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Jo h dan to
Ita-Suomen Iaaninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on Iaheffanyt 16.12.1999 paivatylla
kirjeellaan esityksen Iaatia kunnallinen paihdepoliittinen strategia. Alempi strategia on
Iaadiuu vuonna 2007.
2014 on valmist&tu lakia ehkäisevästa pathdetyOsta, joke tulee kowaamaan raittiustyolain
828/1982. Uudessa laissa laajennetaan ehkaisevan paihdetyOn kenttaan kuuluvaksi myos
rahapelihaittojen ehkaisy seka velvoitetaan kuntia nimeämäan ehkaisevaa paihdetyOta
koordinoiva Thminen. Ehkaisevan paihdetyon tarve on Iisäantynyt vllme vuosina
vaitakunnallisestL Alkoholin kaytan kasvu on nostanut alkohoim aiheuttamat ha/tat
ennatystasolle. Tupakointi on vahentynyt kaikissa vaestOryhmissa, mutta pitkaaikaisen
tupakoinnin aiheuttamien sairauksien määrä on edelleen kasvussa. Huumausaineiden
kokelluja kaytto ovat yleistyneet edtyisesti nuorten padssa. Rahap&iongelmaa on yha
useammalla henkiialla. Paihteet aiheutta vat edlaisia sosiaallsia, tenieydellisia ja
yhteiskunnallisia haittaja. Naita hailtoja pyritaän vahentamaan ehkaisevalla ja korjaavalla
paihdetydlla. Ehkaisevaa paihdetyOta tukevat; paihdehuoltolaki (4 1/1986), alkoholilaki
(1143/1994), tupakkalaki (693/1976) ja huumausainelaki (373/2008). Mielenterveyslaissa
(1116/1990) Mielenteweystyolla tarkoitetaan yksian psyykkisen hyvinvoinnin,
toimintakyvynja persoonalllsuuden kasvun edistamista se/ca miellsairauksienja mu/den
mielenteiveydenhaiddiden ehkaisemista, parantamista ja lievittamista.
MielenterveystyOhOn kuulu vat mielisafrauksia ja muita mielenterveydenhairioita poteville
henkioifle heidan Iääketieteellisin perustein arvioita van sairautensa tai hairiOnsa vucksi
annetta vat sosiaali- ja teweydenhuollon palvelut (mielentenieyspalvelut).
Mielentenveystyohan kuuluu myos väestdn elinolosuhteiden kehittaminen siten, etta
ellno!osuhteet ehkaisevat ennalta mielentenieydenhairiOiden syntya, edista vat
mielenterveystyOta ja tuke vat mielentenieyspalvelujen jarfestamista. Kunnan tulee
huolehtia alueellaan tässa laissa tarkolieUujen mielenteweyspalve!ujenjarjestamisesta
osana kansantenleystyota siten kuin teiveydenhuoltolaissa (1326/20 10) saadetaanja
osana sosiaalihuoltoa siten kuin sosiaalthuoltolaissa (710/1982) saadetaan.
(30.12.2010/1338)
Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetun sairaanhoitopHrin kuntayhtyman tulee
huolehtia erikoissairaanhoitona annettavista mielenterveyspalveluista alueellaan siten kuin
terveydenhuoltolaissa ja tässa laissa sãädetaan.
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Kunnan tämän lain nojalla jarjestämaan toimintaan sovelletaan sosiaali- ja
terveydenhuollon suunniftelusta ja valtionavustuksesta annettua (akia (733/1992) seka
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia (1704/2009), jollei lailla toisin
saadeta. (29.12.2009/1720)
Päihde- ja mielenterveysstrategia raätaloidaan jokaisen kunnan tarpeiden mukaan ja sen
Iaatiminen on sidoksissa alueen tilanteeseen, rakenteisiin, toimintatapoihin ja resursseihin.
Strategian tarkoituksena on toimia tyovalineena kunnan mielenterveys- ja paihdetyota
tekeville tahoille, seka palvelukarttana kuntalaisille.
Keskeisia osa-alueita, jotka mielenterveys- ja paihdetyo strategiassa maaritellaan, ovat
mm.
• kunnan mielenterveys- ja paihdepalvelujen rakenne, en palveluiden yhteistyo ja tyonjako
• milla tavoin mielenterveys- ja paihdepalvelut on jarjesteffy ja miten kuntalaiset voivat
niihin hakeutua ja miten nUsta tiedotetaan
+

milla tavoin hoidon ja kuntoutuksen rahoituskaytannot on jarjestetty

+

miten kunnan mielenterveys- ja paihdepalvelujen tarpeita arvioidaan ja milla tavoin

