sopivaa palvelukokonaisuutta. Vertaistuen ja kokemusasiantuntijoiden mukaan ottaminen
palvelujen suunnitteluun on tuottanut uusia toimintamalleja. Integroitu hoito toteutuu
ohjelman mukaisesti päihdepalveluissa. Toimivan palvelukokonaisuuden kehittämiseksi on
toteutettu ulkopuolisen asiantuntijan selvitys avopalveluiden tilanteesta. Avopainotteisen
hoidon kehittäminen erityisesti skitsofrenian hoidossa niin, että osastohoitoa tarvitaan
vähemmän ja tuetaan asiakkaiden itsenäistä asumista. Psykoedukaatiota ja ryhmämuotoista
hoitoa vahvistetaan siten, että mielenterveyskeskus ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
yhdessä järjestävät ja kehittävät palveluja ja materiaaleja erityisesti masennuksen,
kaksisuuntaisen

mielialahäiriön

ja

skitsofrenian

hoitoon.

Masennuksen

hoitoa

peruspalveluissa vahvistetaan kehittämällä ryhmämuotoista hoitoa.
Psykiatrisen

ja

perusterveydenhuollon

henkilöstön

käyttöön

ollaan

luomassa

sairaanhoitopiirin intranetiin yhteinen materiaalikokoelma, joka helpottaa työssä käytettävien
yhteisten ohjeiden, suositusten ja materiaalien löytämistä. Matalan kynnyksen ehkäisevänä
palveluna

kehitetään

kaikille

avointa

verkkopalvelua

mielenterveyden

itsehoitoon.

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalvelujen suunnitelmallisuutta vahvistetaan
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ja

potilastietojärjestelmää

kehitetään

tukemaan

paremmin

moniammatillista

ja

organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Ikäihmisten palvelut

Joensuussa on Alkoholiohjelman kanssa yhteistyössä kehitetty ikäihmisten alkoholin käytön
arviointimittari ammattihenkilöstön käyttöön. Arviointimittarin koulutusmateriaali ”Sopivasti
seniorille”- dvd ja videot on julkaistu myös Internetissä, samoin kuin alkoholin käytön
itsearviointimittari yli 65-vuotiaille. Joensuun kaupungin vanhusten palvelujen hankkeet ja
kaupungin henkilöstö ovat osallistuneet vahvasti kehittämistyöhön. Aktiivinen ikääntyminen
Itä- ja Keski-Suomessa -hanke on Kaste-ohjelmaan kuuluva, minkä kautta alkoholin käytön
arviointimittaria on juurrutettu käytäntöön.

Joroisilla kansallisia ohjelmia on hyödynnetty Voimaa vanhuuteen liikunnalla -projektin
myötä sekä luomalla ikäihmisille kohtaamispaikka ja päivätoimintaa. Kuntien välinen tiedon
vaihto ja Pieksämäen seudun Seniori-projekti on ikäihmisten päihdetyön hanke, joka on
toteutunut Pieksämäen kaupungissa. Mikkelissä on laadittu Ikäihmisten päihdehoitopolun
malli opinnäytetyötä ja mallia kehitetään kotihoitoon edelleen, osana Vanhus Kaste-hankkeen
toimintaa. Mallia voidaan soveltaa myös asumispalveluyksiköihin. Kuopion kaupunki on
osallistunut Arjen mieli-hankkeen kautta yli 65-vuotiaille tarkoitetun alkoholimittariston
kehittämiseen ja pilotointiin.
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9 KUNTAKYSELYIDEN YHTEENVETO JA POHDINTA

Kuntakyselyiden perusteella Paras-hankkeella on ollut suotuisat vaikutukset itäsuomalaisiin
kuntiin. Tämä oli vastoin omaa hypoteesiani ja siten tulos oli yllättävä. Oletin, että kunnissa
Paras-hanke on tuottanut enemmänkin hankaluutta ja lisännyt monimutkaisuutta palveluiden
organisoinnissa. Sen sijaan, se on mahdollistanut erilaisia palvelutuotantomallien käyttöä ja
lisännyt yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Sähköisten palveluiden hyödyntäminen on myös
osa mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä.

Erilaisten

palveluntuotantomuotojen

hyödyntäminen

palveluiden

järjestämisessä

on

monipuolistunut Itä-Suomessa kolmen viime vuoden aikana. Kunnat ovat perustaneet yhteisiä
liikelaitoksia, kuntayhtymiä ja isäntäkuntamalleja palveluiden järjestämisen toteuttamiseksi.
Palveluita ostetaan runsaasti myös toisen ja kolmannen sektorin palveluiden tuottajilta. Lasten
ja nuorten perhehoidossa yksityisten palveluiden kasvu on ollut räjähdysmäistä, sillä ItäSuomessa on jo jopa 130 yksityistä ammatillista perhekotia tai lastensuojelulaitosta, jotka
ovat luvanvaraisia ja kuuluvat laadun valvonnan piiriin. Kuopiossa järjestetyssä
Mielenterveyspäivät-tapahtumassa lastensuojelun professori Pirjo Pölkki esitti huolensa
lastensuojelun työntekijöiden nykytilanteesta, jolloin aikaa ei ole riittävästi ehkäisevään ja
etsivään työhön. Kiireellisten sijoitusten määrä on kasvussa, koska kriisit ennättävät pahentua
ja lastensuojelutarpeen arvioinnit viivästyvät. (Elo 2012, 5.)

