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1 JOHDANTO 

 

 

Muonion kunnassa asuu tutkitusti Suomen onnellisinta ja terveintä kansaa. Kuntalaisten 

arki sujuu hyvin toimivilla palveluilla, joilla huolehditaan kaikenikäisten kuntalaisten hyvin-

voinnista. Painopisteenä ovat ennaltaehkäisy ja terveydenedistäminen koko väestön tar-

peet huomioiden. Luonto ja sen hyödyntäminen erilaisiin harrastustoimintoihin lisää mielen 

hyvinvointia ja vähentää stressitekijöitä. Muonion ympärillä olevissa kylissä yhdistystoimin-

ta on vilkasta. Kolmas sektori ja muu järjestötoiminta kunnassa on aktiivista ja antaa mah-

dollisuuden osallistumiseen erilaisiin tapahtumiin (Kuntalaisten hyvinvointikokemukset La-

pissa). 

Muonion ensimmäinen, yhtenäisen päihde- ja mielenterveysohjelman laatiminen aloitettiin 

syksyllä 2013 Hyvinvointi hakusessa – Riippuvuus riskinä - Kastehankkeen Muonion 

osuuden ensimmäisenä kehittämistehtävänä.  Muonion kunnan eri hallintokunnat ovat 

osallistuneet ohjelman tekemiseen kommentoimalla ja täydentämällä ohjelmaa. Tiedon-

saanti oli välillä haastavaa, jonka vuoksi tiedonkeruu perustui paljolti kirjallisen tiedon ke-

ruuseen. 

 

Ohjelmassa esitellään keskeisimmät lait ja kansalliset ohjelmat, joiden avulla ohjataan 

kuntien päihde- ja mielenterveyspalvelujen toteuttamista.  Lisäksi luodaan katsaus kunnan 

nykyiseen päihde- ja mielenterveystilanteeseen ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Oh-

jelma painottuu ennaltaehkäisevän ja varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyön kehit-

tämiseen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita kehittämällä ja toimijoiden yhteistyön tiivis-

tämisellä. Ohjelmassa esitellään kehittämistarpeet toiminnalle ja kirjataan suunnitelman 

arviointi ja seuraaminen. Mielenterveys- ja päihdeohjelman toteuttamisesta ja toteutuksen 

arvioinnista ovat vastuussa Muonion kunta ja Muonion- Enontekiön terveydenhuollon kun-

tayhtymä. 

 

Ohjelmaluonnos on lähetetty eri kuntatoimijoille kommentoitavaksi. Palautteiden jälkeen 

luonnos viedään käsiteltäväksi sosiaalilautakuntaan ja kunnanhallitukseen, joka tekee pää-

töksen luonnoksen ottamisesta Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelmaksi vuo-

sille 2014-2018. 
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2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät 
 
 
2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait 
 

Päihde- ja mielenterveyspalveluja tuotetaan sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelui-

na. Perustuslain (731/1999) 19 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät 

sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Kuntalain (365/1995) 1 §:n 

mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueel-

laan. Päihdehuoltolain 41/1986) 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihde-

huolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve 

edellyttää. Päihdetyötä ohjaavat myös alkoholilaki (1143/1994), raittiuslaki (741/1992 ), 

sosiaalihuoltolaki (710/1982), terveydenhuoltolaki 81326/2010), kansanterveyslaki 

(66/1972), erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) sekä lastensuojelulaki (1062/1989) 

(www.finlex.fi). 

 

Alkoholi- ja raittiustyölakeja ollaan uudistamassa. Alkoholilain uudistamisten tarkoituksena 

on ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja, tehostaa valvonnan vaikuttavuutta ja lisätä kan-

salaisten mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympäristönsä turvallisuuteen ja häiriöttömyy-

teen. Raittiustyölain uudistamisen tarkoituksena on paikallisen päihdehaittojen ehkäisyn 

kehittäminen. Alkoholilain ja raittiustyölain uudistusten hallituksen esitykset on tarkoitus 

antaa eduskunnalle kevätistuntokauden 2014 aikana (www.stm.fi). Myös sosiaalihuoltola-

kia ollaan uudistamassa ja mahdollinen sosiaali- ja terveysalan kokonaisuudistus saattaa 

vaikuttaa myös tämän suunnitelman toteuttamiseen jatkossa.  

 

2.2 Kansalliset ohjelmat ja alueelliset päihde- ja mielenterveyshankkeet 
 

Lakien lisäksi päihdetyötä ohjataan kansallisten ohjelmien kautta. Kaste- kehittämisohjel-

ma määrittelee sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset kehittämistavoitteet ja toimenpiteet. 

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma (Mieli 2009–2015) linjaa keskeiset päihde- ja mielen-

terveystyön periaatteet ja painotukset. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24). 

Alkoholiohjelman strateginen vastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä (STM). Ministeriö 

linjaa ohjelman painopisteet ja osoittaa resurssit ja tuen toiminnalle.  Terveyden- ja hyvin-

voinnin laitos (THL) ohjaa alueellista ja paikallista työtä alkoholihaittojen ehkäisemiseksi 

yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Muita toimijoita alkoholiohjelman toteuttamisessa 

http://www.finlex.fi/
http://www.stm.fi/
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ovat  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Työterveyslaitos (TTL) sekä 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.  Alkoholiohjelman tavoitteena on monitasoisen ja koor-

dinoidun yhteistyön lisääminen alueittain ja paikallisella tasolla (THL Raportti 2012:73). 

Muonion kunnassa on ohjelman tekoaikana meneillään hankkeita, joiden tavoitteena on 

luoda alueelle toimintamalleja, joilla parannetaan kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja 

toimintakyvyn lisäämistä. Hankesuunnitelmissa voidaan nähdä yhtymäkohtia Kaste-

ohjelman kahteen päätavoitteeseen, joita ovat kansalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen 

kaventuminen ja palveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti. 

Askel Askeleelta II – hanke kehittää Tunturi - Lappiin toimintamallia, jolla parannetaan seu-

tukunnan asukkaiden työllistymisen edellytyksiä ja toimintakykyä. Kohderyhmänä on eri-

tyistä tukea tarvitsevat kuntalaiset. Hanke on jatkoa Askel Askeleelta I – hankkeelle, joka 

kartoitti yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet Tunturi – Lapin kunnissa. Hankkeen yhteis-

työtahoja ovat sosiaalitoimi, TE-hallinto, seurakunta, oppilaitokset ja yritykset. Hanke päät-

tyy 12/2013 (www.muonio.fi). 

Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä – hanke on Pohjois-Suomen Sosiaalialan 

Osaamiskeskuksen hallinnoima Kansallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishanke 

(Kaste), jonka tavoitteena on lisätä päihderiippuvuusriskissä olevien sosiaalista ja tervey-

dellistä hyvinvointia ja osallisuutta, edistää omaehtoisen hyvinvoinnin lisäämistä sekä pa-

rantaa työntekijöiden päihdeosaamista ja päihdepalvelujen saatavuutta ja saavutettavuut-

ta. Hankkeen läpileikkaavia tavoitteita ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön lisää-

minen, kuntien välisen yhteistyön lisääminen sekä asiakaskehittäjien roolin vahvistaminen 

palveluja kehitettäessä. Hanke päättyy 10/2015 (www.sosiaalikollega.fi) 

Tunturi- Lapin psykiatrian kehittämishankkeen tavoitteena on sairaalahoidon väheneminen 

alueella psykiatrin palveluja lisäämällä. Hanke sisältää psykiatrin kliinisen työpanoksen 

kehittämistyötä Muoniossa ja Enontekiöllä eli paikalliseen palvelujärjestelmään tutustumis-

ta ja psykiatrisen avohoidon kehittämistarpeiden selvittämistä ja kehittämismahdollisuuksia 

kunnissa. Hanketta hallinnoi Lapin sairaanhoitopiiri. Hanke päättyy 12/2015. 

 

2.3. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen laatusuositukset 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat vuonna 2002 laatineet päihdepal-

velujen laatusuositukset tukemaan kuntien päihdepalvelujen suunnittelua, järjestämistä ja 
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kehittämistä. Suositukset antavat suuntaviivoja kunnille palvelujen järjestämiseen. Lähtö-

kohtana ovat kunnan ja kuntalaisten tarpeet palvelulle.  

 

 Kuntalaisilla on oikeus asuinpaikasta riippumatta tarpeenmukaiseen, tasokkaaseen 

sekä oikea-aikaiseen päihdehoitoon ja päihdekuntoutukseen 

 Päihteiden käyttöön ja niihin liittyviin ongelmiin tulee vastata sosiaali- ja terveyden-

huollon yleisissä palveluissa (sosiaalityö, perusterveydenhuolto, äitiysneuvola, kou-

lu-, opiskelija-, ja työterveyshuolto) 

 Periaatteina ovat itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, omatoimisuuden tuke-

minen ja luottamuksellisuus 

 Asiakkaan osallistuminen hoitoaan koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja 

sisältöön tulee turvata 

 Päihdekuntoutuksessa asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti, huomioiden fyysi-

nen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne ja tuen tarve 

 Päihdepalveluja tulee kehittää yhteistyössä palveluntarjoajien, asiakkaiden, järjestö-

jen ja vertaistukiryhmien kanssa 

 

Laatusuositukset toimivat palvelujen laadun sisällön konkretisoinnissa, suunnittelun ja ar-

vioinnin apuvälineinä. On oleellista käyttää laatusuosituksia palvelujen välittömien tulosten, 

pitkäaikaisemman vaikuttavuuden ja tulosten käyttämisen toiminnan pohjana. (STM oppai-

ta 2003, 3.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2001) mielenterveyspalveluiden laatusuositus rakentuu 

mielenterveysongelmien kehittymiseen prosessina. Mielenterveystyön resurssit ja osaami-

nen tulee suunnata ongelmien ehkäisyyn, varhaisen puuttumiseen, voimavarojen vahvis-

tamiseen, mielenterveyshäiriöiden varhaiseen tunnistamiseen, tehokkaaseen hoitoon ja 

monipuoliseen kuntoutukseen.  

 

 

 Asukkaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä tuetaan kunnassa. Kuntaan laaditaan 

hyvinvointiohjelma, jonka yhdeksi osaksi laaditaan mielenterveysohjelma. 

 Kunnan peruspalveluiden saatavuus tehdään kuntalaiselle helpoksi. Työntekijöillä 

on valmius tunnistaa mielenterveysongelmat ja tukea niissä elämänkaari-ajattelua 
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mukaillen. Hoidon tarve ja hoito voidaan käynnistää ensisijaisesti perusterveyden-

huollon piirissä. 

 Kuntalaisilla on helppo pääsy julkisten palvelujen kautta tarkoituksenmukaiseen 

hoitoon ja tutkimukseen. Selkeä tiedotus erilaisista palveluista ja opastus palvelui-

hin hakeutumisesta.  

 Kunnassa tuetaan toimintakulttuuria, joka turvaa eettisten periaatteiden toteutumi-

sen hoidossa ja hoitoympäristössä. 

 Hoitokäytäntöjen toteuttamiselle, seuraamiselle ja arvioinnille luodaan toiminnalliset 

edellytykset.  

 Hoito toteutetaan ensisijaisesti avohoitona. Hoidossa säilytetään koko prosessin 

ajan kuntouttava työote.  

 Asiakkaan tulee päästä sairaalahoitoon tilanteen niin vaatiessa. Sairaalahoidon jäl-

keen on turvattava hoidon jatkuvuus eri toimijoiden yhteistyön kautta. 

 Palvelujärjestelmän sisäinen yhteistyö, vastuut ja työnjako on selvitetty ja sovittu. 

toimintaa seurataan säännöllisesti ja havaintoja hyödynnetään suunnittelussa. 

 

 

3 Muonion päihde- ja mielenterveysohjelma 
 
 
3.1 Muonion päihde- ja mielenterveysohjelman taustaa 
 

Mielenterveys- ja päihdeongelmien kansantaloudellinen merkitys on suuri. Yhä useammal-

la on samanaikaisesti sekä päihde- ja mielenterveysongelmia ja näihin liittyvä työkyvyttö-

myys on yleistynyt. Ongelmat näkyvät enenevässä määrin niin terveydenhuollon kuin so-

siaali- ja sivistystoimen alueilla. Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen parantaa koko 

yhteiskunnan hyvinvointia. Siksi ennalta ehkäiseminen ja varhainen puuttuminen ovat ko-

rostetussa asemassa kaikissa valtakunnallisissa ohjelmissa ja hankkeissa. Nykyisten val-

takunnallisten suositusten mukaisesti Muoniossa pääpaino päihde- ja mielenterveystyön 

kehittämisessä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Kohderyh-

mänä ovat kaikki kuntalaiset. 

