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1 JOHDANTO
Jyväskylän kaupungin ensimmäinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmatyö on saanut alkunsa kansallisesta suunnittelutyöstä. Vuonna 2007 Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmistelun. Ministeriön mukaan mielenterveys- ja
päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohteena. Ongelmiin liittyvien vaikutusten, kuten sairauspäivärahapäivien määrä sekä työkyvyttömyys ovat
lisääntyneet voimakkaasti. Mielenterveyshäiriöt ja päihdeongelmat aiheuttavat inhimillisten
ongelmien lisäksi valtavia yhteiskunnallisia kustannuksia. Epäsuorat kustannukset, esimerkiksi menetetystä työpanoksesta ja tuottavuuden laskusta johtuen, ovat moninkertaiset suoriin kustannuksiin verrattuna. Mielenterveyden ongelmat ovat sairauspäivärahan perusteena
joka neljännessä, ja uusista työkyvyttömyyseläkkeistä joka kolmannessa tapauksessa. Lisäksi työikäisten yleisin kuolinsyy on alkoholi, jonka kokonaiskulutus on kolminkertaistunut 1960luvun lopusta.
Kansallisen Mieli 2009 –työryhmän tuloksena syntyi ehdotus mielenterveys- ja päihdetyön
kehittämiseksi vuoteen 2015 (http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/103109/978-95200-3382-8.pdf?sequence=1). Arjen mieli –Kaste-hankkeessa vv. 2010-2013 edistettiin Itä- ja
Keski-Suomessa

mielenterveys-

ja

päihdesuunnitelman

toimeenpanoa

(http://www.esshp.fi/soap/showattachment.asp?user_id=1&ID=1863&DocID=5725).

Nämä

asiakirjat ovat olleet myös Jyväskylän kaupungin työryhmän työn suunnannäyttäjänä. Kaupungin talousarviossa vuodelle 2013 asetettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdeksi kehittämistavoitteeksi laatia käytännönläheinen päihdepoliittinen toimintaohjelma ja kohdentaa henkilöstöresursseja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Käsillä oleva suunnitelma koskee vuosia 2014-2020. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa korostetaan kansallisesti ja alueellisesti asiakkaan aseman vahvistamista, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä,
ongelmien ja haittojen ehkäisyä ja hoitoa sekä kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä painottaen perus- ja avohoitopalveluja.
Palvelujärjestelmän

kehittämisessä

nostetaan

esiin

erityistarpeita,

sekä

toimenpide-

ehdotuksia. Lisäksi tuodaan esille keskeiset ehdotukset hyvien käytäntöjen yleistämisestä
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valmistelutyössä on todettu, että yhtenäiset käytänteet ovat
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tarpeen ja erityisesti kaivataan hyvää hoitoketjukäytäntöä, sekä yhden oven periaatteella toimivaa palvelua. Käytännön yhteiseksi työvälineeksi on kehitetty Masa-kartta, jonka käyttöön
ottamista suositellaan.
Jyväskylässä ja lähikunnissa toteutettiin suunnitelmatyön aluksi internet-pohjainen kuntalaiskysely. Kyselyn laatijana ja analysoijana toimi yhteistyössä THL:n asiantuntija Esa Nordling.
Vastauksia saatiin 179. Tulosten mukaan hoitoon pääseminen on hankalaa, mutta itse hoito
koetaan hyvänä. Kyselyn mukaan matalan kynnyksen hoidon ja omaistyön kehittäminen,
mielenterveys- ja päihdetyön integraatio, sekä erityisesti nuoriin kohdistuva toiminnan kehittäminen koettiin tärkeimpinä. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin pitäisi kyselyyn vastanneiden
mukaan puuttua mahdollisimman varhain esimerkiksi koulussa, perusterveydenhuollossa,
työpaikoilla ja neuvolassa. Myös mielekkään tekemisen ja arjen kohtaamisen tuen merkitys
nousi kyselyn vastauksissa.
Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa (Mieli 2009) on linjattu mielenterveysja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015. Sen mukaan
kuntien päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien pääpainona tulee olla päihteettömyyden ja
mielenterveyden edistäminen ja varhainen, proaktiivinen puuttuminen orastaviin huolenaiheisiin. Lasten ja nuorten osalta ennaltaehkäisevät toimet kohdistuvat sekä lapsiin että heidän
perheisiinsä laaja-alaisesti eri toimijatahojen yhteistyönä. Päihteettömyyden ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen sopivat samat toimintaperiaatteet. Lasten varhaisten kiintymys- ja vuorovaikutussuhteiden tukeminen ja edistäminen perheissä ja lapsia kohtaavissa palveluissa
sekä nuorten sosiaalisten taitojen ja voimavarojen vahvistaminen ja itsetunnon tukeminen
toimivat puskureina päihteidenkäyttöä sekä stressaavia ja haavoittavia elämänkokemuksia
vastaan koko elämän ajan. Lapsen suojeleminen häntä vahingoittavilta kokemuksilta kuuluu
myös aikuisten kasvattajien vastuisiin. Varhaisvaiheen ammattilaisten toimissa pyritään välttämään asioiden tarpeetonta medikalisointia. Matalan kynnyksen tukea ja palvelutarjontaa
tarvitaan etenkin nuorten kohtaamiseen heidän tarpeistaan käsin. Myös asiantuntevia nettipalveluita tarvitaan ohjaamaan ja tukemaan nuoria heidän valinnoissaan.
Työikäisten kohdalla perhe ja työ luovat jatkuvuutta ja perusturvaa elämälle. Työterveyshuolto, perustason terveys- ja sosiaalipalvelut sekä sähköiset palvelut tarjoavat mahdollisuuksia
ottaa puheeksi ja tunnistaa päihteisiin ja mielenterveyteen liittyviä huolenaiheita sekä puuttua
niihin ennen kuin tilanne ehtii vaikeutua. Sairastuneiden vajaatyökykyisten kuntoutumista
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voidaan tukea esimerkiksi osasairauspäivärahan, työtehtävien räätälöinnin ja välimuotoisten
työpaikkojen luomisella. Työttömien terveystarkastukset, tarpeenmukaiset kuntoutuspalvelut
ja muu aktivointitoiminta voivat edistää työhön paluuta ja edesauttaa oman elämän hallintaa.
Vanhusten ja eläkkeellä olevien työikäisten yksinäisyys, päihteiden käyttö ja muut erityistarpeet palveluille tulevat ennusteiden mukaan lisääntymään tulevina vuosina. Rajalliset taloudelliset ja henkilöstöresurssit julkisissa palveluissa edellyttävät yhteistyön tiivistämistä eri
toimijoiden kanssa ja ottamaan käyttöön uudenlaisia toimintamalleja. Myös asiakaslähtöisyyttä ja väestön kuulemista palvelujen kehittämisessä, netti- ja etäyhteyspalveluja, vertaistukea
ja ryhmätoimintoja tullaan tarvitsemaan palveluiden uudistamisessa.
Oulun kaupungissa tehdyssä selvityksessä todettiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista 81% kohdentuu vain 10%:iin asukkaista. Runsaasti palveluita käyttäneiden osalta suurimmat kustannukset aiheutuivat vanhuspalveluiden käytöstä, seuraavaksi suurimmat
kustannukset aiheutuivat somaattisen erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä sekä päihdepalveluiden ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluista. Palveluita runsaimmin käyttäneet käyttivät valtaosan kaupunginsairaalan, Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian, somaattisen erikoissairaanhoidon ja mielenterveyspalveluista. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon, päihdepalveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaat muodostivat 15
% runsaimmin palveluita käyttäneistä asiakkaista. Koska pieni osa väestöstä kerryttää valtaosan kustannuksista, tulisi palvelujärjestelmän keskittyä tämän ryhmän hallintaan ja ennaltaehkäistä siihen kuulumisen riskiä. Runsaimmin palveluita käyttävät asiakkaat asioivat monissa erilaisissa palveluissa. Heidän palvelukokonaisuudellaan tulisi olla yksi vastuutaho ja palvelukokonaisuus tulisi suunnitella yksilöllisesti kunkin asiakkaan lähtökohdista.