Itä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastaja Marita Uusitalon mukaan
lastensuojelun kriisi vain pahenee. Lastensuojelussa työskentelee epäpäteviä työntekijöitä
lähes puolessa Itä-Suomen kunnista ja yhtä sosiaalityöntekijää kohden on kohtuuton määrä
lastensuojelun piirissä olevia. Kuopiossa yhtä sosiaalityöntekijää kohden on jopa 56 lasta.
Lastensuojelussa käytetään suurta valtaa perheen sisäisiin asioihin, jolloin työntekijän riittävä
koulutus ja kokemus korostuvat. Sosiaalityöntekijän on suuren urakkansa keskellä pystyttävä
toteuttamaan myös perhetyötä. Vuonna 2009 ainoastaan 40 prosenttia kuntakyselyyn
vastanneista kunnista oli laatinut lakisääteisen lastensuojelusuunnitelman, mutta Uusitalon
mukaan aluehallintovirasto on saanut patisteltua nyt lähes kaikki Itä-Suomen kunnat
tekemään

lastansuojelusuunnitelman.

Uusien
139

kunnanvaltuutettujen

tulisi

perehtyä

lastensuojelusuunnitelmiin,

koska

ne

lastensuojelusuunnitelmat

toimivat

tulisivat
tosiasiassa

päivittää.

Eri

talousarviotyön

asia

on,

milloin

tausta-asiakirjana.

Sijaishuollon palvelut ovat myös rajusti lisääntyneet, sillä lastensuojelulaitoksiin joudutaan
sijoittamaan senkin vuoksi, että varhaiset tukitoimet ontuvat. Palvelualueiden vankka
yhteistyö korostuu tässäkin asiassa, koska varhaisella puuttumisella entistä harvempi päätyisi
lastensuojelun asiakkuuteen. Taloudellinen tilanne kunnissa on huono eikä esimerkiksi
Kuopion kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2013 ole ilahduttava. Avohuollon tukitoimia
on lupa ostaa entistä vähemmän. (Elo 2012, 5.)

Vuoden

2009

kuntakyselyn

mukaan

Pohjois-Karjalassa

on

vähiten

laadittu

lastensuojelusuunnitelmia. Siellä kuitenkin hyödynnetään eniten indikaattoreita palveluiden
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä tehdään aktiivisimmin ehkäisevää työtä. Ehkäisevien
päihdetyön menetelmien käyttö palveluissa on Pohjois-Karjalan kunnissa yleisempää kuin
kahden muun maakunnan kunnissa. Ehkäisevät palvelut ovat herättäneet keskustelua
julkisuudessa runsaasti. Tutkimusprofessori Matti Rimpelä on esittänyt huolensa nuorten
syrjäytymisestä, samoin kuin presidentti Sauli Niinistö. Rimpelä on mielipidekirjoituksessaan
(Aviisi 11/2012) ihmetellyt, miksi 10 miljardia euroa lasten tukemiseksi ja palveluiden
järjestämiseksi ei estä syrjäytymistä. Pahoinvointitrendit pysyvät edelleen huolestuttavina,
vaikka syntyessään ikäluokat kuuluvat maailman terveimpien joukkoon. Rimpelän mukaan
yhtenä syynä on kuntapalveluiden kasvava tehottomuus, sillä miljardit eivät tuota odotetulla
tavalla hyvinvointia. Valtio ja kunnat kehittävät lapsiperheille ja lapsille tarjottua tukea ja
palveluita järjestelminä, eivät kokonaisuutena. (Tampereen ylioppilaslehti Aviisi 11/2012,
24.)

Lasten ja lapsiperheiden asiat hajaantuvat hallinnollisesti erilaisiin lakeihin, sektoreihin,
yksiköihin, ammattikuntiin ja tietojärjestelmiin. Rimpelän mukaan Suomi tarvitsee pikaisesti
lapsi- ja nuorisopolitiikan kokeilulain, joka mahdollistaisi kunnissa uuden mallin
soveltamisen ja tietoon perustuvan johtamisen uudistumisen. (Tampereen ylioppilaslehti
Aviisi 11/2012, 24.) Nähtäväksi jää, miten vuoden 2013 alussa voimaan astuva nuorten
yhteiskuntatakuu toteutuu ja millaiset vaikutukset sillä on nuoriin. Hallitusohjelmaan
sisällytetyn nuorten yhteiskuntatakuun on tarkoitettu toteutuvan siten, että jokaiselle alle 25vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-,
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työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi
joutumisesta.