nflden kehittymista seurataan
• miten palvelujen toteutumista ja Iaatua seurataan ja aMoidaan
Rautavaaran kunnan strategiatyoryhma on moniammatillinen ryhma, jossa edusteffuina
ovat Rautavaaran sosiaalitoimi, mielenterveysneuvola, paivähoito, koulu, nuorisotoimi ja
etsiva nuorisotyö, perusterveydenhuolto, kotihoito, tyoterveyshuolto.
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2.1 Päihde-ja mielenterveyspalveluiden rakenne
Kunnan paihde-ja mielenterveyshuollon avohuollon tukitoimia Rautavaaralla tarjoaa
sosiaalitoimi ja terveyskeskus. Kunnafla on oma 7-paikkainen tehosteffu
asumispalveluyksikkO Suopursu mielenterveysasiakkaille. Terveyskeskuksessa silaitseva
mielenterveysneuvola tarjoaa asiakkailleen sairaanhoidollista/terapeuttista tukea ja
tarvittaessa Iaakkeellista apua paihteeftömyyden tukemiseksi. Mielenterveysneuvolassa
tyaskentelee sairaanhoitaja seka psykiatrian erikoislaakari.
Rautavaaralla paihteiden kayttajien katkaisuhoito tapahtuu Juankosken terveyskeskuksen
vuodeosastolla. Katkaisuhoito on keskimaarin vHden vuorokauden miftainen Iaakkeellinen
hoitojakso pitkakestoisesti paihteita kayttaneelle ja paihdekiedeessa olevalle henkilolle.
Kunnan paihdestrategiaan kuuluvana toimintatapana on, ella katkaisupotilaan
kuntoutuksen jatkuvuuden takaamiseksi vuodeosastolta otetaan yhteyttä sosiaalitoimeen
tal mielenterveysneuvolaan paihdeasiakkaan nun halutessa. Nain asiakas saa
mahdollisuuden keskustella tuen tarpeestaan, jota han paihteiden kayton Iopettamiseksi
tai vahentamiseksi tulisi tarvitsemaan. Asiakkaan sitoutuessa tavoiftelemaan paihteetonta
elamaa voidaan hanet ohjata sosiaalitoimen kauffa päihdekuntoutukseen.
Rautavaaran kunnan kehitysvammapalveluihin hakeudutaan oftamalla yhteytta kunnan
sosiaalitoimeen. Yhteydenoton voi tehda asiakas itse, Iaheinen tai asiakkaan verkostossa
tyoskenteleva viranomainen/tyontekija. Rautavaaran kunnassa annettavat paihdepalvelut
ovat kehitysvammaisille maksuftomia. Kehitysvammahuollon paihdepalvelut ovat
yksilOllisesti sovellettavissa erilaisia menetelmia hyodyntaen. Moniammatillinen
verkostotyo on tehokas tyovaline kehitysvamma- ja paihdepalvelujen osaamisen
yhdistämisessa, jossa toteutuu myOs ennaltaehkaiseva ja valistava paihdetyo
Rautavaaralla paihdehuollon avohuollon tukitoimia tarjoaa kunnan palveluiden Iisäksi
mybs evankelisluterilainen seurakunta- ja helluntaiseurakunnat seka A-kilta.
Seurakunta jarjestaa päihdekuntoutujille paihteetontã toimintaa mm. leirien ja
illanistujaisten muodossa. Arjessa ja kotona selviytymiseen antavat tukea myos
seurakunnan diakoni, pappi seka vapaaehtoiset tukihenkilot.
6

2.2 Ennaltaehkäiseva päihdetyö
Ehkaisevällä paihdetyolla tarkoitetaan toimintaa, milla ehkäistaän ja vähennetaän
paihteiden kayUoä vaikuttamalla paihteiden saatavuuteen, hintaan, paihteita koskeviin
tietoihin ja asenteisUn seka päihteiden käyttbtapoihin. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu
sosiaalitoimen henkilostOn is palveluja jarjestavien toimijoiden työotteeseen, talla
mahdollistetaan matalan kynnyksen palvelutja palveluohjaus.
Ehkaisevan paihdetyon rooli on antaa tietoufta paihteista, kayton seurauksista ja
vaikutuksista. Nain jokainen vol pohtia omaan paihteidenkayttoon IHttyvaa vastuutaan is
sen kayton seurauksia.
Ehkaisevaa paihdetyOta on myOs kaikki paihteeton toiminta, missä lapsi ja nuori voi saada
elamyksia is kokemuksia. Rautavaaralla ko. toimintaa ovat mm. koulun järjestämät retket
is tapahtumat, seurakuntien ja yhdistysten tapahtumat, leirit ja toiminta seka kunnan
etsiva- ja perusnuorisotyO.

3

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Suomalaisen Iääkäriseura Duodecimin valtakunnalliset Kaypa hoitosuositukset ia Pohjois
Savon sairaanhoitopHrin Iaatimat alueelliset hoitosuositukset skitsofreniaa, masennusta
ia/tai kaksisuuntaista mielialahairioita sairastavien ja epavakaasta persoonallisuushairiOsta
karsivien hoidosta ohjaavat terveyskeskuksen mielenterveystyota. Myos terveyskeskuksen
paihdetyossa noudatetaan valtakunnaijisia kaypa hoito-suosituksia.

3.1 Terveyskeskus ja päivystys
Terveyskeskuksen ja paivystyksen Iaäkãrit ja sairaanhoitajat cyst keskeisessa
roolissa kohtaamassa mielenterveys ja paihdeongelmia. Terveydenhuollon palvelut ovat
useimmiten ensimmäinen asiakkaan kohtaava taho. Terveysaseman vastaanotoilta saa
tarvittavaa Iaakinnallista is Iaäkkeetonta hoitoa päihde- is mielenterveysongelmfln.
Vastaanotoilta mielenterveyspotilaita ohjataan tarpeen mukaan mielenterveysneuvolan
sairaanhoitajan vastaanotolle.
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PAIVYSTYS
Paivystyksessa potilaiden hoidontarve Iflttyy usein paihteiden kayttoOn suoraan tai
valillisesti. Tieto potilaan mahdollisesta paihdeongelmasta tai rflppuvuudesta on tärkeää
myos muun Iaakityksen kannalta. Potilaan alkoholinkayttba pyritään selvittamaan
vastaanotolla ja terveystarkastuksissa, mm. ajokorttitodistusta tehdessa kartoitetaan ama
paihteiden kaytto. Mahdollinen katkaisuhoito tapahtuu Juankosken terveyskeskuksen
vuodeosastolla tai Rautavaaran palvelukeskuksessa. Jos asiakas hakeutuu päivystykseen
paihtyneena tai jos kaynnilla herää huoli paihteidenkaytasta, otetaan asia esille asiakkaan
kanssa, tarvittaessa jatkohoitoon ohjaus, yhteistyo omaisten, kotipalvelun,
kotisairaanhoidon tai mielenterveysneuvolan kanssa.

