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1.0 Johdanto
Mielenterveysongelmat ovat Suomessa suhteellisen yleisiä ja ne edustavat koko kansanterveyden kannalta
erittäin merkittävää osaa. Monet psyykkiset ongelmat vaikuttavat myös yksilön toimintakykyyn enemmän
kuin fyysiset sairaudet. Esimerkiksi 44,5 prosentilla työkyvyttömyyden syynä on mielenterveys- tai päihdeongelma, noin 115 000 näistä henkilöistä on eläkkeellä kyseisistä syistä ja 6,5 prosenttia suomalaisesta aikuisväestöstä on kärsinyt viimeisen vuoden aikana masennusjaksosta.1 Myös WHO:n mukaan mielenterveys
on merkittävä osa ihmisen terveyttä. Sen mukaan mielenterveys on elämän perusta ja voimavara, joka
mahdollistaa terveen ja normaalin elämän. Lisäksi mielenterveys voidaan nähdä myös, ei ainoastaan sairauksien puutteena, vaan myös jokapäiväisenä hyvinvointina.2
Päihdeongelmat tarkoittavat pääasiassa alkoholin ja huumeiden käytöstä aiheutunutta oirehdintaa. Näistä
alkoholi on Suomessa merkittävämpi. Esimerkiksi vuonna 2009 Suomessa oli Pohjoismaiden korkein alkoholin kulutus. Suomalaiset kuluttivat tuolloin 10,2 litraa 100-prosenttista alkoholia asukasta kohden. Alkoholin
kulutus onkin noussut viime vuosikymmenten aikana tasaisesti. Suomalaisten alkoholin kulutuksesta merkillepantavaa on myös ikäihmisten yleistynyt alkoholikäyttö, nuorten humalahakuisen juomisen vähentyminen ja naisten alkoholinkäytön tasainen kasvu. Vaikka alkoholia käytetään Suomessa runsaasti, niin kaikesta
Suomessa kulutetusta alkoholista noin puolet kuluu eniten kuluttavan kymmenyksen juomiseen. Huumausaineista ylivoimaisesti yleisin on kannabis, jota on vuoden 2008 väestökyselyn mukaan kokeillut noin 13
prosenttia. Ongelmakäyttäjiä on Suomessa 0,5–0,7 prosenttia 15–54-vuotiaasta väestöstä. Heidän käyttämänsä yleisimmät aineet ovat amfetamiinit ja opiaatit.3
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman avulla rakennetaan strategia seuraavalle kahdeksalle vuodelle, jotta
edellä mainittuihin haasteisiin vastaaminen olisi Säkylässä mahdollisimman tehokasta. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat myös Säkylässä yksi merkittävimmistä väestön hyvinvointia uhkaavista tekijöistä,
mistä johtuen toimintamallit näiden ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi tulee olla huolella valmisteltu. Päihdeja mielenterveystyön asettaminen yhteen kokonaisuuteen on nähty järkeväksi Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen useissa julkaisuissa ja tutkimuksissa, josta johtuen asiakokonaisuudet on yhdistetty myös Säkylän
suunnitelmassa. Yhteisiä tekijöitä näillä ovat esimerkiksi mielialahäiriöt, ahdistuneisuus, persoonallisuushäiriöt ja psykoottiset häiriöt. Lisäksi lapsuuden kasvutekijät ja muu elinympäristö ovat tekijöitä, jotka
molemmat ovat merkittäviä riskitekijöitä niin päihde- kuin mielenterveysongelmissa.4
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Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmassa tarkastellaan kyseistä työtä ohjaavaa lainsäädäntöä, päihteiden
käyttöön ja mielenterveysongelmiin liittyvää tilastotietoa, kartoitetaan riskiryhmiä ennaltaehkäisevän työn
oikein kohdistamiseksi, kuvataan palvelujärjestelmää sekä luodaan tavoitteet ja toimenpiteet tulevien vuosien päihde- ja mielenterveystyötä varten. Suunnitelman tematiikka muuttuu neljännessä luvussa kehittäväksi, koska luvun tavoitteena on hahmottaa ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää työtä (preventio
ja promootio). Kehittäminen jatkuu seuraavissa luvuissa, joissa luodaan varsinaiset painopisteet päihde- ja
mielenterveystyölle.
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2. 0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toisessa luvussa tarkastellaan valtionhallinnon linjauksia siitä, miten
päihde- ja mielenterveystyötä tulisi toteuttaa. Lähteinä käytetään lainsäädäntöä ja kyseistä työtä ohjaavaa
informaatio-ohjausta, jota eri instanssit ovat viime vuosina tuottaneet.

2.1 Lainsäädäntö
Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326)5 tarkoituksena on: ”edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta; kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;
toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta; vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisessä.”
Mielenterveysongelmien osalta terveydenhuoltolaki täsmentyy 27 §: ”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.” Mielenterveystyöhön kuuluu: ”terveydenhuollon palveluihin
sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki; yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa; mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta.”
Päihdeongelmien osalta terveydenhuoltolaki täsmentyy 28 §: ”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.” Päihdetyöhön kuuluu: ”terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, joka koskee päihteettömyyttä suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä
terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä; sekä päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoitoja kuntoutuspalvelut.”
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Lisäksi mielenterveys- ja päihdetyötä ohjataan niitä koskevilla erityislainsäädännöillä: Mielenterveyslaki
(14.12.1990/1116)6 ja päihdehuoltolaki (17.1.1986/41)7, joissa linjataan esimerkiksi tahdosta riippumattoman hoidon järjestämisestä, yleisestä työstä ja hoidosta sekä erityistilanteista. Tärkein viesti on kuitenkin
se, että molempia osa-alueita koskevat palvelut tulee järjestää tarpeeksi laajasti kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan. Tärkeää on myös elinolosuhteiden ja koko palvelujärjestelmän kehittäminen vastaamaan
ongelmien aiheuttamia haasteita.

2.2 Informaatio-ohjaus
Valtionhallinto ohjaa kuntien toimintaa lainsäädännön ja taloudellisten resurssien ohjaamisen lisäksi erityyppisellä informaatio-ohjauksella. ”Informaatio-ohjaus on vaikuttamaan pyrkivää tavoitteellista informaation ja tiedon kaksisuuntaista välittämistä. Se perustuu vuorovaikutukseen ja on luonteeltaan suosittelevaa.
Sen sisältämä informaatio voi olla kuvailevaa, vertailevaa tai hyviä käytäntöjä välittävää.”8 Päihde- ja mielenterveystyön osalta suunnitelmassa tutustutaan kahteen voimassaolevaan julkaisuun: päihdepalvelujen
laatusuositukseen ja mielenterveyspalvelujen laatusuositukseen.

Päihdepalvelujen laatusuositus:
Päihdepalvelujen laatusuositukset9 on valmisteltu tukemaan kuntien päihdepalvelujen suunnittelua, järjestämistä ja kehittämistä. Laatusuosituksessa esitellään myös päihdetyön periaatteelliset tavoitteet, jotka
myös Säkylän kunnan tulisi huomioida omassa päihdetyössä. Tavoitteet on seuraavassa sovellettu tarkemmin kunnan toimintaa ohjaaviksi:
1. Kuntalaisilla on oikeus tarpeenmukaiseen ja tasokkaaseen, oikeaan aikaan toteutettuun päihdehoitoon ja -kuntoutukseen.
2. Päihteiden käyttöön ja siihen liittyviin ongelmiin vastataan kaikilla palvelujen tasoilla mahdollisimman varhain ja tarjotaan aktiivisesti tietoa, tukea ja apua. Näin menetellään erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon yleisissä palveluissa, kuten sosiaalityössä, työ-, opiskelija-, koulu- ja muussa perusterveydenhuollossa sekä äitiysneuvoloissa.
3. Palvelut järjestetään siten, että asiakkaan perus- ja ihmisoikeudet ja oikeusturva toteutuvat.
6
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Päihdehoidon ja -palveluiden lähtökohtana on asiakkaan ja hänen läheistensä avun, tuen ja hoidon
tarve. Periaatteina ovat itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, omatoimisuuden tukeminen ja
luottamuksellisuus.
4. Asiakkaan osallistuminen hoitoaan koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja sisältöön turvataan.
5. Päihdetyössä otetaan huomioon asiakkaan fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä sosiaalinen tilanne ja tuen tarve.
6. Kunta kehittää päihdepalveluja yhteistyössä asiakkaiden ja heitä edustavien järjestöjen ja vertaistukiryhmien kanssa.
Päihdepalveluiden laatusuosituksen mukaan palvelujärjestelmän ja päihdetyön toimivuudella on suuri merkitys niin asiakkaille kuin kunnan kokonaiskuormitukselle, koska se vastaa haittavaikutuksista, jotka ovat
nousseet yhteiskunnassa suuriksi. Niin ikään vallitsevan tilanteen aktiivinen arviointi ja seuranta nähdään
tärkeänä, jotta nykyisiin ja myös uusiin haittavaikutuksiin pystytään reagoimaan mahdollisimman tehokkaasti.

Mielenterveyspalvelujen laatusuositus:
Mielenterveyspalveluiden laatusuosituksen10 avulla pyritään ohjaamaan mielenterveystyötä ja siihen liittyvää palvelujärjestelmää kunnissa. Suosituksessa on myös jäsennetty keskeisimmät toiminnalliset seikat,
joista laadukas mielenterveystyö käytännön kokemuksen mukaan riippuu. Seuraavassa on listattu kyseiset
kohdat sovittamalla ne kunnan toimintaa ohjaavaan kontekstiin:
1. Kunnassa tuetaan asukkaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä niin, että jokainen kokee elämänsä
turvalliseksi ja hyvinvoivaksi. Tämä tapahtuu kehittämällä toimintatapoja yksilöiden voimavarojen
edistämiseksi ja linjaamalla selkeät toimintamallit mielenterveyspolitiikalle.
2. Kuntalaista autetaan peruspalveluissa niin, että jokainen pääsee elämäntilanteensa ja ongelmiensa
kannalta tarkoituksenmukaiseen tutkimukseen ja hoitoon. Apuun hakeutumisen ja sen saamisen on
oltava mahdollisimman helppoa.
3. Mielenterveyspalveluissa kunnioitetaan ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia, jotta mahdollisimman hyvä
hoito ja tasavertainen kohtelu toteutuvat.
4. Hoito toteutuu päätetyn suunnitelman mukaan. Potilaan tulee tietää mahdollisimman tarkasti oma
tilanteensa. Hoidon on oltava myös suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista.
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5. Ongelmiin pyritään löytämään ratkaisu avohoidon avulla, jota tukee jatkuva kuntouttava ote. Tämän jälkeen potilaalla on oltava kuitenkin mahdollisuus päästä psykiatriseen sairaalahoitoon toimivan hoitoketjun mukaisesti.
6. Palvelujärjestelmän sisäinen yhteistyö, vastuut ja työnjako on selvitetty ja päätetty, jotta jokainen
tuntee asemansa ja toisten toimintatavat.
7. Henkilöstön määrä ja rakenne vastaa mielenterveystyön kokonaistarvetta, jota tässä suunnitelmassa määritellään.
8. Henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta pidetään jatkuvaa huolta, jotta Säkylässä pystytään tarjoamaan mahdollisimman tehokkaat palvelut ja mielekäs työympäristö.
9. Palveluita ja toimintaa seurataan ja havaintoja hyödynnetään suunnittelussa, jotta uusiin ongelmiin
pystytään vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti.
Mielenterveyspalveluiden laatusuosituksen mukaan myös ongelmien varhainen tunnistaminen ja näiden
ehkäisy nähdään yhtenä merkittävimmistä osa-alueista. Ennaltaehkäisevän työn korostaminen tulisikin
näkyä voimakkaammin myös Säkylässä tehtävässä mielenterveystyössä.
Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus luovat raamit kaikelle työlle, jota
myös Säkylän kunnassa tehdään. Palveluiden järjestämisvastuusta johtuen tukeutuminen kyseiseen taustaan onkin erittäin tärkeää. Näiden avulla kunnan mielenterveys- ja päihdetyötä tulisi kehittää tulevaisuudessa entistä paremmaksi, tehokkaammaksi ja hyvinvointia tukevaksi.
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3.0 Tilastollinen katsaus
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tilastollisessa katsauksessa hahmotetaan päihde- ja mielenterveysongelmaisten määrää Säkylässä ja tarkastellaan viime vuosien muutosta. Koska lukumääristä on sellaisenaan vaikea muodostaa hyvinvoinnin tilaa, vertaillaan niitä koko Suomen ja Satakunnan tilanteisiin. Huomioitavaa tilastojen johdosta tehtäviin johtopäätöksiin on kuitenkin se, että ne sisältävät ainoastaan diagnosoidut tapaukset ja tilanteet, jossa henkilön päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat on todettu. Suurin osa päihde- ja mielenterveysongelmista jää piiloon, jonka vuoksi tilastojen yleistäminen on ongelmallista. Kunnan ylläpitämän palvelujärjestelmän ja tukitoimien kannalta tilastojen hahmottaminen on kuitenkin
tärkeää, koska ne muodostavat kuvan asiakkuuksien määrästä ja palvelujärjestelmän tavoitettavissa olevista kuntalaisista viime vuosien ajalta.