Rahoituksen määrittäminen on vuoden 2009 kuntakyselyn mukaan erittäin haastavaa.
Palveluntuotantotapojen monipuolistuessa tämä tuskin yksinkertaistuu, vaikka kuntien tulisi
pystyä määrittämään palveluiden yksittäiset hinnat. Vuoden 2012 täydentävän kuntakyselyn
vastuksissa oli myös yllättävän moni ”en osaa sanoa” tai ”en tiedä”-vastaus. Yllättävää on, jos
sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava viranhaltija, kuten terveyskeskuksen johtava lääkäri, ei
tiedä kunnan palveluiden sisällöstä tai vaikuttavatko kansalliset kehittämisohjelmat
palveluiden kehittämiseen. Kansallisiin ohjelmiin on myös viitattu vastuksella ”ei olla oltu
hankkeissa mukana”. Tällöin syntyy käsitys, ovatko kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista
vastaavat viranhaltijat käsittäneet ohjelmien luonteen. Kansallisia ohjelmia, kuten Terveys
2015-ohjelma, on tarkoitettu hyödynnettäväksi palveluiden kehittämisessä valtakunnallisten
tavoitteiden mukaisesti, ei hankkeen muodossa, jolloin samalla rahoitus hoituisi. Sen sijaan,
kunnissa on osattu yhdistää kansallisia ohjelmia käytännössä. Esimerkiksi Kaste-ohjelmaa
voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä Mieli 2009-ohjelman mukaisiksi.

Käsite palvelustrategia ja toimintamalli, jolla tarkoitetaan palveluiden järjestämistapaa,
sekoitetaan usein kunnan strategiseen suunnitteluun palveluiden sisältöön liittyen. Tämä tuli
esiin etenkin täydentävän kuntakyselyn vastuksissa, kun kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista
vastaavilta viranhaltijoilta kysyttiin kunnan palvelustrategisista valinnoista. Miksi palvelut on
järjestetty tietyllä tavalla? Tällöin vastauksena saattoi olla, että ”kunnassamme laaditaan
strategiaa”. Strategioiden ja suunnitelmien vieminen käytäntöön ja nimenomaan omaa kuntaa
ja seutua koskevaksi toiminnan ”punaiseksi langaksi” on tärkeää. Tällöin tiedetään, millaista
”punaista lankaa” pitkin työskentelemme ja etenemme toiminnassamme ja minkälaiset
palvelut ovat sisällöltään. Palveluiden sisällöllinen kuvaus ja palveluntuotantomuoto ovat
kuitenkin kaksi eri asiaa.

Vaikka kunnilla on yhteinen palvelustrategia, samanlainen palveluntuotantomuoto, voi
esimerkiksi Paras-hankkeen kokemukset olla erilaisia. Siitä huolimatta, että on yhteinen
SOTE-alue, toivoin vastauksia suoraan jäsenkunnilta, sillä palveluiden tuotantotavoissa ja
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sisällöissä voi olla kuntakohtaisia eroavaisuuksia ja Paras-hanke on voitu kokea eri tavoin.
Rääkkylän kunnalta Pohjois-Karjalasta odotin vastausta. Rääkkylä kuului aiemmin, vielä
vuonna 2009, Helli-liikelaitokseen, mutta erosi siitä ulkoistaen palvelunsa kokonaan
yksityiselle palveluntuottajalle, Attendo Med Onelle. Rääkkylän kuntalaiset ovat tyytyväisiä
palvelutarjontaan nykyään. Tulevaisuus jää nähtäväksi. Yksityisen sektorin palveluntarjoaja
on herkempi reagoimaan taloudelliseen tilanteeseen ja markkinoihin, verraten julkiseen
sektoriin. Entäpä jos Attendo Med One nostaa hintoja tuntuvasti kerralla?

Suurempien kuntien, lähinnä maakuntien keskuskuntien, kuten Kuopion, Joensuun ja
Mikkelin vahva asema välittyy sekä palveluiden sisällön että palvelutarjonnan suhteen.
Palvelutarjonta on laajempaa, koska väestömäärä on suurempi ja sitä myötä palveluiden tarve
on

myös

monimuotoisempaa.

Kunnissa

on

ikäryhmittäisiä

eroavaisuuksia

palveluntuotantotavoissa ja palveluiden sisällössä vaihdellen sekä mielenterveys- että
päihdepalveluiden osalta. Moninaista hajontaa on siis havaittavissa. Onko ehkäisevän työn
vähäisyys ikäihmisten kohdalla ajateltu, ettei ehkäisevä työote sinällään enää kannata? Toivo
on menetetty ja asiaan olisi pitänyt tarttua aiemmin, henkilön ollessa nuorempi? Ehkäisevää
työtä kyllä kerrotaan tehtävän, mutta sen määrittämien myönnetään olevan edelleen
haastavaa. Puhutaan enemmänkin ”ehkäisevästä työotteesta”.

Presidentti Sauli Niinistö on painottanut ehkäisevän työn tärkeyttä ja perusti työryhmän
pohtimaan, millä tavoin nuorten syrjäytymistä voidaan ehkäistä. Presidentti Niinistön
työryhmä julkaisi ”Ihan tavallisia asioita”-vihkosen ja verkkosivuston syksyllä 2012.
Niinistön työryhmän raportti sai mediassa lähes täystyrmäyksen. Niinistö painotti, että työ on
vasta alussa. Tarkoitus on käynnistää kansalaiskeskustelu ja painottaa, että ihan jokainen voi
pienilläkin teoilla vaikuttaa suotuisasti arjen hyvinvointiin. Mielestäni asia on juurikin näin.
Sekin

on

huomattavaa,

että

pyritään

vaikuttamaan

asenteisiin.