1.1. Mielenterveys- ja päihteet – tilastotietoa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ikävakioidun mielenterveysindeksin perusteella mielenterveyteen liittyvä sairastavuus Jyväskylässä on valtakunnan tasoon verrattuna lisääntynyt
vuodesta 2000 lähtien ollen tällä hetkellä yli 20% keskimääräistä korkeampi. Mielenterveysindeksissä huomioidaan itsemurhat ja sairaalahoitoon johtaneet itsemurhayritykset, psykoosiin liittyvät lääkkeiden erityiskorvausoikeudet ja mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttö3

myyseläkkeet. Mielenterveyspalveluiden osalta nuorten ja aikuisten erikoissairaanhoidon
psykiatristen avopalveluiden käyttö on Jyväskylässä muuta maata runsaampaa. Psykiatrian
laitospalvelujen käyttö on sen sijaan vähäisempää.
Päihdehaittoja ennakoivien indikaattorien mukaan Jyväskylässä työttömien (15,0%), toimeentulotukea saaneiden (8,8%) ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden (7,5%) henkilöiden osuus
väestöstä sekä alkoholijuomien myynti asukasta kohti on varsin samalla tasolla kuin vertailukaupungeissa Kuopiossa, Lahdessa ja Tampereella. Tilanne päihteiden käyttöön liittyvien
hyvinvointivaikutusten sekä päihteiden vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrän (3,4 %) ja
päihdehuollon avopalveluiden asiakkaiden (0,75 % väestöstä) suhteen on myös varsin samankaltainen kuin edellä mainituissa vertailukaupungeissa. Huomattavassa humalatilassa
vähintään kerran kuukaudessa olleiden jyväskyläläisten 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus
(11,5%) oli jonkin verran vertailukaupunkien vastaavia lukuja korkeampi, vaikka kehitystä
myönteiseen suuntaan onkin tapahtunut.

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASTULLISENA MIELENTERVEYDEN JA PÄIHTEETTÖMYYDEN EDISTÄJÄNÄ SEKÄ MIELENERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUISTA HUOLEHTIJANA

2.1. Arvot, missio ja visio
Arvotavoitteena on edistää ja tukea mielenterveyttä, päihteettömyyttä, ehkäistä päihdehaittoja ja mielen sairauksia sekä turvata väestölle tarpeenmukaiset, oikea-aikaiset ja tasapuoliset päihde- ja mielenterveyspalvelut.
Missiona on:
-

tarjota asukkaille tasapuolisesti, taloudellisesti ja iästä riippumatta tietoa mielenterveydestä ja päihteistä sekä niihin liittyvistä riskitekijöistä, mahdollisuuksia tunnistaa ja
saada apua varhaisessa vaiheessa mielenterveyttä uhkaaviin tekijöihin sekä päihteiden haitalliseen käyttöön sekä tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista

-

oikea-aikaiset, laadukkaat ja kustannusvaikuttavat mielenterveys- ja päihdepalvelut
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-

kaupungin peruspalveluissa työskentelevät sekä muut palveluntuottajat ja kolmannen
sektorin toimijat hallitsevat tehtävänsä mukaiset tiedot ja taidot sekä osaamisen mielenterveys- ja päihdekysymyksiin liittyen