 

Ennaltaehkäisevää päihdetyötä tehdään Muonion peruspalveluissa. Keinoja ovat kouluilla 

tehtävä päihdevalistus, vanhemmuuden tukeminen ja varhainen puuttuminen ja mini-

interventiot.  Koulutoimessa nuorten kasvua ja osallisuutta tuetaan oppilashuoltosuunni-
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telman kautta. Päihteettömät tilaisuudet ja nuorisotilat ovat osa ennaltaehkäisevää päihde-

työtä. Päihteiden käytön puheeksi ottaminen on luonnollinen osa asiakkaan kohtaamista 

kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja varhainen puuttuminen on tehokas keino vähen-

tää liikakäyttöä.  

 

Korjaava päihdetyö sisältää päihdehuollon omat hoito- ja kuntoutuspalvelut. Korjaavaa 

työtä tehdään yhteistyössä mielenterveyspalveluiden kanssa, koska monilla päihdeongel-

maisilla on myös mielenterveysongelmia ja toisinpäin. Muoniossa päihde- ja mielenterve-

ysasiakkaat ohjataan ensisjaisesti LSHP:n psykiatriselle sairaanhoitajalle, jonka työskente-

lyalueena ovat Muonio-Enontekiön Kunnat. Kunnassa työskentelee myös LSHP:n psykiat-

ri.  

 

3.2 Tilastotietoja Muonion päihde- ja mielenterveystilanteesta 
 
Muonion päihde- ja mielenterveysohjelmaa tehtäessä tarkasteluun valittiin yleisimmät kun-

tien suunnitelmissa käytettävät indikaattorit. Valitut indikaattorit ovat seuraavat:   

1. Päihdehaittoja ennakoivat tekijät (Taulukko 1): Alkoholin myynti/kulutus, koulutus, 

työttömyys, pitkäaikaistyöttömyys ja pienituloisuusaste/toimeentulotuki.  

2. Päihteiden vaikutus hyvinvointiin (Taulukko 2): Päihdehuollon avopalvelukäynnit, 

laitoshuoltopäivät, huostaanotot ja rikollisuus.  

3. Mielenterveysindikaattorit (taulukko 3): Perusterveydenhuollon mielenterveyskäyn-

nit, mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet ja depressiolääkkeistä 

korvausta saaneet (www.SOTKAnet.fi)   
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Taulukko 1. Päihdehaittoja ennakoivat tekijät 

 
Päihdehaittoja 

ennakoivat tekijät 
 

 

Mittari 

 
Määrä 

Muonio 
(2012) 

 

 

Vertailu 

 

2012 

 

2011 

 

Myynti 

Alkoholin myynti 

asukasta kohti 

100% alkoholina 

 
 

       

13,5 

 
 

   Muonio 

Tunturi-Lapin 

seutukunta 

Koko maa 

13,5 

21,9 

 

7,7 

14,0 

22,4 

 

8,2 

 

Koulutus 

Koulutuksen ulko-

puolelle jääneitä17–

24-vuotiaita, % vas-

taavan ikäisestä 

väestöstä 

 

8,2 

Muonio 

Tunturi-Lapin 

 seutukunta 

 

Koko maa 

8,2 

9,3 

 

 

10,8 

11,8 

9,3 

 

 

11,2 

 

Työttömyys 

Työttömät % työ-

voimasta (vuoden 

ka.) 

 

13,6 

Muonio 

Tunturi-Lapin 

seutukunta 

Koko maa 

13,6 

13,7 

 

9,8 

14,5 

13,8 

 

9,4 

 

Pitkäaikaistyöttömät 

Pitkäaikaistyöttömät, 
% työttömistä 

 

10,5 

Muonio 

Tunturi-Lapin 

seutukunta 

Koko maa 

10,5 

15,2 

 

24,2 

 

9,4 

11,0 

 

23,4 

 

Toimeentulotuki 

Toimeentulotukea 
saaneet kotitaloudet 
vuoden aikana 
 
 
 
 
Toimeentulotuki € / 
asukas 

47 

 

 

 

 

28 

Muonio 

Tunturi-Lapin 

seutukunta 

Koko maa 

 

Muonio 

Tunturi-Lapin 

seutukunta 

Koko maa 

47 

544 

 

238373 

 

28 

66 

 

130 

35 

526 

 

239212 

 

15 

63 

 

120 

 

 
Kunnan yleinen 

pienituloisuusaste 

Pienituloisuusaste  

15,0 

Muonio 

Tunturi-Lapin 

seutukunta 

Koko maa 

15,0 

15,2 

 

14,3 

 

15,8 

16,8 

 

15,0 
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Tilastotietojen mukaan alkoholin myyntimäärä on Muoniossa korkeampi kuin Suomessa 

keskimäärin, mutta vain noin puolet Tunturi-Lapin myyntikeskiarvosta. Korkeaa myyntiä 

selittää kunnan sijainti raja-alueella sekä myös kotimaan matkailu. Alkoholia myyviä ravin-

toloita ei ole kuntakeskuksessa  

 

Koulutuksen ulkopuolelle jää muoniolaisista nuoristakin noin joka kymmenes, valtakunnal-

liseen tapaan, mutta henkilömääränä se on kuitenkin hallittavissa. Työttömyys on Tunturi-

Lapin keskiarvoa ja hieman korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Erityispiirteenä Muo-

niossa on, että pitkäaikaistyöttömyyttä ei juuri ole. Työttömyys on kausiluonteista. Pienitu-

loisuusaste ei poikkea Muoniossa valtakunnan tasosta. Toimeentulotukea saaneiden koti-

talouksien osuus on pysynyt samana, mutta toimeentulotuen määrä on hieman noussut, 

vaikka se onkin merkittävästi alempi niin Tunturi- Lapissa kuin Suomessa keskimäärin. 