Vaikka

elämme

individualistisessa yhteiskunnassa, jossa yhteisöllisyys vaikuttaa olevan katoavaa, on tärkeää
puuttua siihen, miten välittämisen kulttuuri saataisiin elpymään. Ei ole itseltä pois, jos arjen
pienillä teoilla osoittaa välittävänsä. Tämä korostuu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
työntekijöiden työotteessa. Vaikka meillä olisi tarjolla runsaastikin ehkäisevän työn välineitä,
mutta niitä ei hyödynnetä työssä, ei niillä myöskään ole merkitystä. Työntekijän
henkilökohtainen vastuu ehkäisevän työn toteutumisesta korostuu. Asiakkaan saapuessa
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lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla esimerkiksi fyysisen vaivan vuoksi, ei ole resurssien
hukkaamista, jos asiakkaalta samalla kysytään, ”miten muutoin jaksat?”, tai ”onko mielen
päällä jotain muuta, jossa voisin sinua auttaa tällä samalla kertaa?” Se on välittämistä ja
silloin voidaan resursseja hyödyntää paljon tehokkaammin, kuin että asiakas joutuu jokaiseen
eri ongelmatilanteeseen varaamaan uuden ajan ja odottamaan vastaanotolle pääsyä, jolloin
ongelmat voivat vain pitkittyä ja pahentua. Tämä osaltaan kuormittaa runsaasti myös
terveydenhuoltoa.

Ajan hengen ja yhteiskunnan taukoamattomassa muutoksessa palvelujärjestelmät ovat myös
jatkuvassa muutosten turbulenssissa. Kunta- ja palvelurakenne on niin suuri kokonaisuus, jota
vertaan tässä tapauksessa valtamerilaivaan; se kääntyy hitaasti ja juuri kun se on ohjattu
haluttuun kurssiin, sitä ryhdytään uudelleen kääntämään ja edelleenkin suunnanmuutos
tapahtuu hitaasti. Uudet muutokset koputtavat jo kunnantalojen ovia, kun edelliset uudistukset
ovat vasta jollain tavoin saatu juurrutettua kuntien palvelujärjestelmiin ja käytäntöihin. Tämä
herättää kysymyksiä siitä, kuinka paljon muutokset kunta- ja palvelurakenteissa maksavat,
ovatko kaikki uudistukset ja muutokset välttämättömiä ja ylipäätään tarvittavia? Näihin on
tietysti lukuisia perusteltuja vastauksia. Yksi keskeisimmistä huomioitavista seikoista on
demokraattinen päätöksentekojärjestelmämme, jossa kansanvalta vaikuttaa kaikilla hallinnon
tasoilla. Poliittinen tahtotila on se, mikä suuremmalta osin määrittää päätösten myötä syntyvät
suuntaviivat.

Lisäksi

on

huomioitava,

että

muutokset

väestörakenteessa

vaatii

palvelujärjestelmän päivittämistä, sillä kunnat ovat tulevaisuudessa todella ahdingossa, ellei
muutoksia kunta- ja palvelurakenteisiin tehdä. Huomisen asioista päätetään tänään ja sen
vuoksi suuri valtamerilaivakin on käännettävä uuteen kurssiin ajoissa, jotta se ehtisi kääntyä
ennen mahdollista törmäystä.

Valtio on ohjannut kuntia viime vuosikymmenen aikana erilaisten ohjelmien kautta ja tällä
tavoin horisontaalisuutta on pyritty vahvistamaan. Sitä, onko ohjelmaohjaus riittävää ja
parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettävissä olevaa on tietenkin toinen seikka. Olen
miettinyt usein sitä, onko loppujen lopuksi kuitenkin valta ja resurssit valtiolla, mutta vastuu
kunnilla? Onko niin, että valtio ohjaa ja vastuuttaa kuntia vedoten kuntien itsehallintoon,
mutta resurssit ja valta ovat kuitenkin valtion hallussa, mikä näkyy valtionosuusjärjestelmän
ja kuntien pakkoliitosten muodossa. Miten voidaan puhua kuntien itsehallinnosta, jos kunnat
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ajetaan tilanteeseen, jossa muuta vaihtoehtoa ei ole kuin liittyä naapurikuntaan? Se kenellä on
resurssit on myös valta. Käyttääkö valtio valtaansa ikään kuin kiristämällä kuntia? Asia ei
tietenkään ole näin mustavalkoinen, mutta kunta- ja palvelurakenneuudistusten valossa
tilannetta tarkasteltuna, tulee väistämättä mieleen se, millainen kuntien itsehallinnollinen
asema loppujen lopuksi onkaan?

Tuleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on jatkumoa Paras-hankkeelle, mikä tarkoittaa, että
palvelurakenteiden muutosten suuntaa ei tietenkään käännetä päinvastaiseen suuntaan vaan
pyritään jatkamaan pitkälti siitä, mihin on viime vuosikymmenen aikana suunnattu.
Lainsäädäntömuutokset ja erilaiset kansalliset ohjelmat vaikuttavat sekä palveluiden sisältöön
että palvelurakenteeseen. Sen vuoksi koko palvelujärjestelmä on haastavassa tilanteessa, sillä
muutokset kohdistuvat vankkoihin puitteisiin. Henkilöstöltä, joka tekee käytännön työtä niin
hallinnossa kuin palveluiden tuottajina, vaaditaan eniten. He ovat kuitenkin ne, jotka ovat
keskellä turbulenssia niin työntekijöinä, kuin kuntalaisina ja itse palvelujen käyttäjinä.