3.1 Mielenterveysongelmat
Mielenterveysongelmaisten määrää tarkastellaan erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrällä,
psykiatrian käytöllä ja vuoden 2011 kouluterveyskyselyn tuloksilla. Kaksi edellä mainittua hahmottavat
diagnosoitujen mielenterveysongelmien määrää ja kouluterveyskysely perustuu vastaajien omaan kokemukseen omasta terveydentilasta.
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Yllä olevat kuviot ilmaisevat viimeisen kahdeksan vuoden vaihtelun depressiolääkkeisiin oikeutettujen määrissä. Tarkastelu on aloitettu vuodesta 2005 ja se päättyy viimeisimpiin tilastollisiin tietoihin vuoteen 2011.
Indikaattorit on jaettu ikäluokittain. Vasemmanpuoleisessa kuvataan nuorten aikuisten eli 18–24 vuotiaiden
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käyttöä ja oikeanpuoleisessa aikuisväestön eli 25–64 vuotiaiden käyttöä. Molemmissa kuvaajissa Säkylän
taso on alhaisempi kuin Suomen ja Satakunnan. Vuotuiset erot depressiolääkkeisiin oikeutettujen määrissä
ovat noin 1–2 % luokkaa verrattuna Suomen ja Satakunnan määriin. Vuonna 2011 depressiolääkkeisiin oikeutettuja oli nuorista aikuisista Säkylässä noin 3,8 % ja aikuisväestöstä noin 8,1 %.
Depressiolääkkeisiin oikeutettujen määrä on indikaattoreiden mukaan ollut tasaisessa nousussa vuodesta
2005 alkaen jokaisen alueen kohdalla, lukuun ottamatta Säkylän vuoden 2009 notkahdusta 18–24 vuotiaiden depressiolääkkeisiin oikeutettujen määrässä. Säkylän tason voidaankin arvioida edellä mainituissa kuvaajissa melko hyväksi, koska depressiolääkkeisiin oikeutettuja on valtaväestössä suhteellisesti vähemmän
kuin Satakunnassa ja Suomessa.

Yllä olevissa indikaattoreissa kuvataan depressio- ja psykoosilääkkeisiin oikeutettujen määrää Säkylässä,
Satakunnassa ja Suomessa. Vasemmanpuoleisessa kuviossa jatketaan edellisellä sivulla aloitettua depressiolääkkeisiin oikeutettujen määrän kuvaamista. 65-vuotiaiden depressiolääkkeiden käyttö noudattaa huomattavasti enemmän valtakunnan yleistä tasoa kuin nuorempien ikäluokkien tasot. Käyttäjämäärät on saatu 65-vuotiaiden osalta vuoden 2005 tasolla. Vuonna 2011 depressiolääkkeisiin oikeutettuja oli noin 10,1 %,
joka on vastaava kuin vuonna 2005. Vuodesta 2009 käyttäjämäärät ovat olleet myös laskussa, toisin kuin
Suomen ja Satakunnan tasot, jotka ovat jatkaneet tasaista nousua vuodesta 2005 alkaen.
Oikeanpuoleisessa kuviossa kuvataan psykoosin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määriä.
Psykoosi on vaikea-asteinen mielenterveyden häiriö ja osa psykoosipotilaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa eikä sen vuoksi välttämättä sairausvakuutuksen tuen piirissä. Psykoosiin sairastuneiden määrää
voidaan käyttää kuvaamaan epäsuorasti vaikeaa mielenterveysongelmaisuutta12. Psykoosiin sairastuneista
Säkylän taso on alhaisempi kuin Satakunnan ja Suomen. Kaikkien vertailussa mukana olevien alueiden viime
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vuosien kehitys on ollut lähes samanlaista. Vuonna 2011 psykoosin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin
oikeutettuja oli Säkylässä noin 1,6 % koko väestöstä. Taso on noussut vuodesta 2005 noin 0,4 %.
Tilastollinen katsaus on aloitettu tarkastelemalla erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määriä. Kyseiset indikaattorit ilmaisevat mielenterveysongelmien jo kohtuullisen pitkälle edenneen tilanteen. Esimerkiksi
noin 8,1 % aikuisväestöstä on oikeutettu depressiolääkkeisiin, joka tarkoittaa melkein 200 säkyläläistä henkilöä. Korjaava palvelujärjestelmä ja muut tukitoimet tuleekin olla tällöin kunnossa, jotta kunta pystyy vastaamaan omalla toiminnallaan hyvinvoinnin puutteeseen. Palvelujärjestelmän tarkasteluun ja kehittämiseen syvennytään tarkemmin viidennessä luvussa.

Yllä olevissa kuvioissa tarkastellaan psykiatrian avo- ja laitoshoidon käyttöä säkyläläisten, kaikkien suomalaisten ja satakuntalaisten osalta. Psykiatrian avohoitokäynnit sisältävät erikoissairaanhoidon psykiatrian
erikoisalaan kuuluvat käynnit kaikissa kunnallisissa sairaaloissa. Erikoissairaanhoidon psykiatriankäynteinä
tilastoidaan käynnit psykiatrian, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoisaloilla.13 Säkyläläisten psykiatrian avohoidon käyttö on noudattanut valtakunnan yleistä tasoa vuodesta 2005 alkaen, lukuun ottamatta
vuosia 2008 ja 2009, jolloin säkyläläiset tekivät hieman enemmän avohoidon käyntejä. Satakunnan keskitaso on vuonna 2011 ollut huomattavasti korkeampi kuin esimerkiksi Säkylän 360/1000 asukasta.
Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksojen määrää kuvataan oikeanpuoleisessa kuviossa. Hoitojaksojen määrä
on ollut Satakunnan ja koko Suomen osalta laskussa vuodesta 2007 alkaen. Säkylän kehitys taas näyttäytyy
huomattavasti erilaisemmalta. Vaihtelua on tapahtunut vuoden 2005 kolmesta vuoden 2009 seitsemään.
Epätasaista kehitystä selittää todennäköisesti kunnan pieni väkiluku, joka on altis yksilövaihteluille. Joka
tapauksessa hoitojaksojen määrä on koko tarkastelun ajalta alhaisempi kuin Satakunnan ja koko Suomen.
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Viimeisin kouluterveyskysely on tehty vuonna 2011 yläasteen 8. ja 9. luokan oppilaille sekä lukion 1. ja 2.
vuoden opiskelijoille. Välittömästi mielenterveyteen vaikuttavia kohtia olivat muun muassa kysymykset
masentuneisuudesta ja koulu-uupumuksesta, joita nuoret saivat arvioida itse. Yllä olevassa kuviossa on
vertailtu Säkylän vastauksia Suomen yleiseen tasoon. Säkyläläiset nuoret arvioivat oman mielenterveytensä
edellä mainituissa kohdissa paremmaksi joka kohdassa kuin Suomessa keskimäärin.