3.2 Aitiys ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto
Aitlys ja lastenneuvolassa tuetaan lapsen tervettä kehitysta ja kasvua. Lisaksi tuetaan jo
-

varhaisessa vaiheessa lasten vanhempia.
Aitiysneuvolassa tapahtuu lapsen sikiovaiheen kasvun seuranta, jolloin odottavien äitien
paihteiden kayttoon ja mielenterveysongelmHn voidaan puuttua ja tarjota siihen apua
muista palveluista (esim. psykologi, mielenterveysneuvola) tai tarpeen vaatiessa
paihdelaitoksista.
Neuvolassa tyoskentelee terveydenhoitaja ja Iaakari. Aitiysneuvolan tukena paihteita
kayttavien raskaana olevien naisten raskausajan seurannassa ovat erikoispoliklinikat
kuten erikoissairaanhoidon aitiyspoliklinikan HAL-vastaanotot (HAL = huume, alkoholi,
Iaakeaineet), minne paihteita kayttavat raskaana olevat naiset voidaan Iaheflàã
raskausajan seurantaan.

3.3 Paihde-ja mielenterveysongelmien tunnistaminen ja ohjaus
neuvolassa
Paihteita ongelmallisesti kayttavissä perheissa riskit eivat rajoitu vain raskausaikaan.
Vanhempien runsas paihteiden kaytta on lapsen tasapainoisen kasvun is kehityksen
kannalta riski, koska se heikentaa huolenpitoa ja hoivaa, varhaista vuorovaikutusta seka
kflntymyssuhteen kehittymista. Paihdeongelmaisessa perheessa lapsi on vaarassa joutua
fyysisen ja emotionaalisen hoidon Iaiminlyonnmn ja muun kaltoin kohtelun kohteeksi.
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3.4 Aitiys-ja lastenneuvola
Valtaosa perheitä käyftaa sekä aitiys- että lastenneuvolapalveluita, joten neuvola tavoittaa
myOs perheita, joissa on eritasoisia paihdeongelmia. Neuvolan tehtavana on selviffaa
lapsen terveyteen ja hyvinvointUn lUttyvia tekijoita, kuten raskaana olevan ja hanen
puolisonsa sekä lapsen vanhempien paihteiden kayttoa.
Alkoholin kaytOsta keskusteltaessa ja seulonnassa kaytetãàn Audit-kyselya. Raskaana
olevan tavoitepistemäärä on 0. Audit kyselyn yhteispistemaaraa 8 pidetäan rajana, jonka
saavuttaminen ja yliftaminen vHttaa IUkakayttoon. Neuvolan tarkea tehtava on ohjata ja
tukea paihdeongelmaista raskaana olevaa ja mahdollisesti, myös puolison hakeutumista
hoitoon. Useimmissa tapauksissa halu turvata lapsen terveys antaa motivaation raiftflna
pysymiseen avohoidon turvin.

3.5 Kouluterveyshuolto
Kouluterveydenhuolto on avainasemassa havainnoitaessa nuoden alkoholi-, huume- tai
muun paihdeongelman kehiffymista. Kouluterveydenhuoltoon kertyy paijon sellaista tietoa,
mika mahdollistaa pthihdeongelman varhaisen toteamisen, kuten tietoa koulupoissaoloista,
sairastelusta ja suun terveydesta.
Kouluterveydenhuoltohenkiloston herkkyys kuunnella ja kuulla oppilasta on erityisen
tarkeaa paihdeongelmien ollessa kyseessa. Koulunkayntiuupumus voi johtua vanhempien
paihdeongelmista. Terveystarkastuksien ja muissa sopivissa yhteyksissa, kuten
terveydenhoitajan luona kaynneilla nuorelta tulisi kysya paihteiden (myos huumeiden)
kokeilusta ja kaytosta osana vuorovaikutuksellista keskustelua.
Mielenterveystyo kuuluu kiinteasti paihdetyOhan, koska yha useampi kayttaja karsii
psyykkisista ongelmista. Tyypillista talle ryhmalle on paihteiden sekakaytto (alkoholi,
Iaäkkeet, huumausaineet, Iiuouimet). Jokaisen kouluyhteison jäsenen velvollisuus on ottaa
yhteyfta lastensuojeluviranomaiseen, kun tietoon tulee epaily nuoren paihteiden kaytosta.
Koululaisten tupakoimattomuuden edistaminen on tehokas keino ehkaista nuorten
alkoholin, huumeiden ja muiden mielialaan vaikuttavien aineiden kayttOa.
Tupakointia tulee kasitella oppilaan ja terveydenhuollon henkiloston kahdenkeskisissa
keskusteluissa. Jos vanhemmat ja ystavat tupakoivat, on tupakoinnin lopettaminen
vaikeampaa. Vanhempien kielteinen suhtautuminen tupakointiin Iisää lopettamista.
9