Syksyn 2012 kuntavaalien myötä uudet kunnanvaltuustot saavat vastaan haastavan tehtävän.
Paras-hankkeen puitelain voimassa olo päättyy ja kunnissa odotetaan, mitkä ovat valtion
hallinnon seuraavat siirrot kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistaminen on väistämättäkin lähitulevaisuudessa edessä, sillä terveyserot
kasvavat, kuntien rahoitusvaikeudet lisääntyvät väestön ikääntyessä ja palveluiden saatavuus
ja laatu on turvattava paremmin tulevaisuudessa.
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Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat viranhaltijat
Kysely Itä-Suomen läänin kunnille mielenterveys- ja päihdepalvelujen
sekä lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen järjestämisestä
Kuntakyselyn toteutus
Itä-Suomen lääninhallitus toteuttaa kuntakyselyn Itä-Suomen läänin kunnille
mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen
järjestämisestä. Kysely osoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista
vastaaville viranhaltijoille. Kyselyn kautta kerätään tietoa Itä-Suomen läänin
kuntien tämänhetkisestä tilanteesta mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä
lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen järjestämisen osalta.
Kysely toimii alkukartoituksena Mieli 2009- ohjelman mukaisen valtakunnallisen
mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelman jalkauttamiselle. Myöhemmin
syksyllä toteutettavissa maakunnallisissa yhteistyökokouksissa käsitellään
suunnitelman toimeenpanoa kyselyn tuloksiin nojaten. Samalla toteutetaan
mielenterveysasetuksen mukaiset vuosittaiset yhteistyökokoukset lasten ja
nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi. Lasten ja nuorten
hyvinvointipalvelut ovat tärkeä osa ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä.
Lääninhallituksen tehtävänä on valvoa palvelujen ja kansalaisten
perusoikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lääninhallitus
myös tarvittaessa ohjaa kuntia toteuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluja
valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti tulee ottaa huomioon
ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutuminen. Kuntakyselyn ja
maakunnallisten yhteistyökokousten myötä lääninhallitus luo edellytyksiä
yhdenvertaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toteutumiselle yhdessä kuntien
kanssa.
Kuntakyselyyn on vastattava perjantaihin 9.10.2009 mennessä. Vastaukset
lähetetään sähköpostitse osoitteeseen:
kaisa-johanna.kemppainen@laaninhallitus.fi
Yhteistyöterveisin

Tiedoksi

Paula Ollonen
Lääninlääkäri

Satu Syrjälä
Ylitarkastaja

Tanja Marin
Alkoholiohjelman
aluekoordinaattori
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Kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnat
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LIITE 2

Kysely Itä-Suomen läänin kunnille mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä
lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen järjestämisestä
Merkitse oikea vastausvaihtoehto ruksilla (X) tai kirjoita vastaus sille varattuun tilaan

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN
1. Kunnassamme on laadittu
a.) ( )
mielenterveyssuunnitelma tai -strategia,
b.) ( )
päihdesuunnitelma tai -strategia,
c.) ( )
yhdistetty mielenterveys- ja päihdesuunnitelma tai -strategia,
d.) ( )
mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on osana kunnan
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiaa tai vastaavaa,
e.) ( )
mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on osana kuntastrategiaa,
f.) ( )
ei minkäänlaista strategiaa.

2. Kunnassamme on laadittu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
a.) ( )
kyllä
b.) ( )
ei

3. Kunnassamme on laadittu lastensuojelusuunnitelma
(Lastensuojelulaki 417/2007, 12§)
a.) ( )
kyllä
b.) ( )
ei

4. Kunnassamme tehdään aikuisille tarkoitettua ehkäisevää mielenterveystyötä
a.) ( )
kyllä
b.) ( )
ei

Mitä tehdään?

5. Kunnassamme tehdään aikuisille tarkoitettua ehkäisevää päihdetyötä
a.) ( )
kyllä
b.) ( )
ei

Mitä tehdään?

6. Kunnassamme tehdään ehkäisevää lasten ja nuorten mielenterveystyötä
a.) ( )
kyllä
b.) ( )
ei

Mitä tehdään?

7. Kunnassamme tehdään ehkäisevää lasten ja nuorten päihdetyötä
a.) ( )
kyllä
b.) ( )
ei

Mitä tehdään?

8. Kunnassamme hyödynnetään mielenterveys- ja päihdetyön päätöksenteossa ja
palvelujen suunnittelussa
a.) ( )
menetetyt elinvuodet-indeksiä (PYLL),
b.) ( )
päihdeavain-indikaattoreita,
c.) ( )
laatusuosituksia,
d.) ( )
Sotkanet-tilastoja,
e.) ( )
muuta, mitä?
f.) ( )
ei mitään.

9. Mitä ehkäisevän päihdetyön menetelmiä kuntanne sosiaali- ja terveyspalveluissa on
käytössä?
a.) ( )
Mini-interventio,
b.) ( )
Audit-menetelmä,
c.) ( )
Time Out-menetelmä,
d.) ( )
jokin muu, mikä?
e.) ( )
ei mitään.