Sitä selittää mm. kausityöllisyys ja luontaiselinkeinot.   
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Taulukko 2. Päihteiden vaikutus hyvinvointiin 

 

 
Päihteiden vaikutus 

hyvinvointiin 
 

 

Mittari 

 
Määrä 

Muonio 
(2012) 

 

 

Vertailu 

 

2012 

 

2011 

 

Avokäynnit 

 
Päihdehuollon avo-
palveluissa asiak-
kaita/1000 asukasta 

 
0,0 * 

     

Muonio 

Tunturi-Lappi 

Koko maa 

  

0,0 * 

        0,0 * 

        8,9 

 

0,0 * 

0,0 * 

         9,1 

 

 
Laitoshoitopäivät 

 
 
Päihteiden vuoksi 
sairaaloiden ja ter-
veyskeskusten vuo-
deosastolla hoidet-
tuja potilaita/1000 
asukasta 
 

 
 

2,1 

    

Muonio 

Tunturi-Lappi 

Koko maa 

 

2,1 

3,9 

3,4 

 

3,8 

5,1 

3,4 

 
Huostaanotetut 

lapset 

 
Kodin ulkopuolelle 
sijoitetut 0-17-
vuotiaat % saman-
ikäisestä väestöstä 

 
2010: 1,7 

    

 Muonio 

Tunturi-Lappi 

Koko maa 

   

0,0 * 

1,1 

1,4 

   

0,0 * 

0,9 

1,4 

 

Rikokset 

 
Päihteiden vaiku-
tuksen alaisena 
tehdyistä rikoksista 
syyllisiksi epäil-
lyt/1000 asukasta 
 

 
7,9 

     

Muonio 

Tunturi-Lappi 

Koko maa 

 

7,9 

14,5 

16,5 

 

4,6 

14,7 

18,1 

 

 

Kunnan pienen asukasmäärän vuoksi osaa tilastotiedosta ei ole saatavissa, koska ta-

pausmäärä on liian pieni.  Koska Muonion kunnan päihdepalvelujen avohoito järjestetään 

Lapin keskussairaalan työntekijän toimesta, kirjautuvat myös kunnan avopalvelut erikois-

sairaanhoidon tilastoihin.  Tuhatta asukasta kohden Muoniossa hoidettiin vuonna 2012 

päihteiden vuoksi hieman vähemmän potilaita sairaaloissa tai terveyskeskuksissa kuin 

vuonna 2011 ja määrä on noin puolet Tunturi- Lapin keskiarvosta. Myös rikoksia tehdään 

Muoniossa päihtyneenä puolet vähemmän kuin maassa keskimäärin ja paljon vähemmän 

kuin Tunturi-Lapissa keskimäärin. Päihteiden käyttö ei siis nouse merkittävästi esille tilas-

toaineistossa.  
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Taulukko 3. Mielenterveysindikaattoreita 

 

 
Mielenterveysindikaattoreita 

 

 

Mittari 

 
Määrä 

Muonio 
(2012) 

 

 

Vertailu 

 

2012 

 

2011 

 
Perusterveydenhuolto 

 
Perusterveydenhuollossa 
mielenterveyskäynnit 
yhteensä/1000 asukasta 
(muu ammattiryhmä kuin 
lääkärit) 

 
19 

 

Muonio 

 

Tunturi-Lapin 

seutukunta 

  
Koko maa 

 

19 

 

     132 

 

101 

 

15 

 

     68 

 

86 

 
Mielenterveysperusteisesti 
sairauspäivärahaa saaneet 

 
25–64-vuotiaat/1000 
vastaavanikäistä 

 
16,2 

     

Muonio 
 

Tunturi-Lappi 
 

Koko maa 

 

16,2 

 
15,4 

 
18,7 

 

13,0 

 
14,9 

 
18,9 

 

 
Depressiolääkkeet 

 
18–64-vuotiaat depres-
siolääkkeistä korvausta 
saaneet/1000 asukasta 

 
53,3 

    
Muonio 

 
Tunturi-Lappi 

 
Koko maa 

 
53,3 

 
61,6 

 
94,5 

 
53,0 

 
60,7 

 
95,0 

 

 

Mielenterveyspalvelujen perusterveydenhuollon alhaista käyttöä selittää kunnassa työs-

kentelevä erikoissairaanhoidon työntekijä, jona tehtävät kirjautuvat erikoissairaanhoidon 

tilastoihin. Sairauspäivärahan ja depressiolääkkeiden käytön osalta Muonion tilanne vas-

taa Lapin keskiarvoa.  

 

3.3 Päihde- ja mielenterveysohjelman tavoitteet 
 

Muonion kunnassa lähellä tuotettujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoito on lä-

hes yksinomaan erikoissairaanhoidon piirissä. Lähellä tuotettavin lähellä tuotetuista päih-

de- ja mielenterveystyö painottuu sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Keskeisi-

nä arvoina ovat ihmisarvon kunnioittaminen, asiakaslähtöisyys, osallisuus, luottamukselli-

suus, moniammatillisuus sekä yhteisvastuullisuus. 
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Keskeisinä tavoitteina Muoniossa on: 

 

1. Peruspalveluissa panostetaan ongelmien varhaiseen tunnistamiseen, ennaltaeh-

käisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.  

2. Tehostetaan avohoitopainotteista hoitoa peruspalveluissa. 

3. Huolehditaan, että kuntalaisilla on saatavilla riittävät päihde- ja mielenterveyspalve-

lut  

4. Vahvistetaan yhteistyötä ammattiryhmien, perus- ja erityispalveluiden ja palvelun-

tuottajien välillä huomioiden hoidon oikea porrastus, työnjako ja jatkuvuus. 

5. Parannetaan henkilöstön osaamista päihde- ja mielenterveyspotilaiden kohtaami-

sessa. 

 

 

4 Ohjelman keskeisten käsitteiden määrittely 
 
 
4.1 Mielenterveys 
 

Ihmisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden perustana on mielenterveys.  Mielenter-

veys ei ole pysyvä tila, vaan se muovautuu persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä 

koko ihmisen elämänkaaren ajan. Mielenterveys voidaan jakaa positiiviseen ja negatiivi-

seen mielenterveyteen. Positiiviseen mielenterveyteen kuuluvat ainakin ajoittain tunne 

oman elämän hallinnasta, todellisuudentaju, tyytyväisyys itseen ja oman elämään. Negatii-

visia mielenhäiriöitä ovat toimintakykyä heikentävät, usein pitkäkestoiset oireilut, jotka ovat 

henkilökohtaisen kontrollin ulkopuolella (http://terveysnetti.turkuamk.fi). 

 

4.2 Päihteet 
 

Päihteillä tarkoitetaan Päihdehuoltolain 2 §:n mukaan alkoholijuomaa sekä muita päihdyt-

tävässä tarkoituksessa käytettävää ainetta. Päihteet sisältävät keskushermostoon vaikut-

tavia kemikaaleja. Päihteitä ovat alkoholin lisäksi tupakka, liuottimet ja huumausaineet. 

Lääkkeet ovat päihteitä silloin, kun niitä käytetään lääkinnällisen tarkoituksen sijaan päih-

tymistarkoituksessa. Päihdeongelmien kehittyminen on yksilöllinen prosessi. Päihteiden 

käytön ongelmat ilmenevät fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämän eri alueilla. Päih- 
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deongelman vakavin muoto on päihderiippuvuus. Sen tunnusmerkkejä ovat aineiden käy-

tön säätelemisen ja hallitsemisen kyvyttömyys ja elimistön sietokyvyn kasvaminen alkoho-

lille sekä vieroitusoireet, joita ilmenee, kun käyttöä yritetään lopettaa (www.paihdelinkki.fi).  