3.6 Mielenterveysneuvola
Rautavaaran mielenterveysneuvolassa tyoskentelee sairaanhoitaja ja kerran kuussa
psykiatri. Mielenterveysneuvolan toiminnan tavoitteena on mielenterveyden ja
paihteettomyyden edistaminen seka ennalta ehkaiseva tyO.
Mielenterveysneuvolan palveluja tarjotaan 1 8-vuotiaista ikäihmisHn.
Mielenterveysneuvolaan hakeutumisen ja ohjautumisen syita ovat vaikeat elamantilanteet,
parisuhdeongelmat, masennus, sosiaalistenverkostojen vëhyys, syrjintth tyOpaikoilla,
ahdistus, panUkkioireet, kaksisuuntainen mielialahairiO, psykoosit ja paihdeongelmat.
Osalla mielenterveysneuvolan asiakkaista ongelmat helpottuvat nopeasti, muffa
hoitosuhde voi kestaa vuosia. Hoitosuhteen alussa kartoitetaan millaista apua asiakas
tarvitsee. Hoitosuhteen alussa kaynnit ovat 1-2 yUkon valein tarpeen mukaan kaynnit
voivat olla myos kerran kuussa tai kerran puolessa vuodessa. Yleensä asiakas kay
psykiatrin vastaanotoUa hoidon alussa ja lopussa, mutta pftkissa hoitosuhteissa ama
tarpeen mukaan.
Mielenterveysneuvolan asiakas tayffää hoidon alussa tutkimuskaynneilla audit
Iomakkeen, jos hänella on paihdeongelmaa, testin avufla selviaa miten vakavasta
ongelmasta on kyse. Paihdeasiakasta tuetaan keskustelujen avulla, tehdaan kotikaynteja
ja tawittaessa annetaan Antabus-Iaakehoito valvotusti, tuetaan ja ohjataan asiakasta
toiminnan piiriin. Toimintaan kuuluu myäs paihdeseurannat.
Tavoifteena kaikissa ikaryhmissa on asiakkaiden elämanhallinnan kohottaminen, sopivan
ja asiamukaisen hoidon ja tuen piirHn saattaminen. Mielenterveysneuvolaan on matala
kynnys, sen tavoiffeena on, eftei kukaan halutessaan jäisi hoidon ulkopuolelle.
Paihdeongelmaisen hoidon vaikuftavuus paranisi, jos yhteistyota voitaisfln tehostaa
paikallisesti en toimijoiden seka asiakkaan henkilokohtaisten verkostojen kesken.
3.7 Työterveyshuolto
Tyoterveyshuollon vastaanoftotilanteessa keskustellaan paihteiden käytostä seka yleisesti
hyvinvointiin Iifttyvista asioista. Jos tarvetta ilmenee, käytetäan myOs siihen kuuluvaa
audit-kyselylomaketta. Tarvittaessa asiakkaan luvalla tehdaän lahete Iaboratoriokokeisiin.
Tyoterveyshuollossa tyoskentelee Iãakari ja terveydenhoitaja.
Tyoterveyteen Iflftyy myos vahvasti kunnassa kehitelty toimintamalli, jonka tehtavänä on
puuttua kunnan tyontekoiden mahdolliseen paihteidenkayttoon.

to
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SIVISTYSTOIMI

4.1 Päivähoito
Paivahoidossa vanhemmuutta tuetaan ja vanhemmille tarjotaan mahdollisuus keskustella
vanhemmuuteen Iiittyvistä asioista. Jokaiselle paivähoitolapselle Iaaditaan
varhaiskasvatussuunnitelma yhdessa vanhempien kanssa. Paivahoidon henkilostbn
velvollisuus on arvioida lapsen hoitoon tulemisen ja sielta Iahtemisen turvalFsuus.
Esimerkiksi paihtyneen henkilOn tuodessa tai hakiessa lasta hoidosta, henkiloste arvioi,
onko lapsi tuotu/ luovutettavissa turvallisesti hakijalle. Paivähoito tekee tiivista yhteistyOta
lastensuojelun kanssa ja lastensuojelu ilmoitusvelvollisuus sitoo päivähoitoa.

4.2 Peruskoulu ja Iukio
Kouluissa keskitytaan ennaltaehkaisevaan paihdetyOhon tarjoamalla oppilaille
onnistumisen kokemuksia opiskelussa sekä yksilOna että osana kouluyhteisoa. Opetus- ja
koulunkayntijarjestelyt ja opiskelun tukitoimet toteutetaan oppilaiden yksilblliset tarpeet
huomioiden. Päihteiden vaaroja kasitellaan kullekin ikatasolle sopivalla tavalla osana
kaikkien kouluaineiden opetusta. Kaikki koulun tilaisuudet ovat päihteettomia. Oppilaita
kannustetaan ja ohjataan paihteettomHn ja terveellisiin elamantapoihin. Kaikki tietoon
tulleet paihteiden kaytOn tilanteet kasitellaan. OppilashuoltotyOryhma seuraa koko ajan
kouluyhteisojen hyvinvointia myos paihteettomyyden osalta. 1.8.2014 alkaen
oppilashuoftolaki velvoittaa kunnan tarjoamaan koulukuraattori ja koulupsykologin palvelut.
Koulutjarjestavat resurssien puitteissa kerhotoimintaa ja ovat mukana en
yhteistyokumppaneiden kanssa järjestettavissà vapaa-ajan harrastetoiminnoissa, joiden
kautta lapset ja nuoret saavat paihteettomia elamyksia ja kokemuksia.