-

palvelujen lähtökohtana ovat asiakaskeskeisyys, moniammatillisuus ja verkostomainen työote

-

kokemusasiantuntijat ja kolmannen sektorin toimijat osallistuvat palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja osaltaan niiden toteuttamiseen

Visiona on, että:
-

Jyväskylän kaupungilla on käytössä toimintamallit mielenterveyden tukemiseen ja
päihdehaittojen ehkäisyyn, mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat laadukkaita ja monipuolisia sekä palveluketjut ovat selkeitä ja palvelevat kuntalaisten tarpeita

2.2. Mielenterveys- ja päihdenäkökulmien huomioiminen Jyväskylässä
2.2.1. Lapset ja nuoret
Jyväskylässä lapsiin ja nuoriin kohdentuvat toimet koskevat noin 26 000 Jyväskylässä kirjoilla
olevaa alle 18-vuotiasta nuorta ja suurta joukkoa edelleen nuorisokulttuurin parissa aikaansa
viettävää yli 18-vuotiasta paikkakuntalaista sekä suurta määrää nuorisoikäisiä ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita. Lastensuojelulain mukainen Jyväskylän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
(http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/43134_lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma_2010-2013.pdf) kokoaa ja määrittelee osaltaan myös päihteettömyyden ja mielenterveyden promootion ja mielenterveys- ja
päihdeongelmien ennaltaehkäisyn tavoitteita, sekä lasten, että heidän vanhempiensa osalta.
Suunnitelma on laadittu vuosiksi 2010-2013 ja sitä ollaan parhaillaan päivittämässä.
Kaupungin

lapsi-

ja

nuorisopoliittinen

ohjelma

(http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/15882_lapsi_ja_nuorisopoliittinen_ohjelma_2007.pdf) on vuodelta 2007 ja siinä
muistutetaan myös kulttuurin, harrastustoiminnan ja liikunnan merkityksestä lasten itsetunnon
kohottajana ja hyvinvoinnin edistäjinä. Erilaisten päätösten lapsiin kohdistuvien vaikutusten
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arvioinnista muistutellaan päättäjiä, koska lapset eivät itse voi olla vaikuttamassa ja kommentoimassa heitä koskevien asioiden suunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa. Ohjelmassa kannetaan huolta myös työelämän ja vanhemmuuden yhdistämisestä: miten vanhempien voimavarat ja aika riittävät lapsen kanssa olemiseen ja riittävän kasvatuksellisen tiedon ja taitojen
välitykseen lapsille. Jyväskylän nuorisovaltuusto edustaa nuorten ääntä heihin kohdistuvien
suunnitelmien ja toimenpiteiden arvioinnissa ja ideoinnissa. Erilaisia nuorten hankkeita ja matalankynnyksen palveluita on, mutta niiden hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen laajalle potentiaalille yhteistyöverkostolle on haaste.
2.2.1.1. Neuvolatoiminta
Neuvolatoiminnan tarkoituksena on tukea lasten ja heidän perheidensä fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolat tavoittavat 99 % ikäluokan lapsista. Neuvolatyössä pyritään seulomaan systemaattisesti lasten ja odottavien äitien fyysistä terveyttä
sekä muita hyvinvointia uhkaavia riskitekijöitä ja puuttumaan niihin varhain. Tarkastukset ja
seulontamenetelmät

on

ohjeistettu

valtakunnallisesti

neuvola-asetuksen

mukaisesti

(http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanitfi/tyon/lomakkeet/lomakkeet_neuvolatyohon).
Asetuksen mukaan lapselle tulee järjestää tietyt määräaikaistarkastukset, joista osa on niin
sanottuja laajoja terveystarkastuksia, joissa kartoitetaan koko perheen hyvinvointia ja pyritään havainnoimaan lapsen hyvinvointia uhkaavat tekijät, kuten vanhempien väkivalta-, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä puuttumaan niihin moniammatillisesti ja oikea-aikaisesti.
Neuvolat toimivat lähialuepalveluina ja niihin on helppo ottaa yhteyttä myös terveystarkastuskäyntien välillä, jos huolenaiheita ilmenee, kun työntekijät ovat tulleet tutuiksi jo neuvolakäynneillä. Tarkastukset jatkuvat kouluterveydenhuollossa asetuksen mukaan samantyyppisesti
niin, että vanhempien toivotaan osallistuvan lapsen kanssa laajoihin terveystarkastuksiin
(http://www.lapsenaani.fi/VARHAINEN_TUKI/LAPSEN%20PARAS/AsetusKotka%20230212.
pdf,

http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/palvelut/oppilas/kouluterveydenhuolto).