3.2 Päihdeongelmat
Päihdeongelmien määrää Säkylässä tarkastellaan välillisten tilastojen avulla, joissa pyritään hahmottamaan
todellista alkoholin kulutusta ja sen haittavaikutuksia sekä välittömien tilastojen avulla, jotka kuvaavat
päihdeongelmien taloudellista rasittavuutta sekä vakavien ja diagnosoitujen päihdeongelmien määrää.
Säkylää verrataan tilastoissa Satakuntaan ja koko Suomeen, koska numeerisia tilastoja on muuten vaikea
hahmottaa.
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Edellisen sivun kuvioissa kuvataan alkoholin kokonaiskulutusta ja sen aiheuttamia haittavaikutuksia rattijuopumustapausten avulla. Oikeanpuoleinen kuvio kuvaa paitsi rattijuoppoon itseensä, myös ympäristöön
kohdistuvaa turvallisuusriskiä.14 Tilaston tulkinnassa on kuitenkin syytä muistaa, että se on osittain riippuvainen viranomaisten aktiivisuudesta, sillä rattijuopumuksia jää myös paljon kirjaamatta ja paikkakuntakohtaiset erot voivat olla suuriakin riippuen esimerkiksi poliisin resursseista ja paikallisesta kulttuurista. Säkylän
taso on ollut kuitenkin vuodesta 2005 alkaen matalampi kuin Satakunnassa ja koko Suomessa keskimäärin.
Esimerkiksi vuonna 2011 koko Suomessa ja Satakunnassa oli noin kaksi kertaa enemmän rattijuopumustapauksia kuin Säkylässä, jossa poliisin tietoon tulleita tapauksia oli 2/1000 asukkaasta. Lisäksi tilasto on ollut
Säkylän osalta laskeva vuodesta 2006 alkaen, joka osaltaan kuvaa alkoholinkäytön aiheuttamien turvallisuusriskien vähenemistä.
Vasemmanpuoleinen kuvio ilmaisee vuoden aikana kunnan alueella Alkon myymälöistä myydyn ja kunnan
alueella sijaitseviin elintarvikeliikkeisiin, kioskeihin, huoltoasemille ja anniskeluravintoloille toimitettujen
alkoholijuomien määrän 100 %:n alkoholina laskettuna litroina jokaista vastaavalla alueella asuvaa kohden.
Indikaattori kuvaa tällöin alkoholijuomien tilastoidun myynnin määrää asukasta kohden. Tilaston tulkinnasta on kuitenkin huomioitavaa, että Säkylästä saattaa ostaa alkoholia myös muut kuin paikalliset, esimerkiksi
loma-asukkaat ja muut ulkopaikkakuntalaiset. Kyseinen tilasto ei sisällä myöskään ulkomailta tai muilta
paikkakunnilta tuotua alkoholia. Alkoholijuomien myynti noudattaa Suomen yleistä trendiä vuodesta 2005
alkaen. Säkylän osuus on kuitenkin joka vuonna noin kaksi litraa korkeampi kuin Satakunnan ja koko Suomen keskimääräinen kulutus asukasta kohden. Esimerkiksi vuonna 2011 Säkylässä myytiin 100 % alkoholia
noin kymmenen litraa, kun koko Suomessa ja Satakunnassa ainoastaan noin kahdeksan litraa.
Vaikka rattijuopumustapausten määrä on Säkylässä poikkeuksellisen alhainen, on alkoholin myynti kuitenkin vuosi toisensa jälkeen ollut huomattavasti korkeampi kuin Satakunnassa ja koko Suomessa. Kaksi litraa
korkeampi alkoholin myynnin määrä saattaa selittyä lähikuntien asukkaiden ja loma-asukkaiden ostovoimalla, mutta korkealla alkoholihuomien myynnillä voi olla vaikutusta kuntalaisten elinympäristöön.
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Yllä olevissa kuviossa jatketaan päihteidenkäytön vaikutusten tarkastelua. Vasemmanpuoleinen kuvio ilmaisee poliisin tietoon tulleiden kaikkien huumausainerikosten osuuden tuhatta asukasta kohti. Rikokset sisältävät ne rikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimus tai annettu rikesakko. Huumausainerikoksiin kuuluvat huumausaineen käyttörikokset, huumausainerikokset sekä törkeät huumausainerikokset.
Huomioitavaa tilaston tarkastelussa on se, että suurin osa huumausainerikoksista ei tule poliisin tietoon.
Tilaston avulla voidaan kuitenkin tehdä arvio Säkylän tilanteesta vertaamalla poliisille tulleiden huumausainerikosten määrää Satakunnassa ja koko Suomessa tapahtuneisiin. Säkylässä tapahtuneet huumausainerikokset vaihtelevat vuosittain melko paljon. Vaihtelu johtuu osittain pienestä väestön koosta, josta johtuen
yksilölliset vaihtelut erottuvat voimakkaasti ja yleisen tilanteen hahmottaminen on vaikeaa. Merkittävin
huomio on kuitenkin se, että vuodesta 2005 poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on ollut
jokainen vuosi pienempi kuin Satakunnassa ja koko Suomessa. Esimerkiksi vuonna 2011 Säkylässä tapahtui
1,5 huumausainerikosta 1000 asukasta kohden, kun Satakunnassa tapahtui noin 3,5 huumausainerikosta
1000 asukasta kohden.
Oikeanpuoleisessa kuviossa tarkastellaan vuoden aikana poliisin tietoon tulleiden päihteiden vaikutuksen
alaisena tehtyjen väkivaltarikosten syylliseksi epäiltyjen osuutta tuhatta asukasta kohti. Kuviosta on huomioitava, että tilastossa kuvataan vain rikoksia, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai
annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista jää siten tilaston ulkopuolelle. Ne eivät tule poliisin tietoon tai niitä
ei rikoksina ilmoiteta.15 Koska tilanne on sama Satakunnan ja koko Suomen arvoissa, voidaan kuviota käyttää väkivaltarikosten määrän vertailussa, jolloin saadaan luotettavampi kuva todellisesta tilanteesta. Satakunnassa ja koko Suomessa päihteidenkäytöstä aiheutuneiden väkivaltarikosten vaihtelu on ollut vähäistä
vuodesta 2005 alkaen. Sen sijaan Säkylässä tapahtuneiden kyseisten rikosten määrässä on enemmän vaihtelua. Vaihteluun vaikuttaa varmasti yksilölliset tapahtumat, johtuen väestön pienestä koosta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että päihteiden vaikutusten alaisena tehdyt väkivaltarikokset ovat lähteneet erittäin
15
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voimakkaaseen nousuun. Esimerkiksi vuonna 2011 Satakunnassa ja koko Suomessa tehtiin noin neljä väkivaltarikosta päihteiden vaikutuksen alaisena 1000 asukasta kohden ja Säkylässä vastaavia tehtiin noin seitsemän 1000 asukasta kohden.
Vaikka rattijuopumustapausten ja huumausainerikosten määrä vaikuttaa melko alhaiselta Säkylässä, pitää
väkivaltarikosten määrään suhtautua vakavasti. Nouseva trendi tukee alkoholin kokonaismyynnin korkean
määrän negatiivisia vaikutuksia väestön elinympäristöön.

Yllä olevissa kuviossa siirrytään tarkastelemaan päihdeongelmien välittömiä määriä tilanteessa, kun ongelma on diagnosoitu. Tilastot kertovat osaltaan päihdeongelmien taloudellisen rasitteen, mutta myös ongelmien määrän vakavammassa vaiheessa, kun tilanne on eskaloitunut päihdehuollon asiakkuudeksi. Vasemmanpuoleinen kuvio ilmaisee kuntien kustantamia päihdehuollon avopalveluita vuoden aikana A-klinikoilla
tai nuorisoasemilla käyttävien asiakkaiden määrää tuhatta asukasta kohden.16 A-klinikoilla tai nuorisoasemilla käyvien asiakkaiden määrä suhteutettuna koko väestöön kuvaa alkoholin ja huumeiden käytön
aiheuttamia ongelmien määrää ja vaikeusastetta. Jälleen Säkylän tilanteen vaihtelu on huomattavasti voimakkaampaa eri vuosina kuin Satakunnan ja koko Suomen. Huomioitavaa kuitenkin on se, että vuodesta
2005 alkaen säkyläläisiä on ollut vähemmän päihdehuollon avopalveluiden asiakkaina kuin Satakunnassa ja
koko Suomessa keskimäärin. Palveluiden käytön vähäisyyteen saattaa vaikuttaa kunnan järjestämien palveluiden kohtuullisen pieni tarjonta, joka on melko tyypillistä pienille kunnille. Päihdeongelmaisten ja erinäistä huoltoa tarvitsevien määrä saattaa olla siis suurempi, mitä avopalvelu pystyy tarjoamaan. Palvelujärjestelmää tarkastellaan paremmin viidennessä luvussa, jossa arvioidaan vaihtoehtojen määrää.
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Oikeanpuoleisessa kuviossa tarkastellaan alkoholin, huumausaineiden, lääkeaineiden tai korvikkeiden päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärää tuhatta
asukasta kohti. Kuvio on melko tasainen jokaisen vertailussa mukana olevan alueen osalta. Eniten kyseisiä
tapauksia on tapahtunut kuitenkin Säkylässä vuodesta 2005 alkaen. Sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla päihteiden vuoksi hoidettujen määrä korreloi jälleen korkean alkoholin myynnin määrän kanssa. Lisäksi kyseinen kuvio ei ole niin herkkä palvelujärjestelmän tarjonnan kannalta kuin avopalvelut, joten
tulkintaa voidaan pitää kohtuullisen luotettavana.
Edellä on tarkasteltu diagnosoitujen päihdeongelmien määrää. Erot vertailualueiden välillä eivät ole olleet
kovinkaan suuret, josta johtuen Säkyläkin noudattelee ongelmien määrässä pitkälti valtakunnallista tasoa.
Pienet erot saattavat olla kuitenkin hyvinvoinnin kannalta merkittäviä, joten näihin kannattaa kiinnittää
huomiota myös jatkossa.

Vuoden 2011 kouluterveyskyselyssä välittömästi päihteisiin liittyi kysymykset läheisten alkoholin käytöstä ja
sen aiheuttamista ongelmista, omasta päihteiden käytöstä ja omasta huumeiden käytöstä. Huumeiden
käyttöä lukuun ottamatta päihteet olivat säkyläläisten nuorten vastauksien mukaan ongelmallisempia kuin
Suomessa keskimäärin. Niin 8. ja 9. luokan oppilaat kuin lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat ovat tosi humalassa useammin kuin Suomalaiset vastaavan ikäiset keskimäärin. Myös läheisten alkoholin käyttö nähtiin ongelmallisempana.
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Yhteenveto
Tilastollisessa katsauksessa positiivisena mielenterveysongelmien osalta näyttäytyivät depressiolääkkeisiin
korvausta saaneiden määrät ja kouluterveyskyselyn tulokset. Molemmissa näissä Säkylän taso oli valtakunnallista ja alueellista tilannetta parempi. Psykiatrian osalta Säkylän tilanne noudatteli yleistä kehitystä. Ongelmallista näissä oli voimakkaat yksilövaihtelut, jotka vaikeuttavat tilastollisen analyysin tekemistä.
Päihdeongelmien tilastollisen katsauksen osalta päihteiden käytöstä aiheutuneet seuraamukset olivat Säkylän osalta paremmat kuin Suomessa ja Satakunnassa keskimäärin. Määrät rattijuopumuksissa ja huumausainerikoksissa olivat yleistä tasoa matalammat. Negatiivisia asioita olivat alkoholin myynnin määrä ja kouluterveyskyselyn tulokset, jotka molemmat olivat heikompia kuin Suomessa ja Satakunnassa.
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4.0 Ennaltaehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö
Ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista painotetaan tänä päivänä hyvin voimakkaasti erilaisissa
valtionhallinnon toimenpideohjelmissa. Nämä nähdään sijoituksina tulevaisuuteen, joiden aiheuttama hyvinvoinnin lisääntyminen on mitattavissa vasta pidemmällä aikavälillä korjaavien palveluiden tarpeen vähentyessä. Myös Säkylässä on kuluvan vuoden aikana tehty periaatteellinen linjaus, että ennaltaehkäisevä
työ on priorisoitava tärkeimmäksi kehitettäväksi alueeksi. Tällä pyritään edellä mainittuun tavoitteiseen
sekä kokonaiskustannusten hillintään. Hyvinvoinnin edistäminen maltillisella voimavarojen käytöllä edellyttääkin perusteellista suunnittelua ja entistä tehokkaampaa resurssien käyttöä.
Päihde- ja mielenterveystyössä ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu entisestään. Esimerkiksi mielenterveyttä voidaan pitää jokaisen ihmisen terveyden perustana, johon vaikuttavat ensisijaisesti yksilön omat
valinnat, mutta myös elinympäristö. ”Mielenterveydellä on merkittävä vaikutus yksilöiden, yhteisöjen ja
koko kansakunnan sosiaaliseen, inhimilliseen ja taloudelliseen pääomaan.”17 Ennaltaehkäisevästä työstä on
myös hyvin tärkeää ymmärtää sen laajuus. Ehkäisevää työtä ei tehdä vain lääketieteellisesti eikä edes ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hyvinvoinnin edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn tulee olla ennen kaikkea poikkihallinnollista, jossa kuntalaisten terveys ja ongelmien ehkäisy nähdään yhteisenä asiana.
Ennaltaehkäisevän työn merkitystä korostavat myös suomalaisia kuvaavat faktat, jotka koskettavat myös
säkyläläisiä: Noin 25 % suomalaisista kärsii psyykkisistä oireista elämänsä aikana ja 15–20 prosentilla on
todettavissa jokin diagnosoitava mielenterveyden häiriö. Näistä tavallisimpia ovat masennustilat, ahdistuneisuushäiriöt ja alkoholin käyttöön liittyvät häiriöt.18 Lisäksi esimerkiksi alkoholin tiedetään liittyvän yli 60
terveysongelmaan, ja liiallisesti alkoholia käyttävillä kuoleman vaara on kaksin- tai kolminkertainen. Sekä
suomalaisilla työikäisillä miehillä että naisilla alkoholin aiheuttama tauti tai alkoholimyrkytys on yleisin kuolemansyy.19
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman neljännessä luvussa tutustutaan tarkemmin ennaltaehkäisevään
työhön, sen mahdollisuuksiin ja riskiryhmiin. Alaluvut on jaettu tarkastelun mukaan 1. lapsiin, nuoriin ja
perheisiin 2. työikäisiin ja 3. ikäihmisiin. Jokaisen ryhmän osalta pohditaan ennaltaehkäisevän ja hyvinvointia edistävän työn kehitysmahdollisuuksia sekä tarkastellaan lyhyesti mahdollisia riskiryhmiä ja sitä, miten
työ tulisi kohdistaa oikein. Jaottelu on nimetty promootioksi ja preventioksi.
Promootiolla tarkoitetaan tässä tapauksessa hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämistä. Käsitteen alle
lukeutuu kaikki se työ, joka tukee, ylläpitää ja edistää väestön terveyttä. Promootion osalta katsaus on täl17, 2

THL (2009) Ehkäisevä mielenterveystyö kunnissa – aineistoa suunnittelun tueksi. Jyväskylä 2009
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THL (2009) Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen – opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille. Helsinki 2009
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löin varsin laaja.20 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmassa pyritään kuitenkin kohdistamaan huomio nimenomaisesti mielenterveyden universaaliin edistämiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, joilla vältetään
päihdeongelmia. Promootion kohteena on koko väestö, ilman erityisryhmiä.
Preventio tarkoittaa varsinaista ennaltaehkäisyä, jolla ehkäistään mahdollisten ongelmien syntyä.21 Ennaltaehkäisevä työ voidaan jakaa Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaisesti kolmeen alueeseen: 1. Universaali ehkäisy – kohdistuu koko väestöön, 2. Valikoitu ehkäisy – kohdistuu yksilöihin ja väestöryhmään, jolla on keskimääräistä suurempi riski sairastua mielenterveyden häiriöön, 3. Kohdennettu
ehkäisy – kohdistuu korkean riskin yksilöihin, joilla on jo havaittavia merkkejä tai oireita mielenterveyden
häiriöistä, mutta jotka eivät täytä diagnostisia kriteereitä. Kohdat kaksi ja kolme kohdistuvat enemmän
riskiryhmiin ja universaali ehkäisy voidaan rinnastaa promootio työhön. Seuraavassa tarkastelussa jaottelu
onkin tehty seuraavasti: 1. Promootio (universaali ehkäisy, hyvinvoinnin edistäminen, ylläpito ja tukeminen), 2. Preventio (valikoitu ja kohdennettu ehkäisy).