4.3 Nuorisotoimi
Rautavaaran nuorisotoimen toiminta on taysin paihteetonta ja savutonta ja toiminnassa
kannustetaan paihteettomaan elamantapaan. Kunnan nuorisotyahon kuuluu monipuolinen
toiminta ympäri vuoden: avoin nuorisotilatoiminta, sählyt, retket mm. elokuvNn, discoihin ja
11

keilaamaan, teemapaivät mm. askart&u-iltapäivat ja kulttuuriesitykset. Lapsilta ja nuorilta
kysytaãn vuosiffain toiveita toiminnasta, jofta mahdollisimman moni IOytaisi jotain
mieluista, johon osallistua. Ehkaisevaa paihdetyOta on kaikki toiminta, jossa lapsi/nuori saa
positilvisia kokemuksia ilman paihteitâ. Nuorisotilalla ja retkien alussa kun muistutellaan
retken paihteeftOmyydesta ja savuftomuudesta, on Iuontevaa keskustella nuorten kanssa
paihteiden kaytosta ja kannustaa paihteettomyyteen. Paihteiden kaytostä nuorisotoimen
tilaisuuksissa seuraa yhteydenotto huoltajHn seka lastensuojeluilmoitus.
Lastensuojeluilmoitus velvollisuus koskee myös nuorisotoimea.

Rautavaaran nuorisotoimi tukee ja ohjaa Nuorisovaltuusto RaNuVan toimintaa, joka
osaftaan jaijestaä nuorille toimintaa, kuten teemapäivia koululla (Ystavanpaivana ja
Ehkäisevan paihdetyon viikolla), retkia, tapahtumia ja konsertteja. RaNuVan jarjestama
toiminta ja tapahtumat ovat Iuonnollisestikin taysin paihteettomia. konserteissa kaikki
osallistujat puhallutetaan ja myos aikuisilla on notlaraja.
Rautavaaran nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokouksissa nostetaan esille
ajankohtaisia asioita ja ilmiOitä nuorten elamassa. Mikali Rautavaaralla huomataan
nuorten paihdekokeilujen tai paihteiden kayton Iisaantyvan, verkosto yhdessa mieUH
keinoja ja toimintatapoja puuUua tilanteeseen ja arviol ja seuraa tilanteen kehittymistä.
Kunta tukee yhdistyksia ja jarjestOjä ohjauspalkkiojarjestelman avulla. Kun ohjattuun
toimintaan osallistuu vähintään vUsi alle 29-vuotiasta, yhdistys saa tukea 5,00 euroa per
toimintakerta. Yhdistykset voivat myos kayttaa korvauksetta toimintaansa nuorisotilaa
Monitoimitalon alakerrassa.

4.4 Etsivä nuorisotyö
Kunnassatoimii Etsiva Nuorisotyo, erityisnuorisotyontekija, joka tyoskentelee 13- 29vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Ennaftaehkaiseva paihde—ja
mielenterveystyb kuuluu Etsivan tyon tyOotteeseen.
Nuoretja nuoretaikuiset 16—29 -vuotiaat
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Rautavaaralla Etsiva tyo—hankkeen tavoitteena on taijota pääsäthntOisesti 16- 29—vuotlaille
ammatillisen tutkinnan ja/ tai lukion keskeyffaneille seka tyOftomille nuorille avoin ja matala
kynnys saada heille kuuluvia palveluja. Tavoitteena on tavoiUaa ja auttaa nuoria, jolila on
vaikeuksia oma-aloitteisesti saavuttaa julkisen sektorin palveluja. Tama toiminta
mahdollistaa varhaisen puuttumisen.
SosiaaHtoimen kanssa tehtavä yhteistyO on vakflntunut toimivaksi nUn, etta aBe 29—
vuotiaiden toimeentulohakijoiden tuen tarve arvioidaan yhdessa sosiaaliohjaajan,
asiakkaan ja erityisnuorisotyontekijan kesken, jolloin jatkopolkujen suunnittelu alkaa heti
asiakuuden alussa luontevasti, mikali sBhen on tarvetta. 16 29-vuotiaita
-

yksiloohjauksessa olevia asiakkaita palveluohjataan taMttaessa paihde—ja
mielenterveyspalvelujen piiriin. Etsiva nuorisotyö tekee yhteistybta kunnan
sosiaalipalvelujen kanssa.
Yhteistyota nuoften ja nuorten aikuisten asioissa tehdaan sosiaalitoimen, Tyoraitti ry:n
(nuorten tyopajatoiminnan jarjestäja) ja TE-toimiston kanssa.
Etsivän nuorityon tyontekijan kanssa asioiminen on vapaaehtoista. Etsivan nuorisotyön
pUrfln vol hakeutua nuori itse, vanhemmaUhuoftajat voivat ottaa yhteytta nuorta
askarruffavissa asioissa, koulunioppilaitoksen ilmoittamana, sosiaalitoimen tai TE
palvelujen lahettamana. Etsiva nuorisotyo tekee yhteistyota puolustusvoimien kanssa ja on
mukana kutsunnoissa.