Neuvola- ja kouluterveydenhuollon toiminnassa aikaresurssit ovat tiukoilla, koska työhön on
tullut lisää velvoitteita. Toiminta on silti laadukasta ja varsin kattavaa ja sitä pyritään toteuttamaan suositusten mukaisesti.
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2.2.1.2. Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksella on tärkeä tehtävä vanhempien kasvatustyön ja lasten kasvun ja kehityksen tukemisessa. Toiminnassa pyritään kasvatuskumppanuuteen ammattilaisten ja perheiden välillä. Varhaiskasvatuksen piiriin voidaan ohjata erityisen avun tarpeessa olevia lapsia, joita varten päivähoitoon järjestetään lisäresursseja lähipalveluna. Varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) tehdään jokaiselle lapselle henkilökohtaisesti ja sen toteutumista seurataan
määräajoin henkilökunnan ja vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa. Tavoitteena on
lapsilähtöisyys ja vanhempia kuullaan säännöllisesti palautteenantajina. Koko kaupunkia
koskeva

varhaiskasvatussuunnitelma

on

laadittu

vuonna

2010

(http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/38242_JKLvasu.pdf).
2.2.1.3. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut (http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut) kattavat laajan valikoiman myös erilaisia ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten neuvolan perhetyön, psykologipalvelut, perheneuvolan, lapsiperheiden kotipalvelun, isyys-, huolto-, tapaamis- ja elatusasiat,
lastensuojelutyön ja sijaishuollon palveluita. Osa palveluista ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta.
Perhekeskustoiminnasta
(http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/11045/Mirjam%20Kalland.pdf) on saatu hyviä kokemuksia Keltinmäessä ja Tikkakoskella ensimmäistä lastaan odottavien perheissä. Perheet
ovat voineet tavata toisiaan raskausaikana ja edelleen lasten syntymän jälkeen yhteensä 12
kertaa ja saaneet ohjausta varhaiseen vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja vanhempien keskinäisen kommunikaation edistämiseen stressikokemusten vähentämiseksi. Alueen järjestöjä
ja muita toimijoita on hyödynnetty yhteistyössä. Perhekeskusverkoston palvelumallissa tarjotaan matalan kynnyksen lähipalveluita erilaisille perheille. Mukana kokeilussa ovat mm. alueellisen neuvolat, neuvolan perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, psykologipalvelut, perheneuvola, päivähoito, järjestötoimijat asukkaiden edustus. Yhteistyötä tehdään myös vahvasti
muiden palvelukokonaisuuksien kanssa. Jyväskylässä tavoitteena on koota yhteen alueellinen perheiden toiminnallinen tukiverkosto. Alueellisessa perhekeskusmallissa keskeistä on
monitoimijainen yhteistyö, jolla pyritään perheiden ongelmien entistä varhaisempaan tunnistamiseen, vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen ja oikea-aikaisen tuen antamiseen. Alu7

eellinen perhekeskusverkosto on laajentunut 2014 Keljonkankaalle ja Säynätsaloon. Alueellisen perhekeskusverkoston toimintatapa on tarkoitus laajentua koko Jyväskylän alueelle.
Toimiva verkkoinformaatio (Perhekompassi) ja tarkoituksenmukainen palveluohjaus tukevat
laajentumista. Toiminnan asukaslähtöisessä toteuttamisessa on käytetty palvelumuotoilua
apuna.
2.2.1.4. Kolmannen sektorin toiminta lasten ja nuorten parissa
Seurakuntien lapsityössä erityisesti kotona olevat äidit ja lapset voivat saada tukea ja vertaiskokemuksia

toisiltaan

(http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/tikkakoski/lapset_ja_perheet/). Toiminta
on hajautunut ympäri kaupunkia tavoittaen myös keskustan ulkopuolella asuvia lapsiperheitä.
Myös nuorille on tarjolla toiminnallisia kerhoja ja leirejä. MLL:n perhekahvilatoimintaa on eri
puolilla kaupunkia vapaaehtoisvoimin toteutettuna pääsääntöisesti kotiäideille lapsineen
(http://www.mll.fi/perheille/perhekahvilat/).
2.2.1.5. Oppilashuolto
Oppilashuoltoryhmien jäsenet, luokanopettajat ja vanhemmat työskentelevät yhdessä lasten
tuen tarpeen havaitsemiseksi kasvuun ja oppimiseen liittyen. Jyväskylän kouluissa on otettu
käyttöön yhteinen työkalu, VaVa- mittari (vaikeudet ja vahvuudet), jonka avulla pyritään havaitsemaan muutokset lapsen hyvinvoinnissa koulupolun aikana. Tietoa siirretään tehokkaasti ensin lapsen mukana varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja VaVa:n avulla perusopetuksessa eteenpäin. Lisäksi kouluterveydenhoitajat seuraavat lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveydentilaa koulupolun ajan. Tunne- ja vuorovaikutustaidot on todettu olevan
yksi tärkeimmistä osa-alueista, joiden harjoittaminen koulujen oppimisen tilanteissa edesauttaa lapsen tervettä ja tasapainoista itsetunnon kehittymistä ja rakentaa pohjaa myöhemmälle
sosiaaliselle pärjäämiselle.
2.2.1.6. Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskus
Jyväskylän

nuorten

aikuisten

palvelukeskus

(J-Nappi)

(http://www.jyvaskyla.fi/nuortenaikuistenpalvelukeskus) tavoittaa niitä 18-29-vuotiaita nuoria,
joista on herännyt jo jokin huolenaihe palvelujärjestelmässä. Alkuperäinen idea toiminnasta
oli taata samantyyppistä palvelua myös alle 18-vuotiaille ja ilman ulkopuolista ohjausta. Toi8

mintamuoto sopisi hyvin laajempia, moniammatillisia palveluja tuottavan yksikön malliksi,
mutta nykyiset resurssit ovat siihen riittämättömät.