4.1 Lapset, nuoret ja perheet
Säkylän kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa (2013) linjataan ensisijaisiksi tulevaisuuden
tavoitteiksi kaikille yhteisten peruspalveluiden ja arjen kasvuyhteisöjen vahvistaminen. Ideana on Oulun
seudulta tutuksi tullut ”viisitasomalli”, jossa perusrakenteisiin panostaminen nähdään ensisijaisena suhteessa korjaaviin palveluihin. Mallin mukaan hyvinvointi rakentuu nimenomaisesti 1. ja 2. tasolla eli pääasiassa arjen kehitysyhteisöissä sekä kaikille yhteisissä peruspalveluissa. Ajatus perustuu päihde- ja mielenterveyssuunnitelman mukaisesti promootioon, jossa hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen ja tukeminen kohdistuvat koko väestöön perustasolla. Peruspalveluiden tuen ja kehitysyhteisöjen vahvistamisen
tukena toimii ennaltaehkäisevä preventiivinen työ.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tärkeinä tavoitteena nähdään myös lastensuojelun kasvuun
reagoiminen, vanhempien jaksaminen, korjaavien palvelujen asema peruspalveluita tukevana, kokonaisvaltainen auttaminen ja ennen kaikkea varhainen, oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä tukeminen. Päihde- ja
mielenterveyssuunnitelman kannalta kaikki hyvinvointisuunnitelman tavoitteet soveltuvat myös erinomaisesti tämän suunnitelman tavoitteiden tueksi. Edellä mainitut teesit rakentavat pitkälti sen linjan, jossa
myös kunnan päihde- ja mielenterveystyötä tulisi jatkossa kehittää.
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Työterveyslaitos (2010) Alkoholi ja työpaikka – alkoholihaittojen ehkäisyntarve ja käytännöt työpaikoilla. Tampere
2010 & Duodecim (2010) Nuorten mielenterveyden edistäminen – erillisyydestä integraatioon toiveista todellisuuteen.
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Päihdeongelmat
Alkoholi on nuorten keskuudessa merkittävin päihde. Koko valtakunnan mittakaavassa 5–10 prosenttia
nuorista täyttää päihdehäiriön kriteerit. Huumausaineista yleisimpiä ovat kannabistuotteet, mutta myös
synteettisiä huumausaineita esiintyy nuorten keskuudessa. Suomessa noin 0,5–0,85 prosenttia 15–24vuotiasta kuuluu huumausaineiden ongelmakäyttäjiin. 22 Säkyläläisten nuorten päihteiden käyttöä voidaan
arvioida karkeasti viimeisimmän kouluterveyskyselyn avulla. Sen mukaan oma ja läheisten päihteiden käyttö nähdään suurempana ongelmana kuin Suomessa keskimäärin. Sen sijaan huumeita kokeilleita on huomattavasti vähemmän.
Päihteiden ja ennen kaikkea alkoholin käytössä on tunnistettavissa kaksi erilaista mallia: syrjäytymismalli ja
nuorisokulttuurinen malli. Syrjäytymismallin mukaan nuorten päihteiden käyttö on seurausta arjen kasvuyhteisöjen huonosta tuesta. Tällöin päihteiden käytön aloittaminen nähdään askeleena syrjäytymisen ja
vakavampien ongelmien suuntaan. Nuorisokulttuurisessa mallissa nuorten päihteiden käyttöä ei nähdä
välittömästi ongelmallisena. Päihteet ovat osa nuoren vapaa-aikaa ja yhteisöllisyyttä. Nuori ja aikuinen eivät
näe tällöin käyttöä ongelmallisena, vaikka häiriötekijöitä olisi jo todellisuudessa tunnistettavissa. Molemmissa malleissa piilee kuitenkin uhkansa, koska nuorena aloitettu päihteiden käyttö kasvattaa tutkimusten
mukaan riippuvuuden kehittymisen riskiä. Lisäksi mielenterveysongelmien uhka kasvaa merkittävästi päihteiden käytön seurauksena.23
Aikuisten rooli on nuorten päihteiden käytössä merkittävässä asemassa, koska erittäin harvoin nuori itse
hakeutuu apuun päihdeongelmiensa kanssa. Useasti aikuisiksi käsitetään nuoren vanhemmat tai toinen
vanhemmista. Säkylän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013) mukaisesti arjen kasvuyhteisöjen
tukemisella tarkoitetaan kuitenkin myös yhteisöllisyyden vahvistamista, jossa edellä mainittuja aikuisia ovat
niin opettajat ja lääkärit kuin myös harrastusten valmentajat. Nuoren ongelmien havaitseminen on tällöin
osittain kulttuurinen asia, jossa hyvinvoinnin edistäminen nähdään yhteisenä työnä. Vaikka päihde- ja mielenterveyssuunnitelman avulla on vaikea lähteä muuttamaan paikallista ja yhteiskunnallista kulttuuria, on
edellä mainitulla osoitettavissa kuitenkin se, että ongelmien varhainen tunnistaminen edellyttää laajaalaista kontrollia, johon tarvitaan monen alan ammattilaisia.
Päihdeongelmat ovat nähtävissä myös perherakenteiden hajoamisena. Lastensuojeluilmoitusten määrän
kasvu sekä kiireellisten huostaanottojen ja oireilevien lasten lisääntyminen ovat yhteiskuntaa leimaavia
piirteitä, joita näkyy myös Säkylässä. Vaikka edellä mainitut eivät selitykään pelkästään päihteiden käytöllä,
voidaan sitä pitää merkittävänä riskitekijänä myös näillä osa-alueilla. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunni22

Kirjoittajat ja THL (2009) Nuorten ahdistuneisuus ja päihteiden käyttö – Tietoa vanhemmille ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. Jyväskylä 2009
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telman linjaukset perheiden kokonaisvaltaisesta tukemisesta ovatkin tärkeimpiä tekijöitä, jonka avulla tähän voidaan vastata. Kokonaisvaltaisessa tukemisessa perheeseen nähdään kuuluvan ensisijaisesti myös
vanhemmat. Lapsen oireiluun reagoiminen varhaisessa vaiheessa edesauttaa perheen sisäisten ongelmien
tunnistamista, jotka saattavat johtua liiallisesta päihteiden käytöstä. Lapsen oireet ovat tällöin ovena oireiden alkuperään. Ongelmat nähdään tällöin kokonaisvaltaisesti, eikä ainoastaan lapsen ongelmina.

Mielenterveysongelmat
Tilastollisessa katsauksessa lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat Säkylässä valtakunnan tasoa
matalammat. Depressiolääkkeisiin saa korvausta huomattavasti vähemmän lapsia ja nuoria kuin Suomessa
keskimäärin ja viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan psyykkisiin ongelmiin viittaavaa oirehdintaa on
myös Säkylässä vähemmän. Mielenterveyden ongelmat ovat kuitenkin kohtuullisen yleisiä nuoruusiässä ja
voivat esiintyä myös lievästi, jolloin kouluterveyskyselyn tyyppisessä itsearvioinnissa niiden määrittely saattaa olla haastavaa. Myös depressiolääkkeiden saaminen on jo diagnosoitu oirehdinta, jolloin lievemmät
oireet eivät näy tässäkään tilastoinnissa.
Tutkimusten mukaan yli puolet aikuisten mielenterveyden häiriöstä on puhjennut ennen 14 ikävuotta, ja
noin 75 prosenttia ennen 25 ikävuotta.24 Nuoruusikä on mielenterveysongelmien kannalta riskivaihe, jossa
elämäntilanne muuttuu kehon, elinpiirien ja sosiaalisten kontaktien muutosten yhteydessä. Yleisimpiä mielenterveyden oireita ovat masennus, käytös- ja päihdehäiriöt sekä ahdistuneisuus, joka on tyypillisesti lievempi ongelma ja näin myös vaikeammin tunnistettavissa. Tyypillisiä ahdistuneisuusoireita ovat yleistynyt
ahdistus, paniikkihäiriöt, sosiaalisten tilanteiden pelko, pakko-oireiset häiriöt ja määräkohteiset häiriöt.
Tutkimusten mukaan noin joka kolmanneksella on joku ahdistuneisuushäiriö.
Mielenterveysongelmien kontrollointi ja varhainen tunnistaminen edellyttävät samankaltaisia toimia kuin
päihdeongelmat. Tärkeässä asemassa ovat ennen kaikkea hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä preventiivinen, ennaltaehkäisevä työ. Seuraavassa tarkastellaan näiden osa-alueiden mahdollisuuksia päihdeja mielenterveysongelmien kontekstissa. Tarkoitus on ennen kaikkea pohtia miten, lasten, nuorten ja perheiden päihde- ja mielenterveysongelmia pystytään ehkäisemään entistä tehokkaammin.