5

PERUSTURVA

5.1 Sosiaalipalvelut
Sosiaalitoimessa paihdepalvelut pitävät sisallaan avohoitoa ennen laitoskuntoutusta seka
sen jalkeen. Sosiaaliohjaaja ja tai sosiaalitydntekija tarjoaa tukea paihdekuntoutujalle
kotikaynnein seka keskusteluja toimistolla. Avohuollon tuki muodostuu asiakkaan kanssa
pideftavista paihdekeskusteluista ja tarvittaessa kokonaisvaltaisen elamanhallinnan
tukemisesta. Tarviftaessa sosiaalitoimen kautta voidaan asiakas ohjata
Iaitoskuntoutukseen tai paihdeterapiaan. Avohoidon palvelut ovat ensisijaiset.
Laitoskuntoutusta järjestetään vain Iahinna perheille ja tyossa oleville, mikali avohoidon
tukitoimet ovat rHttamattOmat paihteettomyyden tukemiselle ja asiakas on osoiftanut
motivoituneensa kuntoutukseen. Vanhusten, vammaisten ja muiden hoivapalvelujen
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asiakkaiden paihdepalvelut, avohoito ja kuntoutus jarjestetaan paaasiassa kunnan omissa
hoivayksikbissa moniammatillisena yhteistyona.

5.2 Kotipalvelu ja vanhustenhuolto
Suomi ikaantyy vauhdilla. Samaan aikaan alkoholin juomatavat ovat muuttuneetja
alkoholin kaytto on merkittavasti Jisäantynyt koko Suomen tasolla. Alkoholin vaikutukset
ikaantyneella ovat yksilOllisempia kuin nuoremmilla. Elimiston vanheneminen aiheuttaa
psyykkisia ja fysiologisia muutoksia ja sita kauffa muutoksia toimintakykyyn. Heikentynyt
toimintakyky voimistaa alkoholin haiffoja, mika vaikeuftaa arjesta selviytymista ja lisaa
tapaturma-aittiutta. lkaantymiseen ja alkoholinkayttoOn Iflttyy monia ongelmia, kuten
ruokahaluttomuutta, univaikeuksia, verenpainetta, sydamen toimintahäirioita,
muistihäiriOitä seka yleista ahdistuneisuutta. Alkoholista etsitâän helpotusta erilaislin
oireisUn ja ongelmiin kuten unettomuuteen, sydanoireisiin ja yksinaisyyteen. Alkoholin
pitkaaikaisen kaytOn haitat nakyvat myOs aikoholin aiheuttamina sairauksina,
sairaalahoitoina ja sosiaalisina ongelmina. Laakkeet cyst usein pitkan ian salaisuus, mutta
osa kayftaa niitä runsaasti. lkääntyneillä on paijon keskushermostoon vaikuttavia
kipulaäkkeita seka uni-, mieliala- ja rauhoiftavia laakkeita. Paihdeongelmainen ikaantynyt
ei vol oIIa vain kotihoidon asiakas. On turvattava se ettei paihdeongelmainen ikaantynyt
jaa ilman apua ja hoitoa. Kun kotihoito el pysty auttamaan, on etsittävä muita tyotapoja.

5.2.1 Tamän hetken haasteet
• Asiakasta kohden oleva aika vol ella vahainen.
•

Alkoholin kayton kysyminen koetaan vaikeaksi, jopa yksityisyyfta Ioukkaavaksi.
El ole kysytty tal uskallettu puuttua ellel ongelma ole ollut selvästi havaittavissa.

•

Mutta silloin usein kotihoidon auttamisen mahdollisuudet ovat Jo vahäiset.
Ongelmakayftajien tal voimakkaasti paihtyneiden kanssa toimimiseksi el ole selvia

•

pe Iisaantoja.
•

Paihdeongelmainen ei pärjää yksin. Hanen kanssaan tyoskentely vol oIls
turhauftavaa, pelottavaa, henkisesfi ja fyysisesti raskasta. Vaikeuksia esUntyy esim.
hygienian hoidossa, ravitsemuksessa seka Iaakehoidossa. Sitoutuminen yhteisiin
sopimuksUn on vaikeaa.
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•

Päihdeosaamista vol olIa vãhan, muffa tyantekaIIa on kuitenkin vahva osaaminen
ihmisten kohtaamisesta ja he tuntevat asiakkaansa hyvin.

5.2.2 Tämän hetken toimintatapa
Palvelutarpeenkartoituksen yhteydessa ikaantyneelta kysytaan hanen suhteensa
alkoholUn. Siinakin on tilanteita milloin kyseisen kysymyksen sisaltamaa lomaketta el
asiakkaan kanssa kayda lapi. Systemaattista alkoholin kayton kartoitusta kotihoidon
asiakkaille ei ole. Asiakkaan kanssa keskustellaan paihdeasioista silloin kun han on
yhteistyohaluinen ja

—

kykyinen. Mikali asiakas on suostuvainen yhteistyohon,

keskustellaan myos hanen sosiaalisen verkon kanssa miten he voivat olla mukana
tukemassa asiakasta paihteettomyyteen
Kotihoidossa on mini-interventio kyselykaavakkeita, jos hoitaja kokee sen jonkun
asiakkaan kohdalla kayttokelpoiseksi. Tilanteen vaatiessa paihdeongelmainen ohjataan
hoitoon tai han itse hakeutuu hoitoon. Hoitoon hakeutuminen tapahtuu Iaäkarinlahetteella.
Tarvittaessa kotihoidon tyontekija vie asiakkaan Iaakarinvastaanotolle. Tarvittaessa
kotihoito tekee yhteistyota terveyskeskuksen mielenterveyshoitajan tai kunnan
sosiaalityontekijan kanssa päihdeasioiden yhteydessa. Asiakas itse tai kotihoidon hoitaja
ottaa yhteyttä kyseisUn henkilöihin ja sovitaan yhteiset toimintatavat asiakkaan yksilolhsen
tilanteen mukaan. Asumispalveluissa asukkaan “yOmyssy”- pullo on luvallinen, mufta se on
hoitajien sailOssa ja annetaan sielta sovitusti.