 

4.3 Edistävä ja ehkäisevä mielenterveystyö 
 

Edistävä ja ehkäisevä mielenterveystyö muodostavat yhdessä mielenterveystyön kokonai-

suuden, johon sisältyvät myös hoito ja kuntoutus. Edistävä mielenterveys sisältää kaikki ne 

toimet, joilla tuetaan parhaan mahdollisen mielenterveyden toteutumista. Keskeistä on ter-

veyttä hoitava lähestymistapa sairauskeskeisyyden sijaan. Koska mielenterveyden häiriöt 

ovat riskitekijöitä fyysisille sairauksille, myös terveyden edistämistyössä tulisi huomioida 

mielenterveyden edistämisen näkökulma. 

 

Mielenterveyden edistäminen on monitasoinen prosessi, johon sisältyy yksilöllinen, yhtei-

söllinen ja yhteiskunnallinen taso. Yksilötasolla se merkitsee voimavarojen vahvistamista 

arjessa, kriisitilanteissa selviytymistä sekä terveen psykososiaalisen kehityksen tukemista. 

Yhteisötasolla tuetaan sosiaalisten verkostojen syntymistä, säilyttämistä ja vahvistamista 

esimerkiksi kouluissa, työpaikoilla ja lähiympäristössä. Konkreettisia esimerkkejä näistä 

ovat esimerkiksi kouluissa toteutettavat mielenterveyden edistämisohjelmat, työpaikoilla 

stressiä vähentävät organisaatioon liittyvät toimenpiteet ja  yhteisöllisyyden  tukeminen 

asuinalueilla. Yhteiskunnallisella tasolla mielenterveyttä edistetään esimerkiksi erilaisten 

hyvinvointi- ja terveyspoliittisten ohjelmien ja lainsäädännön kautta.  

 

Kun edistävässä mielenterveystyössä painopiste on mielenterveyden vaalimisesta, ehkäi-

sevässä työssä painopiste on riskiryhmien mielenterveysongelmien ehkäisy. Työ jaetaan 

toimenpiteiden mukaan kolmelle eri tasolle; universaali ehkäisytyö, joka kohdistuu koko 

väestöön, valikoitu ehkäisytyö, jonka kohderyhmänä ovat yksilöt ja ryhmät, joilla on kes-

kimääräistä suurempi riski sairastumiseen ja kohdennettu ehkäisytyö, jossa kohderyh-

mässä olevilla on jo havaittavissa oireita/merkkejä mielenterveyden häiriöistä.  Ehkäisevän 

mielenterveystyön kautta kehittyneitä toimintamalleja on käytössä laajalti. Esimerkiksi nuo-

rille suunnattu Time Out ! Aikalisä !- Elämä raiteilleen -ohjelma, perheille kohdennettu 

Toimiva lapsi & perhe- toimintamalli, Jobs- Työhön -ryhmätoiminto aikuisille työttömille ja 

työskentelymalli mielenterveyspotilaiden omaisten jaksamisen tukemiseksi. 
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4.4 Ehkäisevä päihdetyö 
 
Päihdetyö pitää sisällään sekä ehkäisevän että korjaavan päihdetyön. Ehkäisevää päihde-

työtä voidaan pitää myös edistävänä työnä, koska siinä on pyrkimyksenä vaikuttaa tervey-

teen ja hyvinvointiin ehkäisemällä ja vähentämällä päihteistä aiheutuvia haittoja. Ehkäise-

vä päihdetyö perustuu päihdehuolto- ja raittiustyölakiin,  joissa määritellään valtion ja kun-

tien tehtävät ehkäisevän päihdetyön toteutumiselle alueella. Ehkäisevää päihdetyötä teke-

vät kuntatoimijoiden lisäksi järjestöt ja paikallisen rakenteen mukaan erilaiset yhteisöt. 

(Stakes 2006, 10.) Alkoholihaittojen ehkäisy on kunnille tärkeää, koska arkipäiväistynyt 

alkoholin käyttö ja siitä seuraavat haitat aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnal-

le.  Ehkäisevä päihdetyö voidaan jakaa yleiseen ja riskien ehkäisyyn. Yleiseen ehkäisyyn 

kuuluvat toimet, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta päihderiskeistä ja siten ehkäistä tai 

viivästyttää käytön aloittamista. Riskien ehkäisyn kohteena ovat päihdeongelmille myö-

hemmin altistuvat tai varhaisvaiheen ongelmakäyttäjät. Riskien ehkäisyn tarkoituksena on 

estää päihteiden käytön aloittaminen, käytön pysäyttäminen ja syveneminen ongelmakäy-

töksi. Samalla voidaan torjua syrjäytymistä ja vähentää päihdekäytöstä aiheutuvia haittoja 

(Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:17, 21). 

 

 

5 Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toteuttaminen Muoniossa 
 

 
5.1 Ennaltaehkäisy perheiden kanssa tehtävän työn keinoin  
 

Muoniossa syntyy keskimäärin kaksikymmentä lasta vuodessa. Neuvolatyö on keskeises-

sä osassa ennaltaehkäisevässä ja terveyttä edistävässä toiminnassa. Ehkäisevä päihde-

työ aloitetaan jo äitiysneuvolassa. Vanhemmuuteen valmentaminen, vanhempien voima-

varojen tukeminen, päihde- ja mielenterveysongelmien kartoitus, keskustelu ja tarvittaessa 

hoitoonohjaus kuuluvat osana terveydenhoitajien työhön. Muoniossa äitiysneuvolassa mie-

lenterveysasiakkaita ei ole paljoakaan. Terveydenhoitajien mukaan alkoholin käytöstä on 

tullut arkeen kuuluva asia, sitä ei pidetä enää niin häpeällisenä ja salattavana. Sen myötä 

päihteidenkäytön puheeksi ottaminen on helppoa ja normaalikäytäntö jo heti ensimmäisel-

lä neuvolakäynnillä. Perheitten ohjaaminen ja tuki jatkuu lastenneuvolatyössä. Jos keskus-

telujen aikana herää huoli, seuraavilla käynneillä tehdään audit-testi.  
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Audit on riskijuomista ja alkoholihaittojen varhaista ilmaantumista mittaavista testeistä tun-

netuin ja eniten käytetty. Testin kysymykset liittyvät alkoholin käytön tiheyteen, tavallisesti 

käytettyyn alkoholimäärään, humalajuomiseen ja haittoihin. Testiä voivat käyttää asiakasti-

lanteissa kaikki sosiaali- ja terveysalan toimijat. Jos testin tulos antaa aihetta jatkotoimen-

piteisiin, otetaan yhteys psykiatriseen sairaanhoitajaan ja LKS:n päihdepoliklinikalle, jossa 

hoitoa jatketaan. Myös psykologi tukee terveydenhoitajien työtä selvittämällä lapsen kehi-

tystä tutkimuksin, jos erityinen huoli on herännyt. Terveydenhoitajien mielestä kuntaan tar-

vittaisiin neuvolan oma perhetyöntekijä, joka voisi olla tukemassa perheitä ilman lasten-

suojelullista näkökulmaa.  