4.1.1 Promootio
Promootio työn perusta luodaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten jokapäiväisessä työssä ja kunnan kokonaisvaltaisessa elinympäristöjen kehittämissä. Ajatus perustuu lasten ja
24
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nuorten hyvinvointisuunnitelman ”viisitasomalliin”, jossa peruspalveluiden ja arjen kehitysyhteisöjen tukeminen priorisoidaan tärkeimmiksi osa-alueiksi. Lasten ja nuorten kannalta näitä kehitysyhteisöjä ovat esimerkiksi koti, päivähoito, koulu sekä työn ja vapaa-ajan ympäristöt, joissa tapahtuu lapsen ja nuoren vuorovaikutus arkisissa ympäristöissä. Jokainen edellä mainittu yhteisö edustaa tärkeää paikkaa lapsen ja nuoren elämässä, jonka vuoksi yhteen panostaminen on virheellistä. Tarkasteluun on otettava koko ekologinen
konteksti, jotta tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen olisi mahdollisimman kokonaisvaltaista ja tehokasta. 25
Päihde- ja mielenterveysongelmien kannalta promootio ja peruspalveluiden tukeminen tarkoittavat esimerkiksi koulussa hyvää koulukokemusta eikä niinkään koulumenestystä. Sopivat haasteet, usko lapsen ja
nuoren kykyyn selviytyä koulutehtävistä sekä mahdollisuus kääntyä opettajan tai terveydenhuollon puoleen
ohjaavat lasta ja nuorta rakentaville kehityspoluille. Kotona vanhempien hyvinvointi edesauttaa myös lasten mielenterveyden promootiota. Tällöin ammattilaisten tulee nähdä lapsen ongelmat jälleen kerran kokonaisvaltaisemmin. Kolmas esimerkki promootiosta on kaveripiiri. Ennen kaikkea vapaa-ajan viettämiseksi
tulee olla toimivia rakenteita ja harrastusmahdollisuuksia, jotka edesauttavat hyvinvoinnin tukemista.26
Kunnan asema päihde- ja mielenterveystyön promootion osa-alueella piirtyy kahteen osa-alueeseen: ammattilaisten ohjaamiseen ja elinympäristöjen kehittämiseen. Kunnan strategioiden ja johtamisen avulla
pitää ohjata ammattilaisten työtä linjauksien ja suunnitelmien mukaiseksi. Työssä tulee näkyä tehokkaammin valittu kulttuuri ja työtavat. Tämän avulla voidaan välttää pirstaloituneet mallit ja saavuttaa yhteinen
linja koko kunnassa. Kunnan pitää myös suunnata resurssinsa oikein elinympäristöjen ja perustason palveluiden vahvistamiseksi. Edellä mainittu edellyttää tarkkaa budjettien strategista suunnittelua. Promootiossa
on tärkeää yhdenmukaiset mallit, jotta tasavertainen kohtelu ja yhdenvertaisuuden tunne vahvistuu kuntalaisissa.

4.1.2 Preventio
Mielenterveystyössä preventio eli ennaltaehkäisevä työ voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: valikoituun
ehkäisyyn ja kohdennettuun ehkäisyyn. Valikoitu ehkäisy – kohdistuu yksilöihin ja väestöryhmään, jolla on
keskimääräistä suurempi riski sairastua mielenterveyden häiriöön ja kohdennettu ehkäisy – kohdistuu korkean riskin yksilöihin, joilla on jo havaittavia merkkejä tai oireita mielenterveyden häiriöistä, mutta jotka
eivät täytä diagnostisia kriteereitä. Riskiryhmään kuulumista kasvattaa arjen kehitysyhteisöjen ja elinympäristön huono tuki, eli promootion puute, jonka edellytyksiä avattiin edellisessä alaluvussa. Riskiryhmässä
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ovat esimerkiksi päihteitä käyttävien ja psyykkisesti sairaitten vanhempien lapset, koulussa tai päivähoidossa kaveripiirin ulkopuolelle joutuneet ja itse päihteitä käyttävät nuoret.27
Päihdetyössä riskiryhminä voidaan pitää esimerkiksi tarkkaavaisuus- ja käytöshäiriöisiä lapsia ja nuoria. Niin
ikään kasvuyhteisöt kuten sosiaaliset ympäristöt ja elinympäristön kulttuuri vaikuttavat merkittävästi riskiin
sairastua päihdeongelmiin. Riskiryhmien muodostamisessa on kuitenkin myös tärkeää muistaa, että päihdeongelmien syntyminen on yksilöllistä. Ongelmat voivat tällöin nousta muista, selittymättömistä asioista
kasvuyhteisöjen ja muiden riskitekijöiden ulkopuolelta.28
Mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä ammattilaisten on tärkeä tunnistaa riskiryhmät ja
kohdistaa toimenpiteensä oikein. Myös tuotettavien toimenpiteiden tulee olla toimivia, jotta varhainen
reagoiminen toteutuu mahdollisimman tehokkaasti. Varhaisella ja oikein kohdistuneella ennaltaehkäisyllä
voidaan tällöin vaikuttaa yksilön hyvinvointiin merkittävästi. Promootion puutteen, lasten ja nuorten
elinympäristöjen heikkouden ja näistä johtuvan oireilun tunnistaminen on haastava tehtävä, johon myös
Säkylässä toimivien ammattilaisten tulisi harjaantua entistä paremmin.
Ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää työtä tehdään tällä hetkellä Säkylässä melko laajasti lasten,
nuorten ja perheiden parissa. Toimenpiteet vaihtelevat opettajien pitämistä vanhempainilloista koulujen
tupakoimattomuushankkeisiin sekä terveydenhuollossa toimiviin psykologeihin. Palvelukenttää voisi kuvata
jopa hieman pirstaloituneeksi, jonka löytäminen ja vaikuttavuuden arviointi saattaa olla hieman haastavaa.
Tulevaisuudessa promootion ja preventiivisen työn tulisikin olla systemaattisempaa ja selvempää, joka
kohdistuu oikeaan aikaan oikealle kohderyhmälle. Universaali edistäminen on hyvin tärkeää, mutta sen
lisäksi kaivataan myös riskiryhmiin kohdistuvaa työtä entistä enemmän.

4.2 Työikäiset
Ennaltaehkäisevän työn tarkastelun toisessa osassa on jaottelun mukaisesti työikäinen väestö, joka on määrältään suurin. Työikäinen väestö pitää ymmärtää käsitteenä laveaksi, joka kuvaa aikaa täysi-ikäisyyden ja
eläkeiän välissä. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan työikäiseen väestöön kuuluvat kaikki 15–74 vuotiaat henkilöt. Skaalaa voidaan kuitenkin hieman supistaa molemmista päistä, koska suunnitelmassa
ovat mukana myös lapset ja nuoret sekä ikäihmiset. Esimerkiksi ennen täysi-ikäisyyttä henkilö voidaan laskea kuuluvaksi nuoriin. Lisäksi monet tilastot määrittelevät alle 25-vuotiaiden kuuluvan lapsiin ja nuoriin.
Toisessa päässä taas ikäihmisten tarkastelu alkaa useasti jo 65 ikävuodesta, kuten myös tässä päihde- ja
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mielenterveyssuunnitelmassa. Aikajänne ei ole kuitenkaan tärkein asia, vaan se, miten kunta pystyy tukemaan täysi-ikäistä, mahdollisesti työssä käyvää henkilöä hänen päihde- ja mielenterveysongelmissa. Esimerkiksi lasten ja nuorten osalta tukiverkosto on merkittävästi vahvempi ja selkeämpi, vaikka suurin osa
lasten ja nuorten oireista johtuvat aikuisten, ”työikäisten” ja ennen kaikkea heidän vanhempiensa päihdetai mielenterveysongelmista.

Päihde- ja mielenterveysongelmat
Tilastollisessa katsauksessa on huomioitavaa alkoholin myynti asukasta kohden, joka on Suomen ja Satakunnan tasoa korkeampi. Lisäksi päihteiden alaisena tehtyjen väkivaltarikosten määrä on noussut merkittävästi ja sairaaloiden sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetaan suhteellisesti enemmän potilaita
päihteiden aiheuttamista syistä Säkylässä kuin Suomessa yleisesti. Toisaalta positiivista kehitystä on tapahtunut taas huumausainerikosten ja rattijuopumustapausten määrissä, jotka ovat tasoltaan Suomen yleistä
tilannetta matalammat.
Mielenterveysongelmien tilastollisessa tarkastelussa Säkylän saamat arvot olivat lähes jokaisessa osa alueessa paremmat kuin Suomen ja Satakunnan. Esimerkiksi depressiolääkkeitä saavia on Säkylän aikuisväestössä huomattavasti vähemmän kuin Suomessa keskimäärin
Aikuisväestön hallinta on huomattavasti haastavampaa kuin lasten, nuorten ja perheiden, joka muodostuu
ensisijaisesti lapsista. Kuten luvun alussa todetaan, on lasten ja nuorten tukiverkosto melko vahva. Kodin
ulkopuolinen tuki alkaa usein jo ensimmäisinä ikävuosina esimerkiksi päiväkodista ja neuvolasta ja jatkuu
lähes täysi-ikäisyyteen asti esimerkiksi opettajien ja kouluterveydenhuollon tukemana. Lapsen ja nuoren
elämää siivittävät erilaiset ennaltaehkäisevät KIVA-koulu (kiusaamisen ehkäisemiseksi) hankkeet ja TOPprojektit (tupakoimisen ehkäisemiseksi). Välitön tukeminen kuitenkin loppuu, kun nuori siirtyy, tai pitäisi
siirtyä, työelämään. Tämän haittavaikutukset on yleisesti tunnistettu, mutta tuki ei kuitenkaan käynnisty
missään vaiheessa uudestaan, jolloin aikuisväestön hakeutuminen apuun saattaa olla hankalaa. Lisäksi ennaltaehkäisevä työ saattaa näyttäytyä ainoastaan alkoholi- ja tupakkaveron nostamisena.
Loppujen lopuksi kyse on yksilön vastuun kasvamisesta. Työikäisen väestön käytössä on useita palveluita
esimerkiksi Säkylässä, joihin kuntalainen voi mennä päihde- tai mielenterveysongelmiensa kanssa. Palveluita ovat esimerkiksi terveyskeskuksen lääkäri, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä tai Aklinikka. Lisäksi työssäkäyvien käytössä on työterveyshuolto. Palveluihin meneminen edellyttää kuitenkin
kynnyksen ylittämistä, jota kasvattaa esimerkiksi ongelmien tunnustaminen itselle, lähipiirille ja ammattilaiselle. Kukaan ei käytännössä voi pakottaa aikuista hoitoon, toisin kuin lasten ja nuorten kohdalla. Päihde ja
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mielenterveystyön kokonaisuuden kannalta tulevaisuudessa tulisikin keskittää huomio yhä enemmän aikuisten tukemiseen.

4.2.1 Promootio
Aikuisväestön kohdalla promootiossa on kyse pitkälti samoista asioista kuin lasten, nuorten ja perheiden
kohdalla. Hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan toimivat ja hyvinvointia tuottavat elinympäristöt, joissa jokainen kuntalainen tuntee olonsa terveelliseksi ja turvalliseksi. Tällöin voidaan välttää päihde- ja mielenterveysongelmien kasvaminen. Merkittävä työ liittyy myös edellisessä alaluvussa mainittuun yksilön vapauteen ja palveluiden saavutettavuuteen. Palveluihin hakeutumisen kynnystä tulee madaltaa tekemällä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut entistä näkyvimmiksi. Kunnan tulee myös lisätä yhteistyötä kolmannen
sektorin toimijoiden ja kirkon kanssa, jotka tekevät osaltaan tärkeää päihde- ja mielenterveystyötä, koska
kestävät hyvinvointia edistävät rakenteet tarvitsevat vankan verkoston. Aikuisväestön hyvinvoinnin edistämiseen liittyy myös välillisesti kunnan elonkeinorakenne ja työllisyystilanne, jonka puute lisää riskiä sairastua päihde- ja mielenterveysongelmiin.