5.2.3 Tavoitteet
•

Alkoholin käyton tunnistaminen, nakyvaksi tekeminen

•

Asiakkaan motivointi, tuki, ohjaus ja avun tarjoaminen

•

Toimintamallin/ tyokaytantOjen luominen

•

Tyontekijan tukena on nimetty päihdetybntekija tai ammatillinen tiimi

5.2.4 Keinot
TyOntekijalla on myonteinen asenne paihdeasioiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
Asiakassuhteen tulee perustua empatiaan, aitouteen ja asiakkaan kunnioiftamiseen.
15

Tarvittaessa koulutetaan tybntekijöitä. Kysytaan kaikilta asiakkailta suhde alkoholiin
palvelutarpeen arvioinnin ja hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisen yhteydessa.
Alkoholin käyton vaikutus otetaan puheeksi ama kun eteen tulee asia johon se vaikuttaa
mm Iaakehoidon, tapaturmien, ahdistuksen yhteydessa. TybntekijOilla ontiedossaja
kaytossa kirjalliset paihdeasiakkaan hoitotahot. Asiakasta tuetaan paihteeuomien
aktiviteettien pUrlin. Saatetaan soviftuihin kerhoihin ja päivatoimintaan.

6

Kehitysvammahuolto

Rautavaaran kunnan kehitysvammatyossa yksilolhsen hoidon suunnittelu, toteutus ja
arviointi tapahtuvat yhdessä asiakkaan kanssa. Yksilollisyytta tukee se, että asiakkaan
kanssa tyoskentelevat samat henkilot. Asiakkaan Ia hoitajan valisella subteella on todettu
olevan vaikutusta hoidon jatkuvuudessa ja tulokselhsuudessa alkoholiongelmien hoidossa.
TyontekaIta vaaditaankin rajojen aseftamista ja kykya huomiolda kehitysvammaisen
henkilon tarpeet. On myös huomioltava asiakkaan laheisten tarpeet. Tyontekijalia on
oltava valmiuksia laaja-alaiseen ja konkreeffisen tyoskentelyyn.
Mita itsenaisemmin kehitysvammainen asuu ja elaa sita suurempi riski hanella on jaada
paihteisiin koukkuun. Itsenaisesti asuvan kehitysvammaisen paihteiden kayttöon
puuftuminen on vaikeaa, koska on mietittävä missa kulkee raja itsemaaraamisoikeudessa.
Kehitysvammaisflia lâakkeiden kaytto on yleista, varsinkin jos henkiiOlia on iisasairauksia,
kuten epilepsia. Kehitysvammainen saattaa käyttaa paihteita ja Iaakkeita tahattomasti tai
tahallisesti. Vammaisilla monet samanaikaiset Iaakitykset altistavat laakkeiden
vaarinkaytolle, jotka voivat olla vaaralhsen korkea toleranssi, Iaakeriippuvuus seka
ylilaakitseminen. Addiktoivat reseptiläakkeet voivat pitkaän kaytettyina olla vaarallisia
kayttajalleen. Alkoholin vaikutus yhdessa naiden laakkeiden kanssa aiheuttaa vakavan
terveys-ja turvallisuusriskin. Ylilaakitseminen, paihdeongelma, ja jopa pienikin maarä
alkoholia tai huumausaineita voivat vakavasti haitata kehitysvammaisen terveyffa ja
kuntoutumista.

6.1 Ennaltaehkaisevä työ kehitysvammahuollossa
Kehitysvammaisen asiakkaan on saatava asiallista tietoa paihteiden vaikutuksista ja
riskeistä. Tietoa tulee jakaa monikanavaisesti, jotta tieto ja palvelut olisivat kaikkien
saavutettavissa. Tietoa tulisi antaa: vHttomakielella, pistekirjoituksella, aanifteina ja
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selkokielella. Kehftysvammaisen ollessa nuori, hänelle tulee kertoa, ettã: Alkoholi saattaa
palaa hanen elimistOssaan en tavoin kuin vammaflomalla ikatovenilla nestepitoisuus ja
—

lihasmassa seka keskushenmoston rakenne vol olIa toisenlainen. Paihdetoleranssi vol
vamman ja Iaakityksen vuoksi ofla joko tavallista suurempi tai pienempi.
Liitannaissairauksien riski vol kasvaa

—

esim. epilepsian puhkeamisen riski.

Alkoholin kaytosta ja kayttotavoista vol keskustella esimenkiksi palvelutarpeen
kartoittamisen yhteydessa. Kehitysvammaisefla henkilblla itsellaan vol olIa suuri kynnys
alkaa puhua päihteiden kayftOOn IUttyvista kysymyksista, jos vammaan lUttyvien palvelujen
selvittamiseen kuluu muutoinkin paijon tyontekijan aikaa. Asiakas voi myos pelata
leimautuvansa paihdenlippuvaiseksi. Palvelusuunnitelmaa tehtaessa on tarkeä miettiä
yhdessa asiakkaan kanssa myos paihde- ja mielentenveyspalvelujen tarve.
Alkoholin kaytto Ihttyy monlin elamanalueisiin ja sosiaalisiin tilanteisHn. Monet kayttavat
tietamattaan alkoholia yli riskirajojen. Alkoholin kayttO vol olIa Iliallista ilman rflppuvuutta.