10. Menetelmiä käytetään
a.) ( )
lasten ja nuorten,
b.) ( )
aikuisten,
c.) ( )
ikääntyneiden palveluissa.

Missä kuntanne toimintayksiköissä em. menetelmiä käytetään?

11. Kunnassamme on järjestetty työttömille terveystarkastuksia
a.) ( )
kyllä
b.) ( )
ei

12. Kunnassamme järjestetään mielenterveyskuntoutujille kuntouttavaa työ- ja
päivätoimintaa (Sosiaalihuoltolaki 68/2002, 27§ d, e)
a.) ( )
kyllä
b.) ( )
ei

Millaista toimintaa?

PALVELUJEN RAHOITTAMINEN
13. Paljonko kunnassanne on varattu määrärahaa mielenterveyskuntoutujien
avohoitoon ja kuntoutukseen vuodelle 2009? Eritelkää sosiaali- ja terveystoimen
rahoitus.
(Huom. Vastauksessa ei tule ilmoittaa hankerahoitusta, vaan kunnan oma
toimintamääräraha euroissa.)
Sosiaalitoimi:
Terveystoimi:

14. Paljonko kunnassanne on varattu määrärahaa päihdehuollon avo- ja
laitoshoidon/ kuntoutuksen käyttöön vuodelle 2009?
(Huom. Vastauksessa ei tule ilmoittaa hankerahoitusta, vaan kunnan oma
toimintamääräraha euroissa)

Paljonko määrärahaa on jäljellä vuodelle 2009?

Onko kunnassanne jäänyt asiakkaita ilman päihdehuollon palveluja määrärahan
puutteen vuoksi?
a.) ( )
kyllä
b.) ( )
ei

15. Mielenterveyspalvelujen määrärahoja aiotaan vuonna 2010
a.) ( )
lisätä,
b.) ( )
vähentää,
c.) ( )
säilyttää ennallaan.

16. Päihdepalvelujen määrärahoja aiotaan vuonna 2010
a.) ( )
lisätä,
b.) ( )
vähentää,
c.) ( )
säilyttää ennallaan.

17. Onko kuntanne hakenut tai aikooko hakea rahoitusta erillisten ohjelmien kautta
mielenterveys- ja päihdepalvelujen tai lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen
järjestämiseen, esimerkiksi KASTE-ohjelmaa tms. hyödyntäen?
a.) ( )
kyllä
b.) ( )
ei
Millaisten palvelujen järjestämiseen rahoitusta on haettu /aiotaan hakea?

Kiitos vastauksista!

LIITE 3
Saatekirje
Itä-Suomi
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
- vastuualue

ISAVI/2029/05.06.02/2012
Kyselylomake

11.6.2012

Julkinen

Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat viranhaltijat

Täydentävä kysely Itä-Suomen kunnille mielenterveys- ja päihdepalveluiden
organisoinnista

Kuntakyselyn toteutus
Itä-Suomen lääninhallitus toteutti kuntakyselyn Itä-Suomen kunnille
mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä lasten ja nuorten
hyvinvointipalveluiden järjestämisestä syksyllä 2009. Kysely osoitettiin
kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaaville viranhaltijoille. Kyselyn
kautta kerättiin tietoa Itä-Suomen kuntien senhetkisestä tilanteesta
mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lasten ja nuorten
hyvinvointipalvelujen järjestämisessä.
Kysely toimi samalla alkukartoituksena Mieli 2009- ohjelman mukaisen
valtakunnallisen mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelman
jalkauttamiselle. Syksyllä 2009 toteutuneissa maakunnallisissa
yhteistyökokouksissa käsiteltiin suunnitelman toimeenpanoa kyselyn
tuloksiin nojaten ja samalla toteutettiin mielenterveysasetuksen mukaiset
yhteistyökokoukset lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen
kehittämiseksi.
Nyt toteutettava uusi kysely kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista
vastaaville viranhaltijoille toimii täydentävänä tiedonkeruuna Itä-Suomen
kuntien mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisointiin liittyen.
Tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa siitä, millaisia toimintamalleja
kunnissa on käytössä mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämiseksi
eri ikäryhmittäin, ovatko palvelut sisällöltään korjaavaa vai onko ongelmien
syntymisen ehkäisevyys huomioitu palveluiden järjestämisessä ja
tuottamisessa. Lisäksi täydentävän kyselyn tarkoituksena on selvittää,
kuinka Paras-hanke on vaikuttanut palveluiden organisointiin, kuten
tuotetaanko palvelut kunnan omana palveluntuotantona vai yhteistyössä
muiden kuntien kanssa ja kuinka kansallisia ohjelmia hyödynnetään
palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa.
ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6800
Mikkelin päätoimipaikka
kirjaamo.ita@avi.fi
Maaherrankatu 16
www.avi.fi/ita
Mikkeli
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa palveluiden ja kansalaisten
perusoikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä
tarvittaessa ohjata kuntia toteuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluja
valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti tulee ottaa huomioon
ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutuminen. Kuntakyselyn myötä
aluehallintovirasto luo edellytyksiä yhdenvertaisen sosiaali- ja
terveydenhuollon toteutumiselle yhdessä kuntien kanssa. Tiedonkeruu
toimii samalla myös kunnallispolitiikan pro gradu tutkielman
aineistonkeruuna.