4.2.2 Preventio
Työikäisiin kohdistuvassa preventiivisessä työssä on riskiryhmien tunnistaminen tärkeää. Jaotteluun voidaan käyttää samaa, edellä esiteltyä jakoa: valikoitu- ja kohdennettu ehkäisy, mikä tulisi näkyä myös kunnassa tehtävässä ennaltaehkäisevässä työssä. Päihde- ja mielenterveysongelmien riskiryhmää ovat esimerkiksi työttömät ja yksinhuoltajat, jotka tarvitsevat tuekseen entistä tukevammat verkostot. Tukemiseen ja
ennaltaehkäisyyn pitää sitoutua myös entistä systemaattisemmin, jotta toimenpiteiden vaikuttavuus saataisiin mahdollisimman toimivaksi. Työn suunnittelussa tuleekin miettiä tehtävien toimenpiteiden laatua –
eli mitä tehdään? ja toteutuksen laatua – miten tehdään?
Toimenpiteiden laatuun sisältyy tietoperusta. Tietoperusta edustaa sitä ydintä, minkä perusteella jotakin
tehdään. Ennaltaehkäisevää työtä suunniteltaessa tulee tuntea hyvin mahdolliset toimintatavat ja niihin
liittyvä tutkittu tieto, jotta toimet ovat mahdollisimman vaikuttavia. Toteutuksen laatuun taas liittyvät seuraavat elementit: tavoitteen asettelu, resurssit ja toimintamallit/toteutusprosessit. Ennaltaehkäisevän työn
tavoitteet tulee asettaa siten, että niitä on mahdollista mitata ja ne ovat saavutettavissa. Resurssit ovat
merkittävimpiä ennaltaehkäisevän työn suunnittelun kohteita, johon kuuluu esimerkiksi henkilöstö ja rahoi-
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tus. Toimintamallit ja toteutusprosessit tulee valita kohderyhmän mukaan, jotta vaikutus olisi mahdollisimman tehokasta.29
Hyvin suunnitellulla preventiivisellä työllä pystytään saavuttamaan vaikutusta myös työikäisessä väestössä.
Siihen tarttuminen on kuitenkin haastavaa, jonka eteen tulee tehdä kunnassa enemmän työtä.

4.3 Ikäihmiset
Ikäihmisten päihteiden käyttö on noussut viime vuosina merkittäväksi aiheeksi julkisessa keskustelussa.
Toistaiseksi tilastollinen kuva ei näytä vielä kovin huolestuttavalta, mutta tutkimusten mukaan raittiiden
määrä on vähentymässä ja niin sanottu ongelmakäyttö lisääntymässä. Syitä voidaan etsiä esimerkiksi siitä,
elävätkö päihdeongelmaiset tänä päivänä pidempään vai ovatko ”tavalliset” ikäihmiset lisäämässä päihteiden käyttöä? Varmaa on kuitenkin se, että tällä hetkellä eläköityvät, sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat potentiaalinen riskiryhmä, jota toisinaan kuvataan myös ”märäksi” sukupolveksi. Heihin on kohdistettu ja kohdistetaan vahvaan kulutukseen ja vapaa-ajanviettoon liittyvää markkinointia ja he ovat eläkkeelle tultuaan aiempaa paremmin toimeentulevia. Lisäksi sodan jälkeen syntyneen sukupolven suuri koko kasvattaa ikäihmisten moniaineksisuutta ja eriytymistä. Suomessa on entistä enemmän toimintakykyisempiä ja
aktiivisia eläkeläisiä, mutta myös toisaalta enemmän huonokuntoisia ja aiemmassa elämässä enemmän
alkoholia kuluttaneita.30 Ikäihmisten määrän kasvaessa tulee myös Säkylässä reagoida entistä tehokkaammin heidän mahdollisiin päihdeongelmiin, jotka usein johtavat myös mielenterveysongelmiin. Tämä uusi,
kasvava uhka voi aiheuttaa uuden haasteen vanhusväestön hoivaamisessa ja huoltamisessa, johon tulee
olla hyvin suunnitellut toimenpiteet valmiina.
Ikäihmisten alkoholin käytöstä on myös syytä muistaa, että heillä on monenlaisia alkoholin käyttötapoja
kuten muissakin ikäryhmissä. Heidän asettamisensa yhteen alkoholinkuluttajakategoriaan on tällöin virheellistä ja voi johtaa vääränlaisiin prevention ja promootion keinoihin. Alkoholin käyttö voi olla keskeinen
osa elämäntapaa tai se voi pysytellä sivuroolissa. Heillä ei myöskään ole yhtenäisiä käsityksiä sopivasta alkoholin käytöstä suhteessa sosiaalisiin tilanteisiin tai ympäristöön. Yleistäen voidaan kuitenkin sanoa, että
esimerkiksi nykyisiä 70-vuotiaita vanhempi sukupolvi puhui alkoholista kohtalonomaisena, epäterveellisenä
ja moraalisena asiana ja sen rinnalle on noussut uusi individualistinen puhetapa, jossa suhde alkoholiin
nähdään yksilöllisempänä asiana. Lisäksi naisten alkoholin käyttö suvaitaan huomattavasti paremmin kuin
ennen.31
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Merkittävä riski ikäihmisten päihteiden käytössä liittyy myös alkoholin ja lääkkeiden tahattomaan sekakäyttöön, koska lähes kaikki ikäihmiset käyttävät jotain resepti- tai käsikauppalääkettä. Usein käytössä on monia
lääkkeitä samaan aikaan ja osa niistä vaikuttaa elimistöön pitkävaikutteisesti, jolloin alkoholin ja lääkkeiden
yhteisvaikutuksen riski kasvaa. Näitä ovat mahdollisesti lääkeainepitoisuuden muutokset, sedaation (tajunnan tason laskeminen) voimistuminen, verenpaineen liiallinen lasku, hypoglykemia (matala verensokeri),
mahasuolikanavan verenvuotoriskin kasvu ja Antabus-tyyppinen reaktio. Lisäksi alkoholi altistaa myös sellaisenaan ihmistä ikääntyessä monille uusille haitoille.32
Mielenterveysongelmat ovat yksi alkoholin merkittävistä haittavaikutuksista, mutta ne voivat ilmetä myös
muuten. Esimerkiksi tilastollisessa katsauksessa sivulla seitsemän ilmenee, että noin 10 % 65 vuotta täyttäneistä henkilöistä sai vuonna 2011 korvausta depressiolääkkeistä. Mielenterveysongelmat ovat ikäihmisille
erittäin merkittävä uhka, johon koko vanhustyön tulee varautua.
Säkylässä tehtiin keväällä 2012 ryhmähaastatteluja kunnan uutta ikäpoliittista strategiaa varten. Haastattelujen tarkoituksena oli hahmottaa paikallisten ikäihmisten toiveita ja odotuksia kunnan palvelujärjestelmältä sekä selvittää vanhuuden uhkakuvia. Merkittävin esiin noussut aihe oli mielenterveysongelmat. Lähes
kaikki kommentit viittasit psyykkiseen jaksamiseen ja mielen hyvinvointiin. Toiveet huomioitiin jo ikäpoliittisessa strategiassa, joten samaa teemaa tullaan jatkamaan myös päihde- ja mielenterveyssuunnitelman
tavoitteiden asettelussa sekä promootion ja prevention pohdinnoissa.

4.3.1 Promootio
Ikäihmisiin kohdistuvan päihde- ja mielenterveystyön tulee perustua ennen kaikkea promootioon ja yleiseen hyvinvoinnin tukemiseen. Tärkeimmät osa-alueet voidaan nostaa kunnan ikäpoliittisesta strategiasta,
jotta toimenpiteet kohdistuisivat oikein ja noudattelisivat ikäihmisten omia toiveita. Ensimmäinen näistä on
aktiivinen ikääntyminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tehokkaammalla aktivoinnilla ja luomalla puitteet ikäihmisten yhteisöllisyyteen, pystytään vahvistamaan merkittävästi vanhusväestön psyykkistä jaksamista. Myös yhteisöllisyyden tukeminen on tärkeää, jolloin ikäihmisen ympärillä on tukiverkosto ja ketään
ei jää yksin. Toinen tärkeä promootion keino on neuvonta. Aktiivisella neuvonnalla ja jatkuvalla hyvinvointi
tietoisuuden edistämisellä ikäihmiset tiedostavat paremmin päihteiden käytön haitat ja tunnistavat mielenterveysongelmiin altistavat riskitekijät.
Vanhusväestön kasvaessa kunnassa tarvitaan uudenlainen hyvinvoinnin rakentamisen tapa, koska merkittävänä kohderyhmänä ovat tällöin iäkkäät henkilöt. Elinympäristön kehittämisessä ja peruspalveluiden tukemisessa on tällöin huomioitava näiden soveltuminen ikäihmisten tarpeisiin. Esimerkiksi esteettömällä
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rakentamisella ikäihmiset tuntevat kuuluvansa elinympäristöön. Lisäksi valistamalla päihde- ja mielenterveysongelmista ikäihmiset oppivat hyvinvoivaan elämään tähtäävät tavat. Ikäihmisten yleinen hyvinvoinnin
tukeminen ja promootio työ ovat tällöin poikkihallinnollinen projekti, jonka kaikkien ammattiryhmien tulee
työssään huomioida.

4.3.2 Preventio
Alkoholin suurkulutuksen jatkumosta voidaan tunnistaa kolme osaa, jotka ovat tyypillisiä myös ikäihmisille:
riskikulutus, haitallinen käyttö ja riippuvuus. Erona normaalin aikuisväestön alkoholin käyttöön on kuitenkin
se, että rajat edellä mainittuihin ovat huomattavasti alhaisemmat. Riskirajojen tunnistaminen edellyttää
entistä tehokkaampaa mini-interventioiden käyttöä,33 joka tarkoittaa lyhyttä terveysneuvontaa esimerkiksi
lääkärin tai hoitajan vastaanoton yhteydessä.34 Merkittävä prevention keino on tällöin neuvonnan ja valistuksen tehostaminen. Tämä voidaan nähdä jatkumona promootiotyön yleisen hyvinvointineuvonnan vahvistamisella ja kohdentaa esimerkiksi ikäihmisten riskiryhmiin. Jokainen säkyläläinen ikäihminen tulee saada
tietoiseksi alkoholin käytön riskeistä omassa muuttuvassa vanhuudessaan.
Päihde- ja mielenterveysongelmien osalta ikäihmisistä ovat riskiryhmässä esimerkiksi yksinäiset (lesket ja
eronneet) ja aikaisemmassa elämässä runsaasti päihteitä käyttäneet. Riskiryhmien tunnistaminen on tärkeä
elementti oikein kohdennetun prevention tueksi. Tällöin toimenpiteiden vaikuttavuus paranee ja ne suuntautuvat sinne, missä niitä eniten tarvitaan.
Ikäihmisten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi on tärkeää, että heille turvataan kestävä palveluverkosto, koska tutkimuksien mukaan ikäihmiset sijoittuvat mielenterveyspalveluissa marginaaliin ja muut
ikäryhmät ajavat heidän ohitsensa.35 Lisäksi mielenterveysongelmat tulee ymmärtää ikäihmisillä yhtä tärkeiksi kuin heidän fyysiset ongelmansa, jopa tärkeämmiksi. Hyvän toimintakyvyn säilyttäminen edellyttää
mielen virkeyttä ja psyykkistä jaksamista, joka tulee muistaa myös Säkylässä kaikessa ikäihmisiin liittyvässä
työssä.36
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Duodecim (2008) Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito
Sosiaali- ja terveysministeriö (2008) Teoriasta toimivaksi käytännöksi – Mini-intervention jalkauttaminen terveyskeskuksiin ja työterveyshuoltoon. Helsinki 2008
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5.0 Palvelujärjestelmä
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestäminen perustuu lakiin. Tämän perusteet esiteltiin sivulla kolme.
Lainsäädäntö antaa kuitenkin kunnille vapauden siitä, miten palvelut järjestetään. Tästä johtuen palvelujärjestelmän pintapuolinen tarkastelu on paikallaan, koska selvää säännönmukaisuutta palveluiden järjestämisestä ei ole ja kuntakohtaiset erot ovat melko suuret. Palvelujärjestelmä on lisäksi hyvin hajanainen ja sen
rajaaminen on osittain haastavaa. Esimerkiksi mielenterveyspalveluiksi on perinteisesti ajateltu psykiatrista
erikoissairaanhoitoa, johon sisältyy sairaanhoitopiirien ja kuntien tuottamat erikoislääkärijohtoiset sairaalaja avohoitopalvelut. Olennaisia kokonaisuuksia mielenterveystyössä ovat kuitenkin: mielenterveyden edistäminen, mielenterveysongelmien ehkäisy, mielenterveystyö peruspalveluissa, mielenterveystyöhön erikoistuneet palvelut, psykiatrinen erikoissairaanhoito sekä kuntoutus. Tällöin palveluverkosto on huomattavasti laajempi kuin ainoastaan medikalisoitujen ongelmien hoitoon tähtäävät korjaavat palvelut.37
Päihde- ja mielenterveysongelmia on myös toisinaan haastava erottaa toisistaan. Niin sanotuissa mielenterveyspalveluissa saatetaan auttaa päihdeongelmaisia ja päihdepalveluissa mielenterveysongelmaisia.
Tässä luvussa tehtävä katsaus ei ole tällöin täysin aukoton, vaan tavoitteena on rakentaa yleinen kuva, miten Säkylässä päihde- ja mielenterveysongelmiin palvelujärjestelmän kautta reagoidaan ja miten sitä voisi
mahdollisesti kehittää.