 

Päiväkodissa ennaltaehkäisevä päihdetyö näkyy lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja kehi-

tyksen tukemisena. Päiväkodissa luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa voidaan puhua kaikis-

ta asioista. Tämä koskee sekä lapsia että heidän vanhempiaan. Tarvittaessa yhteistyötä 

tehdään neuvolan, sosiaalityön ja perhetyön kanssa.  

 

5.2 Koulujen ennaltaehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö  
 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen 

kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajien ja muun 

henkilöstön kanssa. Kouluterveydenhuoltoa järjestetään koulu- ja opiskeluterveydenhuol-

lon asetuksen mukaisesti (asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollos-

ta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (308/2009). Muoniossa 

toimii yksi kouluterveydenhoitaja, jonka piiriin kuuluvat kaikki opiskelijat ala-asteesta am-

mattikouluun. 0-9-luokkalaisille tehdään terveystarkastukset vuosittain. Päihteet otetaan 

puheeksi ensimmäisen kerran 5-6-luokkalaisten kanssa. Joka toinen vuosi järjestetään 

valtakunnallinen kouluterveyskysely, joka kohdistuu 8-9-luokille sekä jatkossa myös lukion 

1-vuosikurssilaisille ja ammattikoululaisille. Kouluterveyskyselyssä selvitetään nuorten 

omia kokemuksia heidän terveydentilastaan, päihteidenkäytöstä ja sosiaalisesta ympäris-

töstä. Osasta kysymyksiä ei saada tuloksia oppilaiden pienen määrän vuoksi.  (Kouluter-

veyskysely 2011).  

 

Opiskeluterveydenhuollon, johon kuuluu mm. lukion ja toisen asteen oppilaitoksen opiske-

lijat, tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen sekä opiskeluterveyden ja tulevan 

työkyvyn tukeminen. Opiskeluterveydenhuolto vastaa myös opiskelijan sairauksien hoidon 
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järjestämisestä ja valvoo opiskeluympäristön terveydellisiä oloja. Opiskelijoiden kanssa 

päihteidenkäytöstä puhutaan avoimesti henkilöstön puolelta. Koulukuraattoria ei kunnassa 

ole, se on koettu puutteeksi sekä opiskelijoiden että henkilöstön puolelta. 1.8.2014 alkaen 

kunnalla on velvollisuus järjestää kunnan omien koulujen käyttöön vastaavan kuraattorin 

palvelut (Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta). Poliisi käy antamassa tarvittaessa kouluilla 

valistusta annetaan liikenteestä, alkoholista, tupakasta, kiusaamisesta, näpistelystä ja 

muista akuuteista aiheista. Muonio on mukana KiVa- koulu- toiminnassa. Kiusaamisen 

vähentämisessä ja ennalta ehkäisemisessä korostetaan jokaisen oppilaan vastuuta yhtei-

sestä hyvinvoinnista. Koulun henkilökunta on saanut perehdytyksen valtakunnallisen Kiva 

Koulu  -ohjelman toteuttamiseen. Oppilashuollon tavoitteena on luoda turvallinen oppimis- 

ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyh-

teisön hyvinvointia. Muonion oppilashuolto toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä 

(www.muonio.fi). 

 

5.3 Nuorisotyön rooli ehkäisevässä päihde- ja mielenterveystyössä 
 

Muonion kunnan nuorisotyön tehtävänä on toimia lasten ja nuorten kasvattajana koulun ja 

kodin ulkopuolella. Tärkeimpinä tehtävinä on järjestää nuorisolle erilaisia harrastusmahdol-

lisuuksia, sekä tarjota tilat yhdessä olemiseen. Kunnan nuorisotoimi tekee aktiivista yhteis-

työtä mm. koulujen ja naapurikuntien kanssa. Painopisteet nuorisotyössä ovat ennaltaeh-

käisevässä päihdetyössä, iltapäiväkerhojen järjestämisessä sekä viikonloppuprojekteissa. 

Nuorisotila Tippala on avoinna neljänä päivänä viikossa. Toiminnasta vastaavat kunnan 

nuoriso-ohjaaja  ja  etsivä nuorisotyöntekijä. Tilat tarjoavat paikan, jossa voi pelata pelejä, 

kuunnella ja soittaa musiikkia ja olla yhdessä kavereiden kanssa. Kaikki nuorisotilan toi-

minta on päihteetöntä. (www.muonio.fi) 

OPH on myöntänyt Muonion kunnalle rahoituksen etsivän nuorisotyön järjestämiseen lu-

kukausille 2013–2014.  Toiminta järjestetään yhdessä Enontekiön kunnan kanssa työpari-

toimintana. Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille nuorille suunnattua jalkautuvaa erityis-

nuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus 

turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö on kenttätyötä, ohja-

us- ja neuvontatyötä sekä yksilönohjausta. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauk-

sia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa 

avun ja palvelut. Työ perustuu nuoren omaan vapaaehtoisuuteen ja on asiakaslähtöistä eli 
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asioita käsitellään nuoren omista tarpeista ja toiveista käsin. Nuoren tilanne arvioidaan ja 

nuoren toiveita kuunnellen ja ohjataan hänet tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Etsivälle 

nuorisotyöntekijälle voi jutella luottamuksellisesti asioistaan. Etsivään nuorisotyöntekijään 

voi ottaa yhteyttä nuori itse, vanhemmat, nuoren lähipiiriin kuuluvat henkilöt, koulun henki-

lökunta tai eri viranomaiset (www.lanuti.fi/Muonio). 