2.2.1.7. Muu nuorisotoiminta
Kaupungin nuorisotyö (http://www.jyvaskyla.fi/nuoriso) tukee koulujen ja oppilaitosten työtä
jalkautumalla paikalle esimerkiksi välitunneilla keskustelemaan nuorten kanssa ja tiedottamaan toiminnastaan. Myös vaille opiskelupaikkaa jääneiden ja koulunsa keskeyttäneiden
kohdalla etsivä nuorisotyö tavoittaa huomattavan osan syrjäytymisriskissä olevista nuorista ja
pystyy ohjaamaan ja opastamaan heitä hoitamaan aktiivisesti asioitaan ja selvittämään uudelleen koulutukseen tai työhön pääsyn mahdollisuuksia. Myös asumiseen ja toimeentuloon
liittyvät asiat ovat monen kohdalla tarpeellisia. Nuorten Laturi aktivoi nuorisoikäisiä urheiluseurojen

ulkopuolelle

jääneitä

monipuolisen

terveysliikunnan

pariin

maksutta

(http://www.jyvaskyla.fi/liikuntalaturi). Muuta nuorten harrastustoimintaa Jyvässeudulla on
löydettävissä Nuorten Laturin kautta (http://www.nuortenlaturi.fi/), myös ammattilaisten nettipalveluja nuorille löytyy linkin kautta.
Juniorinuotta (http://juniorinuotta.com/juniorinuotta/) toimii 15-29-vuotiaiden olohuoneena ja
opastajana elämän pulmatilanteissa Kilpisenkadulla hankerahoituksella vuoteen 2015 saakka
matalan kynnyksen periaatteella. Nuorten talo Katutaso (http://www.jklkl.fi/katutaso/.) on Katulähetyksen, RAY:n ja kaupungin yhdessä ylläpitämä 12-25-vuotiaille tarkoitettu kuutena
päivänä viikossa auki oleva opastus- ja oleskelupaikka Gummeruksenkadulla. Siellä on saatavilla myös työllisyyspalveluihin ohjausta ja opastusta.
Työvoiman

palvelukeskus

(TYP)

ja

työ-

ja

elinkeinotoimisto

(http://toimistot.te-

palvelut.fi/keski-suomi) kohtaavat tuhansia kaupunkilaisia nuoria vuosittain. Nuorisotakuu
(http://www.jkl.fi/nuorisotakuu) mahdollistaa työllistymis- tai opiskelusuunnittelun yhdessä
ammattilaisten kanssa. Nuorisotakuutyöryhmä seuraa nuorisotakuun toteutumista alueella
monitoimijaisesti. Syrjäytymisen ehkäisyssä koulutuksella ja työllistymisellä on suuri merkitys.
TYP:in erityispalveluissa (http://www.jyvaskyla.fi/sote/tyovoiman_palvelukeskus) voidaan räätälöidä yksilöllisiä aktivointiohjelmia vaikeasti työllistyvien tarpeisiin. Laaja nuorisotyöttömyys
on myös Jyväskylän alueella uhkatekijä päihteiden käytön, mielenterveysongelmien, kuten
muidenkin terveysongelmien ja nuorisorikollisuuden suuntaan. Työttömien terveystarkastuk9

sissa terveysasemilla (http://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/tarkastukset) voidaan
kartoittaa terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja ohjata tarkastukseen hakeutunut tarvittaviin jatkotoimiin.
2.2.2. Työikäiset
2.2.2.1. Työterveyshuolto
Työikäisten työssä olevien osalta työterveyshuolto vastaa suurelta osin terveydenedistämistoimista työpaikoilla ja työterveystarkastuksissa. Yhteistyötä tehdään työnantajaorganisaatioiden kanssa. Toimintaa säätelevät työterveyshuoltosopimukset osapuolten välillä. Ne määrittelevät myös palvelut, joita työterveyshuolto voi asiakasyritystensä työntekijöille tuottaa.
Palvelut voivat kattaa vain lakisääteiset terveystarkastukset riskitehtävissä oleville tai myös
sairauden hoidon eri laajuisesti. Mahdollisuutena on käydä työpaikoilla ja tavata kokonaisia
työyhteisöjä työperäisten oireiden tai sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Työterveyshuollon
suuntauksena on jatkossa keskittyä ensisijaisesti työperäisten sairauksien ja niiden riskitekijöiden hoitoon ja ohjata asiakkaat muiden sairauksien hoitoon terveysasemille. Päihteet ja
mielenterveyskysymykset otetaan puheeksi työterveystarkastuksissa ja mahdollisia huolen
aiheita seurataan työkyvyn tukemiseksi. Hoitoonohjausmenettelyillä toivotaan saatavan päihdeongelmien osalta vältettyä työstä irtisanominen, perheisiin kohdistuvat haitalliset seuraukset, taloudelliset vaikeudet, mielenterveysongelmat ja pahimmillaan työkyvyn menetys. Työtovereiden ja työyhteisön toivotaan olevan aktiivisia puheeksi ottajia asiassa. Kaupungin koko
henkilöstöä koskien on sovittu, että myös esimiehen kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa
otetaan puheeksi päihteiden käyttö.