5.1 Mielenterveyspalvelut
Mielenterveyspalveluiden perusta luodaan peruspalveluiden ammattilaisten jokapäiväisessä työssä. Näitä
ovat esimerkiksi päiväkodit ja koulut, joissa opettajat ja ohjaajat edistävät työllään kuntalaisten lasten ja
nuorten psyykkistä jaksamista niin sanotuissa normaaleissa tilanteissa esimerkiksi ehkäisemällä kiusaamista
ja syrjäytymistä. Lisäksi koulujen erityistason toimijat, kuten esimerkiksi oppilashuolto, erityisryhmät ja
kouluterveydenhoitaja, vahvistavat järjestelmää ja tukevat kasvua ja kehitystä erityisissä tilanteissa. Peruspalveluihin voidaan lisäksi lukea terveydenhuollon kuntayhtymän normaalin lääkärin- ja hoitajanvastaanoton sekä neuvolat, joissa tarjotaan tukea terveydellisissä ongelmissa ja pyritään ehkäisemään sekä
edistämään kuntalaisten mielenterveyttä.
Palvelujärjestelmän toinen osa voidaan nimetä peruspalveluita tukevalla verkostolla. Kyseiseen tukiverkostoon lukeutuvat esimerkiksi jo mainitut oppilashuolto ja kouluterveydenhoitaja, jotka vahvistavat peruspalveluiden rakennetta. Terveydenhuollon kuntayhtymässä tukevaa verkostoa ovat esimerkiksi neuvolassa käytettävät masennusseulat ja muut matalankynnyksen toimet, joita perustason toimija voi käyttää.
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Kolmatta osaa mielenterveyspalveluiden kokonaisuudessa voidaan kutsuta tukeviksi ja korjaaviksi palveluiksi. Kyseiset palvelut tähtäävät ennen kaikkea välittömään tukemiseen ja mahdollisesti korjaamiseen,
riippuen yksilön tilanteesta. Esimerkiksi kouluissa toimii psykologi, johon lapset ja nuoret voivat turvautua
mielenterveysongelmiensa kanssa tai kysyä apua niiden ehkäisemiseksi. Terveydenhuollon kuntayhtymässä
toimii niin ikään psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja, jotka kohdistavat huomionsa neuvoloihin ja aikuisväestöön. Varsinainen korjaava palvelujärjestelmä täydentyy Satakunnan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoon, johon säkyläläiset pääsevät lääkärin lähetteellä psykiatriseen hoitoon. Mielenterveysyksikkö
toimii Huittisissa.
Tukevaa ja korjaavaa palvelujärjestelmää ovat myös kunnan sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät ja Aklinikka säätiön perheneuvolapalvelut, joita Säkylän kunta tarjoaa kuntalaisille. Kyseiset palvelut tähtäävät
niin perheiden kuin myös yksilöiden auttamiseen ja niihin voi turvautua mielenterveysongelmia havaittaessa.

5.2 Päihdepalvelut
Päihdepalvelujärjestelmän osalta logiikkaa on vastaavanlainen kuin mielenterveyspalveluissa. Päihdetietoisuus ja opittu hyvinvointi perustuu toimiviin peruspalveluihin ja näiden ammattilaisten jokapäiväiseen työhön. Peruspalveluita tukevat samantyyppiset ja osittain samat palvelut kuin mielenterveysongelmien osalta.
Tukevat ja korjaavat palvelut noudattelevat niin ikään samantyyppistä rakennetta kuin mielenterveysongelmien osalta. Kuntalaisten tukena ovat esimerkiksi lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät, psykologit ja perhetyöntekijät. Lisäksi Säkylän kunta ostaa A-klinikka säätiöltä palveluita, joissa yksilö voi tukeutua heidän
erityisapuunsa. Katkaisuhoidot ja muut pidemmät kuntoutusjaksot neuvotellaan mahdollisesti lääkärin ja
sosiaalityöntekijän kanssa. Muussa tapauksessa kuntalainen voi myös hakeutua tällaiseen yksityisesti ja
kustantaa se itse.

5.3 Palvelujärjestelmän kehittäminen
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden logiikka etenee pitkälti samalla tavalla kuin ennaltaehkäisevät toimenpiteet: lapsiin ja nuoriin yritetään panostaa, aikuisväestö unohtuu ja ikäihmisillä nähdään pääasiassa vain
fyysisiä ongelmia. Järjestelmä noudattelee Säkylässä valtakunnan yleistä tapaa. Lapset ja nuoret tulee priorisoida tärkeimmäksi kohderyhmäksi ja on aikuisten tehtävän kantaa vastuu lapsista ja nuorista. Aikuisväestön tulee jo itse huomata päihde- ja mielenterveysongelmat, joka on hyväksyttävää. Ikäihmisetkin toistai29

seksi joutuvat muuttamaan kotoaan pääasiassa fyysisistä rajoitteista johtuen, joten viimeinenkin kohta on
hyväksyttävää. Järjestelmää voidaan kuitenkin katsoa myös toisesta suunnasta, jolloin todellisuus piirtyy
täysin erilaiseksi.
Lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen tukeminen on tärkeintä työtä, jota hyvinvointipoliittisesti kunnassa tuotetaan. Päihde- ja mielenterveysongelmien osalta on myös elintärkeää luoda kestävät rakenteet lasten ja nuorten ympärille. Säkylässä kyseistä työtä on tehty varsin kattavasti valtakunnallisen mallin mukaisesti, joka on erinomainen asia ja jota tulee jatkaa myös tulevina vuosina. Suurin osa toimenpiteistä ja palvelujärjestelmän huomiosta kohdistuu kuitenkin välittömästi lapsiin ja nuoriin, jolloin heidän elämänsä
tärkeimmät vaikuttajat eli vanhemmat jäävät vähälle huomiolle. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta
aikuisväestöön panostaminen mahdollistaisikin erityyppisen tukemisen tavan, jolla voitaisiin saavuttaa entistä kestävämpi hyvinvoinnin perusta. Huomio kohdistuisi tällöin oireen alkuperään eikä itse oireeseen:
”Lapsi tarvitsee aikuisten rakentaman sosiaalisesti, psykologisesti ja taloudellisesti turvallisen kasvuympäristön mutta myös huoltajien aitoa läsnäoloa sekä ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämää hoivaa ja huolenpitoa. Kasvuympäristön rakentamisesta vastaavat ensisijaisesti lapsen vanhemmat ja huoltajat. Päivähoito,
koulu, erilaiset vapaaehtoisjärjestöt sekä yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä tukevat heidän
tehtäväänsä. Kasvun ja kehityksen kannalta on merkittävää, että lapsi tuntee olevansa tärkeä ja hyväksytty,
että häntä rakastetaan ja kuunnellaan, hänen kanssaan ollaan ja hänestä pidetään huolta. Lapsi tarvitsee
turvallisia vastavuoroisia ja pysyviä ihmissuhteita, jotta hän oppii tunnistamaan, käsittelemään ja ilmaisemaan omia tunteitaan.”38
Edellä lainatussa Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan julkaisussa ilmenee
erinomaisesti, miten tärkeä rooli lapsen vanhemmilla ja häntä ympäröivällä muulla aikuisväestöllä on. Aikuisväestöön tuleekin panostaa tulevina vuosina entistä enemmän, jotta tämän väestön osan päihde- ja
mielenterveysongelmien oireilu ei heijastuisi lapsiin ja nuoriin.
Ikäihmisten osalta palvelujärjestelmän ja hyvinvointiin tähtäävien toimenpiteiden problematiikka osoitettiin todelliseksi jo sivulla 27: ”Tutkimuksien mukaan ikäihmiset sijoittuvat mielenterveyspalveluissa marginaaliin ja muut ikäryhmät ajavat heidän ohitsensa.” Kuten samassa luvussa todettiin, on ikäihmisiin panostaminen kuitenkin yksi tärkeimmistä elinehdoista, jotta kunnassa pystytään varmistamaan hyvinvoinnin
positiivinen kehitys. Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisen paineen kannalta on myös tärkeää, että
hyvinvointiin tähtäävät toimenpiteet kohdistuvat oikein.
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Vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden osuus tulee olemaan Säkylän väestöstä noin 32 % ja vuonna 2020 heitä on jo
ennusteiden mukaan noin 1300 henkilöä. Ikääntyminen on väistämätön tosiseikka, jota ei voida sivuuttaa
missään vaiheessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitettäessä. Myös päihde- ja mielenterveyspoliittisten
linjojen suunnittelussa ja varsinaisen työn toimeenpanossa tulee huomioida ikäihmiset täysin eri tavalla ja
priorisoida heidät merkittävään asemaan.
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6.0 Päihde ja mielenterveystyön kokonaisuuden vahvistaminen
Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman kuudennen luvun tarkoituksena on vetää yhteen suunnitelman ajatukset ja muodostaa johtopäätökset niistä linjauksista, joiden avulla säkyläläisten päihde- ja mielenterveysongelmiin pitäisi tulevaisuudessa vastata. Kuudenteen lukuun on pyritty tiivistämään informaatioohjauksen vaatimukset, tilastollisen katsauksen tulokset ja näihin reagoiminen sekä ennaltaehkäisevän työn
tulevaisuuden suunta.
Kuudennen luvun alaluku 6.1 konkretisoi halutun tahtotilan strategisiksi tavoitteiksi, jota menestyvä ja kestävä päihde- ja mielenterveyspolitiikka edellyttää. Strategiset tavoitteet toimivat ensisijaisesti niin sanottuna ohjenuorana kunnan poliittisille päättäjille ja johdolle siitä suunnasta, johon Säkylässä pitäisi kulkea.
Strategisten tavoitteiden asettelu on tarkoitettu kunnan henkilöstölle ja sidosryhmille oman työn tueksi
sekä kuntalaisille hahmottamaan Säkylän päihde- ja mielenterveyspolitiikan suuntaa.

6.1 Strategiset tavoitteet
Strategisissa tavoitteissa yhdistyvät koko päihde- ja mielenterveyssuunnitelman yleinen tahtotila. Ne on
asetettu, jotta kehittämistoiminta ja varsinainen työ olisivat jatkossa yhdenmukaista ja noudattelisivat selkeää linjaa. Aluksi tarkastellaan päihde- ja mielenterveystyön yleisiä linjoja, jonka jälkeen asetetaan tavoitteet kohderyhmittäin.