Kyselyyn on vastattava 30.6.2012 mennessä. Vastaukset lähetetään
sähköpostitse osoitteeseen: k.-johanna.kemppainen@uta.fi

Yhteistyöterveisin

Paula Ollonen

Satu Syrjälä

Aluehallintoylilääkäri

Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Kaisa-Johanna Kemppainen
Kunnallispolitiikan opiskelija, Tampereen yliopisto

Tiedoksi Kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnat
Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt

Itä-Suomi
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
- vastuualue

Kysely

LIITE 4

12.6.2012

Julkinen

Täydentävä kysely Itä-Suomen kunnille mielenterveys- ja päihdepalveluiden
organisoinnista

Kunta:
Vastaajan nimi:
Sähköpostiosoite:

1. Miten kuntanne mielenterveys- ja päihdepalvelut on organisoitu
- lapsille,
- nuorille,
- aikuisille,
- ikäihmisille?
Huomioiden erityisesti, ovatko palvelut sisällöltään ennakoivaa vai korjaavaa ja ovatko
palvelut järjestetty kunnan omana palveluntuotantona, ostopalveluna vai yhteistyössä
toisten kuntien tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

2. Miksi kunnassanne on käytössä juuri nämä palvelustrategiat/toimintamallit?

3. Mitä muutoksia kuntanne mielenterveys- ja päihdepalveluiden organisointiin on tullut (tai
organisoinnissa on tapahtunut) kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras-hankkeen)
yhteydessä?

4. Onko mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestäminen kunta- ja
palvelurakenneuudistuksen yhteydessä muuttunut
a.) parempaan suuntaan
b.) huonompaan suuntaan
c.) pysynyt ennallaan?
Perustelkaa vastauksenne

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6800
Mikkelin päätoimipaikka
kirjaamo.ita@avi.fi
Maaherrankatu 16
www.avi.fi/ita
Mikkeli
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
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Kuopion toimipaikka
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5. Onko kunnassanne hyödynnetty mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisessä ja
kehittämisessä seuraavia kansallisia ohjelmia:
a) Kaste-ohjelma,
b) Terveys 2015-ohjelma,
c) Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (Mieli 2009),
d) Alkoholiohjelma?

6. Miten edellä mainittuja ohjelmia on hyödynnetty kuntanne mielenterveys- ja
päihdepalveluiden kehittämisessä?
- lasten,
- nuorten,
- aikuisten ja
- ikäihmisten osalta?
7. Millä tavoin kuntanne toteuttaa ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä
- lasten,
- nuorten,
- aikuisten ja
- ikäihmisten kohdalla?

Kiitos vastauksistanne!
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LIITE 5

KUNTAKYSELYN VASTAUKSET
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuntakysely 2009
Itä-Suomen lääni

VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

VASTAUSPROSENTTI
(n=)
43/54
10/17
14/14
19/23

%
80 %
59 %
100 %
83 %
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1. Kunnassamme on laadittu

VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

A
(n=)
20/43
2/10
14/14
4/19

B
%
47 %
20 %
100 %
21 %

(n=)
29/43
6/10
12/14
11/19

C
%
67 %
60 %
86 %
58 %

(n=)
5/43
3/10
0/14
2/19

D
%
12 %
30 %
0%
10 %

(n=)
0/43
0/10
0/14
0/19

E
%
0%
0%
0%
0%

(n=)
4/43
2/10
2/14
0/19

F
%
9%
20 %
14 %
0%

A=

mielenterveyssuunnitelma tai – strategia

B=

päihdesuunnitelma tai – strategia

C=

yhdistetty mielenterveys- ja päihdesuunnitelma tai – strategia

D=

mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiaa tai vastaavaa

E=

mielenterveys- ja päihdesuunnitelma on osana kuntastrategiaa

F=

ei minkäänlaista strategiaa

(n=)
5/43
1/10
0/14
4/19

%
12 %
10 %
0%
21 %
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2. Kunnassamme on laadittu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

KYLLÄ
(n=)
24/43
7/10
6/14
11/19

EI
%
56 %
70 %
43 %
58 %

(n=)
19/43
3/10
8/14
8/19

%
44 %
30 %
57 %
42 %

3. Kunnassamme on laadittu lastensuojelusuunnitelma
VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

KYLLÄ
(n=)
17/43
5/10
5/14
7/19

EI
%
40 %
50 %
36 %
37 %

(n=)
25/43
5/10
10/14
10/19

%
58 %
50 %
71 %
53 %

4. Kunnassamme tehdään aikuisille tarkoitettua ehkäisevää mielenterveystyötä
VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

KYLLÄ
(n=)
35/43
7/10
13/14
15/19

EI
%
81 %
70 %
93 %
79 %

(n=)
9/43
4/10
1/14
4/19

%
21 %
40 %
7%
21 %
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5. Kunnassamme tehdään aikuisille tarkoitettua ehkäisevää päihdetyötä
VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