etta kayton riskirajat eivãt ole turvarajoja. Vahaisetkin kayttOmaarat
voivat Iisata haiftoja. Jos asiakas on huolissaan alkoholikaytostaan tai tyontekija havaitsee
vUtteitä riskikaytosta, tulee asia offaa esille ja keskustella sUta yhdessa asiakkaan kanssa.
On hyva

muistaa,

Keskustelutilanteessa vol tarviftaessa kayttaa apuna erilaisia testejä tai apuohjelmia.
MikäTi riskikayttoa ilmenee, on tarkeaa saada asiakas itse motivoitumaan paihteiden
kayton muuttamisessa. Neuvonnassa ja avun tanjoamisessa on edettava asiakkaan tahtiin.
Tyontekijan on painotettava muutoksen etuja, tuettava ja rohkaistava tavoitteissa
pysymiseen, kun asiakas on sflhen valmis. Tutkimusten mukaan asiakas hyotyy alkohohin
Nittyvastä neuvonnasta. Mini-intervention kaytto on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi
vahentaa alkoholinhaittoja.

6.2 Alkoholin haitallinen liikakayftoja päihderiippuvuus
Jos kay ilmi, etta asiakkaan juomatavat ja alkoholin kayton riskit ovat selvasti kasvaneet,
kannattaa ohjata hanet terveyskeskukseen. Jos asiakas kertoo avoimesti alkoholin
kaytostaan, Iääkari voi tehda paihderUppuvuusdiagnoosin helposti strukturoidun
haastattelun avulla. Tarkeinta on saada asiakas tarvitsemaansa päihdehoitoon ja

-

kuntoukseen.
Paihteiden riskikayfto ja pthihderiippuvuuden syntyminen on monen tekijan summa, ofipa
kyseessa vammainen tai ei vammainen henkile. Vammaisten kohdalla vol kuitenkin nähda
erãita sekä fysiologisia ella sosiaaHsia niskitekijoitä, jotka saattavat altistaa terveysriskeihin
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tal paihderiippuvuuden syntymiseen. Fysiologisilla riskitekijbitä ovat: Vammasta johtuvaan
krooniseen kipuun, spastisuuteen tal muihin aireisiin Iiittyvã Iääkitys, josta saaftaa seurata
rflppuvuuksia tal erityinen paihdetoleranssi 12 vamman, Iaakkeiden ja alkoholin
yhteisvaikutukset. Sosiaalisesti altistavia tekijoita ovat: eristaytyneisyys 18 yksinaisyys,
tyottömyys ja mielekkaan tekemisen puute, koyhyysrajalla elaminen, sosiaalisen
hyvaksynnan tarve saattaa ajaa kayftamaan paihteita, kehitysvammainen henkilo saattaa
helposti ajautua hyvaksikaytettavan asemaan paihdepHreissa, ylisuojeleva tai ylisalliva
asenne vol osaltaan myoskin mahdollistaa paihderiippuvvuden syntymisen.
Slirtyessaan intensBvisesta paihdehoidosta avohoidon puolelle, paihdekuntoutuja tarvitsee
erilaisia tukimuotoja. Kehitysvammaisen asiakkaan kohdalla on tarkeaä resursoida
rHttavästi avustajan tunteja, tulkkaustunteja seka ylimäaraisia kuljetusmatkoja nHn, eUa
jatkohoitosuunnitelma voidaan toteuUaa.
Paihdehoidossa kuntoutuja kay api omaa elamantilannettaan ja paihdehistoriaansa. Thma
prosessi edellyttaa asiakkaalta keskustelu-ja reflektiotaitoja. Gsa vammaisista asiakkaista
saattaa tarvita erityistukea esimerkiksi keskittymiseen tal ymmãrtamiseen IHttyvien
vaikeuksien takia.
Aivovammaisia ja lievasti kehitysvammaisia asiakkaita auftaa keskustelun jaksoftaminen ja
taukojen pitäminen. Tyontekija voi konkretisoida ja havainnollistaa puheffaan kuvien
avulla. On tarkeata, etta han varaa keskusteluun riittavasti aikaa. TyOntekija vol IOytaa
kommunikaatiota helpottavia keinoja esimerkiksi tutustumalla selkovuorovaikutuksen
periaatteisiln.
Kehitysvammaisen asiakkaan tapaamisissa vol olIa mukana joko omainen tal tyOntekijä,
joka tuntee asiakkaan hyvin ja osaa olla vahvistamassa asiakkaan äantä ja tukea hänen
kommunikaatiotaan.

7

Tiedottaminen ja seuranta

Rautavaaran kunnan paihde- ja mielenterveysstrategia toimli palvelukarttana kuntalaisille
ja shta Ioytyvat kunnan paihdepalveluiden yhteystiedot. Kuntaan on koottu paihde-ja
mielenterveystyoryhma, joka seuraa strategian toimivuufta kokoontuen saannollisin
valiajoin. TyOryhma pohtii ko. palveluiden rUftavyytta ja taivillaessa päivittaa suunnitelmaa
palveluiden Iisaamisesta tai nykyisten palveluiden tehostamisesta.
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8

Yhteystiedot

TERVEYSKESKUS AJANVARAUS 017 171 260
PAIWSTAVA SAIRAANHOITAJA kb 8-9ja 12-12.30 017 171 262
MIELENTERVEYSNEUVDLA 0447171 270
SOSIAALITh’ONTEKIJA 040 8608 207
SOSIAALIDHJAAJA 040 8608 209
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