Varhainen puuttuminen on kaiken hyvinvointityön perusta. Myös päihde- ja mielenterveysongelmiin pitää
vastata mahdollisimman varhain jokaisessa ikäryhmissä. Niin lapsiin ja nuoriin kuin myös aikuisväestöön ja
ikäihmisiin kohdistuva päihde- ja mielenterveystyö tulee perustua varhaisen puuttumisen periaatteeseen.
Varhainen puuttuminen tapahtuu ennen kaikkea promootiossa, mutta myös preventiivisessä työssä oireiden nopealla tunnistamisella voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia.
Varhainen puuttuminen kaikilla palvelujen tasoilla tarkoittaa nimenomaisesti päihde- ja mielenterveystyötä
päiväkodeista psykologin vastaanotolle. Se edellyttää työotetta, jossa ammattilaiset uskaltavat puuttua
perheen sisäisiin asioihin tarpeeksi ajoissa.
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Kuten suunnitelman viidennessä luvussa todetaan, ovat päihde- ja mielenterveyspalvelut hajanainen järjestelmä, jota ylläpitävät eri alojen ammattilaiset. Palvelujärjestelmän kehittämisessä tuleekin tulevaisuudessa
yhdistyä kaikkien sidosryhmien ammattitaito, jotta suunnittelu on mahdollisimman rakentavaa ja vaikuttavaa. Merkittävintä asemaa koko päihde- ja mielenterveyspolitiikasta edustavat kuitenkin asiakkaat. Myös
heidät tulisi saada mukaan kehittämiseen, jotta järjestelmä vastaisi mahdollisimman hyvin todellisia tarpeita.

Edellisessä kohdassa esille tullut hajanainen järjestelmä on myös haaste, joka pitää päihde- ja mielenterveyspoliittisessa suunnittelussa kohdata. Haasteen voittaminen edellyttää mahdollisimman yhdenmukaisia
toimintamalleja, jotta palvelujärjestelmä ja koko politiikka on mahdollisimman yksinkertainen niin asiakkaille kuin myös siinä toimiville ammattilaisille.

Jotta palvelujärjestelmä olisi yksinkertainen ja helposti lähestyttävä, tulee työnjaot ja vastuut olla toimintamallien lisäksi selkeästi suunnitellut. Ammattilaisten tulee tuntea toistensa työ, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä ja virheelliseltä informaatiolta. Selkeä ja yksinkertainen ”hoitoketju” saattaa olla asiakkaalle elintärkeää hyvän ja tehokkaan hoidon varmistamiseksi. Jokaisen tulee tuntea paikkansa päihde- ja mielenterveystyön kentässä.
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Palvelujärjestelmän kestävyyden kannalta on erittäin tärkeää, että sitä varten on riittävä ja osaava henkilöstö, joka vastaa päihde- ja mielenterveystyön tarvetta. Resurssien tulee kohdistua tasapuolisesti lapsiin ja
nuoriin sekä aikuisväestöön ja ikäihmisiin, jotta järjestelmä olisi mahdollisimman yhdenvertainen.
Toimivan ja tehokkaan henkilöstön ylläpitämiseksi pitää huolehtia myös heidän työhyvinvoinnistaan. Henkilöstön jaksamisesta huolehtimisella vaikutetaan merkittävästi asiakkaisiin kohdistuvaan työhön.

Varhaisen puuttumisen lisäksi on varsinainen ennaltaehkäisevä työ priorisoitava yhdeksi merkittävimmäksi
päihde- ja mielenterveystyön osa-alueeksi. Oikeaoppisella ennaltaehkäisevällä työllä voidaan nostaa merkittävästi kuntalaisten hyvinvointia ja vähentää oirehdinnan myöhäisemmässä vaiheessa aiheuttamia kustannuksia.
Ennaltaehkäisyä tarkastellaan tarkemmin neljännessä luvussa, joka on jaettu lapsiin ja nuoriin, työikäisiin
sekä ikäihmisiin. Jotta työ kohdistuisi oikein, pitää siitä erotella promootio ja preventio sekä mahdollisesti
riskiryhmät. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman neljännen luvun on tarkoitus toimia alustavana ohjeena
tulevaisuuden työskentelylle.
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Lapset ja nuoret
Lasten ja nuorten osalta tavoitteiksi ovat valittu päihde- ja mielenterveystyön kannalta tärkeimmät osaalueet, joissa voidaan vaikuttaa merkittävästi heidän hyvinvointiin.

Kuten suunnitelman neljännessä luvussa todetaan, ovat hyvinvointiin vaikuttavat asiat nähtävä erittäin
laajana kokonaisuutena. Perustan koko hyvinvoinnille, myös päihde- ja mielenterveysongelmien osalta luo
toimivat peruspalvelut ja turvallinen sekä viihtyisä kasvuympäristö. Edellä mainitut alueet edellyttävät ensisijaisesti oikeaoppista resurssien kohdistamista.

Lasten ja nuorten tukeminen tulee tapahtua tulevaisuudessa oikein ja sen tulee kohdistua oirehdinnan alkuperään tai siihen, joka lapsen ja nuoren kehitykseen eniten vaikuttaa. Kuten suunnitelmassa aikaisemmin
todetaan, ovat vanhemmat merkittävin lapsen ja nuoren kehitykseen sekä kasvuun vaikuttava tekijä. Tällöin
tukitoimenpiteiden, prevention ja promootion tulee kohdistua entistä enemmän tähän väestönosaan, jotta
lasten ja nuorten tukeminen olisi mahdollisimman tehokasta.

Resurssien oikeaoppinen suuntaaminen edellyttää, että niitä kohdistetaan enemmän varhaisen tuen ja
ennaltaehkäisevän työn tehostamiseen.
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Työikäiset
Työikäiset ovat suurin väestönosa, joka edellyttää nykyistä tehokkaampia ja kestävämpiä rakenteita. Heidän
tukemisellaan vaikutetaan merkittävästi lapsiin ja nuoriin sekä tulevaan vanhusväestöön.

Työikäiseen väestöön kuulu suurin osa säkyläläisistä, joka jo itsessään edellyttää kestävämpiä rakenteita.
Lisäksi kyseiseen väestön osaan kuuluvat lasten ja nuorten vanhemmat, jolloin työikäisten tukemisella vaikutetaan merkittävästi myös lasten ja nuorten hyvinvointiin. Työikäiset ovat myös tulevia ikäihmisiä. Heihin
panostamalla vaikutetaan erittäin paljon tulevaan vanhusväestöön ja koko ikäpolitiikan kestävyyteen.

Työikäisten ympärillä oleva tukijärjestelmä edellyttää lähes poikkeuksetta omaehtoista apuun hakeutumista. Tästä johtuen kynnys järjestelmään tulisi olla mahdollisimman matala, jotta kukaan työikäiseen väestöön kuuluva henkilö ei jättäisi hakeutumatta apuun korkean kynnyksen vuoksi.
Lisäksi yhteisöllisyys on tärkeä asia, jota voidaan korostaa ennen kaikkea pienessä kunnassa. Usein pieni
kunta nähdään ongelmallisena päihde- ja mielenterveysongelmien kannalta, koska kaikki tuntevat toisensa.
Kyseisestä asiasta tulisi kuitenkin löytää sen vahvuus, joka on yhteisöllisyys ja sen luoma ylivertainen tuki
päihde- ja mielenterveysongelmista puhuttaessa.
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Työikäiset ovat erittäin moninainen väestön osa, johon pitää kohdistaa palveluita moniongelmaisille mutta
myös toisaalta perus promootiota. Mahdollisimman tehokas ja vaikuttava työ edellyttääkin toimenpiteiden
tarkkaa suunnittelua. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon riskiryhmät ja ajankohtaiset tutkimukset. Lisäksi
toiminnan ja palvelujärjestelmän seuranta ja arviointi on tärkeää, jotta vahvuudet ja heikkoudet ovat selvästi osoitettavissa.

Ikäihmiset
Ikäihmiset kuuluvat päihde- ja mielenterveysongelmista puhuttaessa marginaaliin, joka on virheellistä jo
pelkästään yli 65-vuotiaiden määrästä johtuen. Päihde- ja mielenterveysongelmat ja näihin reagoiminen
ovat merkittävä alue, jonka myös säkyläläiset ikäihmiset ovat nähneet yhtenä tärkeimpänä asiana omassa
vanhuudessaan.

Ikäihmisten toimintakyvyn rajoitteet johtuvat yhä kasvavassa määrin mielenterveysongelmista ja osittain
päihdeongelmista. Jotta Säkylän kunta pystyy kestävästi huolehtimaan paikallisten ikäihmisten hyvinvoinnista, tulee päihde- ja mielenterveysongelmat nostaa fyysisen rajoittuneisuuden rinnalle.
Kunnan kokonaisvaltaisen hyvinvointityön turvaamiseksi resursseja tuleekin panostaa yhä enemmän ikäihmisten psyykkiseen jaksamiseen. Oikeaoppisella voimavarojen suuntaamisella pystytään toimimaan kustannustehokkaasti sekä rakentamaan kestävä pohja hyvinvoinnille.

37

Ikääntyvän väestön määrän kasvaessa vanhustyötä tulee kehittää entistä kokonaisvaltaisemmin. Linjaukset
vanhustyön kehittämiseen luotiin Säkylän viimeisimmässä ikäpoliittisessa strategiassa vuosille 2013–2020.
Näiden linjauksien aktiivisella toimeenpanemisella vaikutetaan ikäihmisten hyvinvointiin merkittävästä,
jolloin myös ikäihmisten psyykkinen jaksaminen kohentuu. Kokonaisvaltaisella kehittämisellä vahvistetaan
ennen kaikkea perusrakenteita, jolloin kunnan ikäihmiset kokevat olonsa turvatuksi ja viihtyisäksi, joka on
psyykkisen hyvinvoinnin perusta.
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7.0 Seuranta ja arviointi
Päihde- ja mielenterveystyössä seuranta ja arviointi voidaan jakaa kahteen osaan: 1. päihteiden käytön ja
mielenterveysongelmien määrällinen seuranta ja arviointi sekä 2. tuotettujen palveluiden ja toimenpiteiden
vaikuttavuuden seuranta ja arviointi. Määrällisessä seurannassa ja arvioinnissa tuotetaan informaatiota
kuntalaisten oirehdinnan määrästä esimerkiksi erilaisia tilastoja hyväksikäyttämällä, kuten on tehty tämän
suunnitelman kolmannessa luvussa. Palveluiden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannassa ja arvioinnissa ollaan kiinnostuneita jonkun tietyn palvelun tai toimenpiteiden vaikuttavuudesta, eli onko toiminto
saavuttanut tavoitteensa ja miten tehokkaasti.
Määrällistä seurantaa ja arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kerran vuodessa. Toiminnon tavoitteena
on hahmottaa yleiskuva eri väestöryhmistä. Oirehdinnan määrällinen arviointi on erittäin tärkeää, jotta
tiedetään, mihin resursseja tulee suunnata. Tilastojen avulla on myös mahdollista nähdä järjestelmän mahdollisia puutteita. Palveluiden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia tulee tuottaa useammin. Vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi laadullisin menetelmin: haastattelemalla asiakkaita ja
ammattilaisia. Vaikuttavuuden arviointia tehdään pääasiassa keskustelemalla ja pohtimalla mahdollisesti
parempia tapoja parantaa väestön hyvinvointi. Palvelu- ja toimenpidekohtaista arviointia tulisi toteuttaa
useasti vuoden aikana.
Tehokkaan ja ennen kaikkea aktiivisen seurannan ja arvioinnin avulla on mahdollistaa pitää järjestelmä kestävänä. Toiminnan ollessa aktiivista päihde- ja mielenterveysongelmiin on helpompi reagoida jos koko järjestelmä on ajan tasalla. Muuttuvassa maailmassa jatkuva kehittäminen, seuranta ja arviointi on elinehto,
jotta rajattujen resurssien puitteissa pystytään saavuttamaan kestävää hyvinvointia.
Seurannan ja arvioinnin aktiivisen toteutuksen on lähdettävä johtotasolta, mutta jatkuva ja oma-aloitteinen
arviointikulttuuri on päämäärä, jonne Säkylässä tähdätään.
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