5.4 Sosiaalitoimen rooli ehkäisevässä päihde- ja mielenterveystyössä 
 

Sosiaalitoimiston palveluiden painopiste on sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä, ennal-

taehkäisyssä, varhaisessa puuttumisessa sekä avohuollossa. Oikein kohdennetuilla sosi-

aalipalveluilla parannetaan sosiaalista tukea tarvitsevien asemaa. Sosiaalitoimistossa teh-

tävä päihdetyö on ohjausta, neuvontaa, informaation antamista päihdepalveluista ja asiak-

kaan ohjaamista hakeutumisessa tarkoituksenmukaisiin hoitopaikkoihin. Päihteiden käyttö 

voidaan ottaa puheeksi sosiaalityössä monissa eri tilanteissa. Tällä hetkellä kunnassa ei 

ole päihdetyöntekijää. Kunnassa toimii AA-kerho kaksi kertaa viikossa vapaaehtoisvoimin. 

Lastensuojelun perhetyötä tehdään perheissä, joilla on lastensuojelun asiakkuus. Perhetyö 

on tavoitteellista, suunnitelmallista ja ohjattua työskentelyä lapsiperheissä. Perhetyössä 

tuetaan vanhemmuutta ja vanhempina jaksamista. Toiminta kohdistuu joko koko perhee-

seen tai vain lapseen tai nuoreen. Tärkeintä toiminnalle on, että perheet saavat apua ja 

tukea siinä vaiheessa kun heillä on vielä voimavaroja toisenlaisten toimintatapojen käyt-

töön ottamiseen. Muoniossa on tällä hetkellä yksi lastensuojelun perhetyöntekijä. 

Vanhustenhuollossa päihde- ja mielenterveysasiat otetaan puheeksi hoito- ja palvelusuun-

nitelmaa tehtäessä ja tarvittaessa muulloinkin. Alkoholinkäyttö huomioidaan erityisesti ko-

tihoidon asiakkaiden kohdalla. Ikääntyminen tuo muutoksia elämään ja terveydentilaan ja 

monet tarvitsevat lääkitystä terveytensä ylläpitämiseen. Siksi on tärkeää antaa asiakkaille 

tietoa alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja ottaa puheeksi mahdolliset päihde- ja 

mielenterveysongelmat sekä tarvittaessa ohjata asiakas eteenpäin. 

5.4 Terveystoimen rooli päihde- ja mielenterveystyössä 
 

Terveyskeskuksessa lääkärin vastaanottotoiminnassa osa työstä tehdään mielentervey-

dellisten ja päihdeasioiden parissa, vaikka lähtökohta ei aina olekaan juuri näiden kysy-

mysten hoito. Päihteiden käyttöä kartoitetaan puheeksi ottamisella ja Audit- testeillä. Ter-

http://www.lanuti.fi/Muonio
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veyskeskuksen vuodeosasto toimii Muoniossa sekä katkaisuhoitopaikkana että ensi käden 

hoitopaikkana mielenterveysongelmissa.  

 

Terveyskeskuksen ja työterveyshuollon potilasvastaanotolla päihteet ja mielenterveys ote-

taan puheeksi. Muonion kunnassa käytössä on toimintamalli, joka ohjaa ennaltaehkäisys-

sä ja puheeksi ottamisessa. Työterveyshuollossa tehdään työterveystarkastus kaikille 

työntekijöille työstä riippuen 1, 3 ja 5 vuoden välein. Työterveyshoitaja toimii työparina työ-

terveyslääkärillä. Ennaltaehkäisy ja tiedottaminen korostuvat työterveyshuollossa. Työter-

veyshuollolla on erityinen haaste tulevaisuudessa mielenterveyden osalta, sillä työkyvyt-

tömyyden aiheuttajana yhä useammin on jokin mielenterveyden häiriö. Tiivistä yhteistyötä 

tehdään myös psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykiatrin kanssa. 

 

5.6 Muiden toimijoiden tekemä ennaltaehkäisevä työ 
 

5.6.1 Seurakunta 
 

Muonion seurakunta toimii diakoniatyönsä kautta kaikenikäisten parissa sekä yksilöiden 

että perheiden hyväksi. Muonion diakonin työaika on 60% Muoniossa ja 40 % Enontekiöl-

lä. Hänen tapaa työssään asiakkaita heidän kotonaan. Asiakaskuntaan kuuluu myös päih-

de- ja mielenterveysasiakkaita. Työmuoto on keskustelu asiakkaan kanssa. Jos asiakas-

tapaamisessa ilmenee tarvetta jatkotoimenpiteille, yhteydenotto esim. kunnassa työsken-

televään psykiatriseen sairaanhoitajaan. Seurakunnassa on järjestetty erityisryhmille esim. 

leiritoimintaa, mutta osallistujien vähyys lopettanut toiminnan. Tarpeen mukaan järjeste-

tään erilaisia projektiluontoisia ryhmiä. Erilaisilla teemoilla toimivat suru-ryhmät (läheisensä 

menettäneille, vetäjinä diakoni + psykologi) ja pitkäaikaistyöttömille järjestetty rytmi-ryhmä, 

jossa opetellaan arjen sujumista (vetäjinä te-keskuksen tt. ja diakoni). Ryhmät kokoontuvat 

6-8 kertaa. 

 

Seurakunta tarjoaa lapsille ja nuorille kerhotoimintaa. Yhteistyötä tehdään kunnan nuoriso-

toimen kanssa. Moniammatillisia yhteistyöpalavereja järjestetään kerran kuukaudessa. 

Mukana on edustaja sosiaalitoimistosta, te-toimistosta, Tunturi-Lapin kehitys ry:stä ja seu-

rakunnasta. Seurakunnalla on diakoniarahasto, josta voidaan antaa tukea vaikeassa elä-

mäntilanteessa olevalle ihmiselle. Seurakunta ja SPR tekevät yhteistyötä vapaaehtoistoi-

minnassa. Vapaaehtoiset mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä, vanhuspalve-
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luissa ym. Maahanmuuttajien kotouttamisessa tehdään yhteistyötä kunnan sosiaalitoimis-

ton kanssa.  

 

5.6.2 Työ- ja elinkeinotoimisto 
 
Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut koskevat koko työikäistä väestöä. Jos asiakkaan työky-

ky tai työllistymismahdollisuudet ovat heikentyneet päihteiden käytön takia, on työvoima-

toimella erilaisia keinoja tukea työnhakijaa. Näitä ovat mm. työvalmennus, työharjoittelu, 

työkokeilu työvoimakoulutus. Käytettävissä on myös ammatinvalinnanohjaajan palvelut. 

Terveydellisten rajoitteiden selvittämiseksi asiakas voidaan ohjata terveyskeskuslääkärin 

vastaanotolle.  