Mielenterveyskysymyksissä varhainen tunnistaminen

työpaikalla ja tarvittaessa yhteydenotto työpaikoilta työterveyshuoltoon esimiesten kannustamana on myös tarpeen, koska työn katsotaan tukevan sinänsä mielenterveyttä, jos se on
sopivasti räätälöityä kuhunkin elämäntilanteeseen ja voimavaroihin sopivaksi. Työpaikkojen
ja työterveyshuollon tiivis yhteistyö on myös tältä osin välttämätön.
Sairastumisen jälkeinen työhön paluun tukeminen ja työnantajan ja työterveyshuollon yhteiset toimet esim. osasairauspäivärahan tai työkokeilun muodossa auttavat vielä vajaatyökykyistä kuntoutumaan takaisin normaaliin työhön. Työterveyshuollon niin sanottu 90 päivän
sääntö velvoittaa hoidosta vastaavaa henkilöä ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon, kun
sairausloma ylittää 90 arkipäivää kahden vuoden aikana, jolloin työnantajan kanssa yhdessä
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voidaan suunnitella, millaisilla toimenpiteillä heidän olisi mahdollista tukea työhön paluuta.
Työnantaja ilmoittaa jo 30 päivän kuluttua edelleen jatkuvista sairauslomista työterveyshuoltoon. Mielenterveysongelmissa puolen vuoden työstä poissaolon jälkeen vain puolet palaa
takaisin työelämään, joten varhainen puuttuminen ja nopea hoidon aloitus ovat parhaita keinoja sairauden pahenemisen ja kroonistumisen ehkäisyssä. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää ensimmäistä kertaa sairastuneiden huolelliseen ja tehokkaaseen hoitoon sairauden taustatekijät huomioiden.
2.2.3. Ikääntyneet
Vanhusten, vammaisten ja eläkkeellä olevien työikäisten palvelut Jyväskylässä järjestetään
keskitetysti Oiva- palvelukeskuksen kautta (http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/neuvonta).
Monella on tarvetta yksilöllisesti räätälöityyn palveluasumiseen, yksilöllisen kotiavun järjestämiseen ja mielekkään tekemisen löytymiseen yksinäisyyden lieventämiseksi. Jokaiselle
palvelujen piirissä olevalle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, jonka yhteydessä kartoitetaan mielenterveyttä ja päihteiden käyttöä koskevat asiat. Kotihoidon työntekijöitä koulutetaan hoidon tarpeen tunnistamiseen ja hoitoon kotona. Esimerkkinä suunnitelma kotikatkosta,
jolla tarkoitetaan kotona tapahtuvaa päihdekierteen katkaisuhoitoa.
Päiväkeskukset täydentävät kotiin vietäviä palveluja ja tarjoavat vertaistukea ja mielenvirkistystä monipuolisine ohjelmineen. Palvelujen ulkopuolella on huomattava osa vanhuksia, jotka
saattaisivat hyötyä palveluista, mutta heitä ei tavoiteta muutoin kuin terveystarkastuksissa tai
etsivää työtä tekemällä. Yhteydet vanhuspsykiatriaan toimivat hyvin. Päihdehoitajat terveysasemilla ottavat vastaan ilman yläikärajaa myös vanhuspotilaita. Kyllön osasto 3 on erikoistunut päihteitä käyttäviin vanhuksiin. Omaiset ovat mukana tukemassa vanhusten hyvinvointia ammattilaisten rinnalla.
2.2.4. Sosiaalipalvelut
Sosiaalityön

palveluista

vastaa

kaupungin

sosiaalipalvelut

–vastuualue

(http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut). Aikuissosiaalityön asiakkaina on huomattava määrä
päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä tai niihin sairastumisriskissä olevia. Sosiaalityö
kartoittaa päihteiden käyttöä kyselylomakkeilla asiakkailtaan. Aikuissosiaalityö tekee kiinteää
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yhteistyötä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päihde- ja depressiohoitajien kanssa terveysasemilla, Sovatek- säätiön ja TYPin kanssa.
2.2.5. Psykologipalvelut
Psykologipalvelut

vastaa

peruspalveluiden

mielenterveyspalveluista

(http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/psykologipalvelut). Hallinnollisesti palvelu sijoittuu
sosiaalitoimen sekä psykososiaalisten palveluiden alaisuuteen. Pääprosessit eli toimintakokonaisuudet muodostuvat pikkulapsiperheiden palveluista ja aikuisille suunnatuista psykologipalveluista. Toimintaa tapahtuu asiakkaiden asuinalueilla matalan kynnyksen palveluna.
Jyväskylän lisäksi palvelu kohdentuu Hankasalmelle ja Uuraisille.
Vuonna 2013 Jyväskylän kaupungin psykologipalveluiden asiakkaista 62 % oli alle 30 vuotiaita. Aikuisten palveluissa tärkeimmät käyntien teemat olivat ahdistuneisuus, ihmissuhdeongelmat sekä erilaiset elämäntilannekriisit (väkivalta tai vakava sairaus, läheisen menetys, pitkittynyt suru) tai elämänmuutoksiin liittyvät huolet tai sopeutumisvaikeudet. Kliinisten
depressioiden hoito kuuluu depressiohoitajille. Työelämään liittyvät teemat (mm. työuupumus) ovat nousemassa psykologien vastaanotolla yhä enemmän esille työterveyshuollon
palveluiden rajoitusten myötä. Psykologilta voidaan pyytää myös lyhytaikaista kannanottoa
työkykyyn, arvioimaan häiriön astetta tai suunnittelemaan jälkihoitoa.
Pikkulapsiperheiden osalta tärkeimmät teemat vuonna 2013 olivat perheen elämäntilannekriisit (vanhemmaksi tuleminen, ero ym.), perheen vuorovaikutukseen tai vanhemman mielialaan liittyvät huolet sekä lapsen tunne-elämän ja kehityksen pulmat. Lasten käyntisyistä
suurin osa liittyi lapsen kehityksen pulmaan tai lapsen tunne-elämään, joita oli 24 % kaikista
pikkulapsiperheiden psykologi-käynneistä. Määrällisesti eniten palveluita käyttivät 19-30 vuotiaat vanhemmat.
Työskentelyssä noudatetaan kiireettömän hoidon Käypä hoito –suosituksia, jossa tavoitteena
on antaa käyntiaika 30 päivän sisällä asiakkaan yhteydenotosta. Hoitosuositusten mukaisesti
on mahdollisuus erikoislääkärin konsultaatioon tai ohjata muuhun palveluun, jos oireet eivät
lievity määriteltyjen tavoiteaikojen sisällä.
Kelan kuntouttavan psykoterapiaan haettaessa tarpeenmukainen hoitojakso voi toteutua
myös psykologipalveluiden kautta. Harkinnan mukaan pienten lasten vanhempia voidaan
12