KYLLÄ
(n=)
38/43
8/10
14/14
16/19

EI
%
88 %
80 %
100 %
84 %

(n=)
5/43
2/10
0/14
3/19

%
12 %
20 %
0%
16 %

6. Kunnassamme tehdään ehkäisevää lasten ja nuorten mielenterveystyötä
VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

KYLLÄ
(n=)
41/43
9/10
14/14
18/19

EI
%
95 %
90 %
100 %
95 %

(n=)
3/43
2/10
0/14
1/19

%
7%
20 %
0%
5%

7. Kunnassamme tehdään ehkäisevää lasten ja nuorten päihdetyötä
VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

KYLLÄ
(n=)
42/43
10/10
14/14
18/19

EI
%
98 %
100 %
100 %
95 %

(n=)
2/43
1/10
0/14
1/19

%
5%
10 %
0%
5%
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8. Kunnassamme hyödynnetään mielenterveys- ja päihdetyön päätöksenteossa ja palvelujen
suunnittelussa
VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
A=
B=
C=
D=
E=
F=

A
(n=)
20/43
5/10
8/14
7/19

B
%
47 %
50 %
57 %
37 %

(n=)
16/43
4/10
8/14
4/19

C
%
37 %
40 %
57 %
21 %

(n=)
33/43
10/10
11/14
12/19

D
%
77 %
100 %
79 %
63 %

(n=)
37/43
10/10
14/14
13/19

E
%
86 %
100 %
100 %
68 %

(n=)
19/43
4/10
10/14
5/19

F
%
44 %
40 %
71 %
26 %

(n=)
0/43
0/10
0/14
0/19

%
0%
0%
0%
0%

menetetyt elinvuodet-indeksiä (PYLL)
päihdeavain-indikaattoreita
laatusuosituksia
Sotkanet-tilastoja
muuta, mitä?
ei mitään

9. Mitä ehkäisevän päihdetyön menetelmiä kuntanne sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä?
VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

Mini-interventio
(n=)
%
37/43
86 %
9/10
90 %
14/14
100 %
14/19
74 %

Audit-menetelmä
(n=)
%
38/43
88 %
7/10
70 %
14/14
100 %
17/19
89 %

Time Out-menetelmä
(n=)
%
13/43
30 %
3/10
30 %
9/14
64 %
1/19
5%

jokin muu, mikä
(n=)
%
16/43
37 %
0/10
0%
7/14
50 %
9/19
47 %

ei mitään
(n=)
%
1/43
2%
1/10
10 %
0/14
0%
0/19
0%
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Menetelmiä käytetään

VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

11.

lasten ja nuorten
(n=)
%
31/43
72 %
8/10
80 %
10/14
71 %
13/19
68 %

aikuisten
(n=)
41/43
8/10
14/14
19/19

ikääntyneiden palveluissa
(n=)
%
25/43
58 %
6/10
60 %
9/14
64 %
10/19
53 %

%
95 %
80 %
100 %
100 %

Kunnassamme on järjestetty työttömille terveystarkastuksia
VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

12.

167/174

KYLLÄ
(n=)
26/43
4/10
9/14
13/19

EI
%
60 %
40 %
64 %
68 %

(n=)
17/43
6/10
5/14
6/19

%
40 %
60 %
36 %
32 %

Kunnassamme järjestetään mielenterveyskuntoutujille kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa
VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

KYLLÄ
(n=)
39/43
10/10
10/14
19/19

EI
%
91 %
100 %
71 %
100 %

(n=)
0/43
0/10
0/14
0/19

%
0%
0%
0%
0%
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14.
Onko kunnassanne jäänyt asiakkaita ilman päihdehuollon palveluja määrärahan puutteen
vuoksi?
KYLLÄ

VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

15.

(n=)
5/43
3/10
2/14
0/19

EI
%
12 %
30 %
14 %
0%

(n=)
33/43
8/10
6/14
19/19

%
77 %
80 %
43 %
100 %

Mielenterveyspalvelujen määrärahoja aiotaan vuonna 2010

VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

lisätä
(n=)
10/43
3/10
3/14
4/19

vähentää
%
23 %
30 %
21 %
21 %

(n=)
2/43
0/10
2/14
0/19

%
5%
0%
14 %
0%

säilyttää ennallaan
(n=)
%
25/43
58 %
7/10
70 %
5/14
36 %
13/19
68 %
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Päihdepalvelujen määrärahoja aiotaan vuonna 2010

VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

lisätä
(n=)
8/43
0/10
3/14
5/19

vähentää
%
19 %
0%
21 %
26 %

(n=)
4/43
2/10
0/14
2/19

säilyttää ennallaan
(n=)
%
24/43
56 %
8/10
80 %
5/14
36 %
11/19
57 %

%
9%
20 %
0%
11 %

17.
Onko kuntanne hakenut tai aikooko hakea rahoitusta erillisten ohjelmien kautta ko. palvelujen
järjestämiseen, esim. Kaste-ohjelmaa hyödyntäen?
VASTAUKSET
Koko lääni + maakunnat
Itä-Suomen lääni
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

KYLLÄ
(n=)
15/43
6/10
4/14
5/19

EI
%
35 %
60 %
29 %
26 %

(n=)
19/43
4/10
5/14
10/19

%
44 %
40 %
36 %
53 %