 

5.6.3 Poliisi 
 
Poliisi toimii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa päihde- ja huumeongelmia ehkäis-

täessä ja hoidettaessa. Yhteistyömuotoja ovat muun muassa valistustilaisuudet, koulupo-

liisitoiminta ja moniammatillinen päihdetyöryhmä.  Poliisin toimintaa päihdeasioissa sääte-

levät rikos- ja huumausainelaki, esitutkinta- ja poliisilain säädökset sekä järjestyslaki. Polii-

sinapua saadaan myös käytännön kriisitilanteisiin.  

 

5.6.4 Tunturi- Lapin kehitys ry. 
 
Tunturi- Lapin Kehitys ry on neljän kunnan seutukuntaorganisaatio. Yhdistyksen päätoi-

minta-ala on seutukunnan kehittäminen ja yhteistyö eri organisaatioiden välillä. Tunturi-

Lapin Kehityksessä on myös työpajatoiminta. Työpaja tarjoaa työharjoittelu- tai kuntoutta-

vaa työtoimintaa myös nuorille. Lähettävänä tahona on joko te- toimisto tai sosiaalitoimis-

to. Tavoitteena on löytää yhdessä nuoren kanssa sellainen palvelu, johon hän on valmis 

sitoutumaan, esimerkiksi koulutus tai työpaikka(www.muonio.fi/tunturi-Lapin kehitys ry.). 

Tunturi - Lapin kehitys ry siirtyy tulevaisuudessa kunnan omaksi toiminnaksi. 

 

 

6 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen  
 

 

Päihde- ja mielenterveyspalvelut järjestetään kunnassa yhteistyössä LSHP:n kanssa, josta 

saadaan psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykiatrin palvelut. Psykiatri tekee sekä ennalta-

ehkäisevää että korjaavaa päihde- ja mielenterveystyötä. Vastaanotto-, neuvonta- ja vuo-

http://www.muonio.fi/tunturi-Lapin
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deosastotoiminnan kautta tuetaan päihteettömyyttä ja vieroitusta. Terveyskeskuksen vuo-

deosastolla hoidetaan katkaisupotilaat. Vuonna 2013 katkaisuhoidossa terveyskeskuksen 

vuodeosastolla oli 14 asiakasta.  Hoitopäiviä oli vuoden aikana 103 päivää. Hoitojakso 

kesti 3-5 päivää. Kunnassa ei ole laitospäihdepalveluja. Tarvittaessa asiakas ohjataan lä-

hetteellä Lapin Päihdeklinikalle Rovaniemelle. Klinikalla hoitojakso on yleensä kaksi viik-

koa. Yhteistyötä tehdään myös Rovaniemen A-klinikan kanssa, josta konsultaatiomahdolli-

suus.  
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7 Päihde- ja mielenterveystyön tavoitteet, seuranta ja arviointi 
 

 

Päihde- ja mielenterveysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan 

yhteisesti sovittuja toimenpiteitä. Toimenpiteitä suunniteltaessa huomioidaan valtakunnalli-

set suositukset. Muonion kunnan kehittämiskohteita ovat: 

 

 TAVOITE TOIMINNOT ARVIOINTI 

1 

Lapsiperheiden päihde- ja mielenter-

veyshäiriöt tunnistetaan varhaisessa 

vaiheessa ja tukea annetaan nopeasti 

Neuvolassa otetaan päih-

teet puheeksi suunnitel-

mallisesti Lapsiperheille 

tarjotaan matalan kynnyk-

sen tukea myös ilman las-

tensuojeluasiakkuutta 

Vuosittain puheek-

siottojen määrä 

Vuosittain lapsiper-

heiden saaman en-

naltaehkäisevän 

tuen määrä 

2 

Vanhemmat tiedostavat roolinsa päih-

teidenkäytön esimerkkinä  

Päihteidenkäytön vaikutus 

lapsiin -puheenvuorot päi-

vähoidossa ja koulussa 

säännöllisesti 

Tietoiskujen mää-

rä/vuosi 

3 

Nollatoleranssi alle 18-vuotiaiden 

päihteidenkäytössä 

Puheeksi otto koulussa / 

nuorisotiloissa välittömäs-

ti, yhteydenotto vanhem-

piin. Ilmoitus lastensuoje-

luun erikseen sovittavilla 

kriteereillä 

 

4 

Ennaltaehkäisyn ja puheeksi oton 

toimintatavat selkeiksi työntekijöille 

Selkeät ohjeistukset kaikil-

la, säännölliset palaverit 

päihdeasioista 

Puheeksiottoja 

kpl/vuosi 

Audit kpl/vuosi 

5 
Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden 

peruspalvelut säilyvät kunnassa 

  

6 
Moniammatillisen yhteistyön lisäämi-

nen päihde- ja mielenterveysasioissa 

  

7 
Iäkkäiden päihteiden käytön tunnista-

minen ja hoitoon ohjaus 

  

 

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelmalla on tärkeä rooli, koska toimenpiteillä 

voidaan edistää kunnassa ehkäisevää päihdetyötä. Kunnan päättäjien vastuulla on huo-
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lehtia päihdetyön ulottumisesta kaikkiin väestöryhmiin ja siitä että se on pitkäjännitteistä ja 

koordinoitua. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee huomioida myös muut toimijat 

yhteistyökumppaneina. 

 

Päihde- ja mielenterveysohjelman seuranta ja arviointi on tärkeää, jotta päihdetilanteen ja 

palvelurakenteiden muutosten ja valittujen toimintamallien käyttökelpoisuus ja tulokset 

saadaan näkyviksi. Valtakunnallisten päihde- ja mielenterveysindikaattoreiden avulla saa-

daan vertailukelpoista tietoa päihde- ja mielenterveystilanteesta myös alueellisesti. Niiden 

avulla voidaan laatia suuntaviivat kustannustehokkaille toimille, joiden avulla vähennetään 

päihteistä aiheutuvia haittoja kunnassa ja edistetään terveyden ja hyvinvoinnin kehittymis-

tä ja voidaan valita toiminnan painopistealueet tulosten mukaisesti 

 

Muonion kunnassa on nimetty päihdetyöryhmä. Sen tehtävänä on vastata päihdetyön 

suunnittelusta, toimintavastuista, päihdetilanteen seurannasta ja vaikuttavuudesta, tehdä 

aloitteita ja esityksiä ja huolehtia tiedotuksesta kuntalaisille osana hyvinvointiyötä  

 

Mielenterveys- ja päihdeohjelman toteuttamisesta ja toteutuksen arvioinnista ovat vas-

tuussa Muonion kunta ja Muonion- Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä 
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