ohjata palvelusetelin kautta neuvonta- ja terapiapalveluihin (esim. parisuhdeterapia, perheterapia, lasten ja vanhempien ryhmätoiminta).
2.2.6. Terveyspalvelut
Jyväskylän, Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kuntien terveyspalveluista vastaa Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) http://www.jyvaskyla.fi/terveys. Sen terveydenedistämisen toimintaohjelman painopisteeksi on kuluvan valtuustokauden (2013 –
2016) ajalle valittu alkoholinkäytön ja tupakoinnin sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentäminen. Terveydenhuollolla on keskeinen asema alkoholin riskikulutuksen tunnistamisessa ja
hoidossa sekä tupakoinnin lopettamisen tukemisessa. Varhainen havaitseminen ja varhainen
puuttuminen ovat kustannuksiltaan suhteellisen edullisia ja tutkimusnäyttöön perustuen vaikuttavia terveyden edistämisen keinoja, joita voidaan toteuttaa missä tahansa asiakkaan kohtaamistilanteessa. Terveyskeskuksen toimintakokonaisuudet, niin sanotut pääprosessit,
koostuvat seuraavista palveluista: avosairaanhoito, suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaala, keskitetyt palvelut, neuvolat sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Näiden toimintaalueella toteutetaan laaja-alaisesti terveyden edistämistyötä. Pääprosessikohtaiset terveydenedistämisen toimintasuunnitelmat on laadittu siten, että ensiksi on määritelty taustalla
vaikuttava koko organisaation yhteinen terveyden edistämisen tarve ja päämäärä. Tämän
jälkeen on kirjattu kunkin pääprosessin keskeinen alkoholin riskikäytön ja tupakoinnin vähentämiseen liittyvä yksi tai useampi terveyden edistämisen tavoite sekä konkreettiset toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Kirjatuille tavoitteille ja laajemmin koko toimintaohjelmalle on
määritelty tavoitesidonnainen aikataulu, toimenpiteiden mittarit, etenemisen seurantamenetelmät ja vastuutahot.

2.2.7. Psykososiaalinen tuki
Psykososiaalinen tuki sisältää välitöntä henkistä ensiapua uhreille, uhrien omaisille, lähiyhteisölle ja auttajille. Psykososiaalinen tuki järjestetään eri viranomaisten ja paikallisten toimijoiden yhteistyönä. Kriisikeskus Mobilella on keskeinen rooli välittömästä henkisestä ensiavun
koordinoimisesta ja järjestämisestä ja palvelu saadaankin pääosin sen kautta. Onnettomuuden tai traumaattisen tapahtuman jälkeen otetaan yhteys Mobileen, jossa toimii ympärivuoro13

kautinen puhelinpäivystys ja henkisen ensiavun käynnistyminen. Mobilesta otetaan yhteyttä
myös virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystäjään. Tarvittaessa on mahdollista tehdä yhteinen kotikäynti. Lisäksi Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden nimetyistä työntekijöistä on muodostettu psyykkisen tuen kriisityöverkosto vahvistamaan kriisitilanteiden
psykososiaalisen tuen toteutumista yhteistyössä Mobilen ja sairaanhoitopiirin kanssa. Verkoston työntekijät eivät toimi päivystyksellisesti, vaan valmius kriisityöhön toteutuu perustehtävän väistymisen kautta. Lapsiperheitä koskevissa traumaattisissa kriisitilanteissa perheneuvolan päivystys antaa psykososiaalista tukea ja arvioi jatkohoidon tarpeen. Jatkohoitopaikkoina ovat perheneuvolan lisäksi lasten- ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito. Aikuisten kohdalla perusterveydenhuollon palvelut (sisältäen psykologipalvelut) toimivat traumaattisten kriisien jälkihoitopaikkana. Pitkäaikaisemman hoidon tarpeessa olevaa ohjataan
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrisiin erityspalveluihin. Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa varaudutaan psykososiaalisen tuen tarpeen lisääntymiseen. Kotihoito puolestaan tukee mielenterveyspotilaiden kotona selviytymistä.
Suuronnettomuustilanteissa psykososiaalisen tuen käynnistäminen tehdään Keski-Suomen
hätäkeskuksen (HÄKE) kautta maakunnallisen mallin mukaan. Toiminnasta vastaaville maakunnallisen johtoryhmän jäsenille ja heidän varahenkilöilleen on järjestetty oma suoratekstiviestihälytys matkapuhelimeen. Ennakoiva hälytys on jo järjestetty suuronnettomuuden kannalta uhkatilanteiksi arvioiduissa tilanteissa.

2.2.8. Asuminen
Asuminen on välttämätön perusedellytys turvalliseen arkeen. Pulmat asumisessa tai puutteelliset asumisolosuhteet ovat riskitekijä mielenterveydelle ja päihteiden ongelmakäytölle.
Jyväskylässä on pitkäjänteisesti kehitetty asumisen tukipalveluja aktiivisella osallistumisella
valtakunnalliseen pitkäaikaisasunnottomuusohjelmaan http://www.asuntoensin.fi/ Asumista
tuetaan aikuissosiaalityön palveluissa sekä kotiin tehtävänä niin kutsutun hajautetun asumisen tukityönä että asumisneuvontana esimerkiksi häätötilanteissa. Lisäksi asumispalveluita
ostetaan kolmannen sektorin toimijoilta: muun muassa päihdeongelmaisille Jyväskylän Katulähetykseltä ja nuorille aikuisille Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnoilta. Yksilöllisen tuen
lisäksi yksiköissä on tarjolla ryhmätoimintoja ja vertaistukea. Erikoissairaanhoidon hallin14

noima aikuispsykiatria ostaa asumispalveluita hoidon piirissä oleville mielenterveyskuntoutujille ja tarjoaa myös kotiin tehtävää kuntoutumisen tukea niin kutsuttuna liikkuvana palveluna.
2.2.9. Palvelut akuuteissa- ja kriisitilanteissa
Äkillisissä mielenterveyden kriisitilanteissa arkipäivisin ensisijainen yhteydenottopaikka on
oma terveysasema, jossa arvioidaan hoidon tarve. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrinen akuuttityöryhmä toimii psykiatrisissa kriiseissä päivystyksellisesti keskussairaalan päivystyspoliklinikan yhteydessä. Työryhmä huolehtii akuutisti sairastuneen ja välitöntä hoitoa
tarvitsevan psykiatrisen potilaan hoidon tarpeen arvioinnista, hoidon käynnistämisestä ja päivystyksellisestä hoidosta avohoidossa. Akuuttityöryhmä vastaa myös akuutista (1-7 päivää)
psykiatrisesta hoidontarpeesta ajanvarauksellisesti Matarankadulla. Hoitojaksot ovat määräaikaisia.
Päihteidenkäyttöön liittyvissä akuuteissa tilanteissa yhteydenotto tapahtuu omalle terveysasemalle päihdehoitajaan, joka tekee suunnitelman ja yhteistyötä Sovatekin päihdepalvelukeskuksen (ja mm. terveyskeskusten osastojen kanssa) kanssa ja ohjaa riippuvuushoitoon
Sovatekille pidempää hoitosuhdetta tarvitsevat. Sovatek -säätiön (http://www.sovatek.fi/)
päihdepäivystykseen, Keskussairaalantie 20. Päihdepäivystys on matalan kynnyksen ja liikkuvan työn periaatteella toimiva avopalveluyksikkö. Yksikkö on tarkoitettu riippuvuusongelmaisille, hoitoon hakeutuville päihteidenkäyttäjille, heidän omaisilleen sekä seksityötä tekeville. Päivystyspalveluja ovat palvelu- ja hoidontarpeen arviointi, hoitovaraukset, hoitoon saattaminen, korva-akupunktio, päihdetestaukset sekä läheisten ohjaus ja neuvonta. Neuvontaa
ja ohjausta annetaan arkipäivisin myös puhelimitse.
Sosiaalipäivystys on ympärivuorokautinen välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu
(http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/sosiaalipaivystys). Sosiaalipäivystys järjestää kiireelliset sosiaalipalvelut mm. lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä neuvoo ja ohjaa aikuisväestöä erilaisissa sosiaalisissa ongelmissa. Arkisin jyväskyläläiset voivat ottaa yhteyttä
oman kunnan sosiaalityöntekijöihin. Lastensuojeluasioissa yhteydenottopaikka on arkisin Tapionkadun sosiaaliasema. Aikuissosiaalityön asioissa yhteydenotto tapahtuu arkisin Hannikaisenkadun sosiaaliasemalle.
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Virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä vastaa Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikkö.
Se vastaa virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä myös Hankasalmen, Joutsan,
Jämsän, Keuruun, Konneveden, Kuhmoisten, Laukaan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken alueella. Sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijään saa yhteyden Kriisikeskus Mobilen kautta (http://www.kriisikeskusmobile.fi ). Yhteyttä
voi ottaa jokainen apua tarvitseva tai huomatessa toisen välittömän avun tarpeen. Sosiaalipäivystyksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.
2.2.10.

Sähköiset palvelut

Sähköisiä palveluja ollaan kehittämässä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti myös päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoon sekä tiedottamiseen kansalaisille. Jyten alueella on
otettu

käyttöön

sähköinen

terveysportaali

Hyvis

(http://www.hyvis.fi/keskisuomi/fi/Sivut/default.aspx), joka on leviämässä koko maakunnan
kattavaksi. Siinä on kansalaisille tietoa päihde- ja mielenterveyskysymyksistä, testejä oman
tilanteen kartoittamiseksi ja ohjeita hoitoon hakeutumisesta. Keski-Suomen sairaanhoitopiri
on

lähtenyt

mukaan

myös

valtakunnalliseen

Mielenterveystalo-

portaaliin

(https://www.mielenterveystalo.fi/Pages/default.aspx), jonka kautta alueen asukkaat voivat
saada tietoa paikallisista päihde- ja mielenterveyspalveluista. Paikallinen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tuottama Mielen polut - sivusto tullaan siirtämään osaksi Mielenterveystaloportaalia. Mielenterveystalo- portaalin kautta on mahdollista saada myös maksullista nettiterapiaa lääkärin lähetteellä, esimerkiksi masentuneille, josta on saatu hyviä kokemuksia HUSin alueella. Mielenterveystalossa on erillinen osa nuoria varten, jotka voivat arvioida portaalin avulla hoidon tarvetta ja hoitopaikkavaihtoehtoja.
Jyväskylän psykologipalveluissa on otettu vuonna 2014 kokeiluluonteisesti käyttöön sähköisiä itsehoitomenetelmiä jännittyneisyys ja ahdistuneisuusoireista kärsiville sekä synnytysmasennuksesta kärsiville. Kokeilu on toteutunut yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa. Palvelu on asiakkaille ilmaista ja sovellukseen on mahdollista kirjautua omalta kotikoneelta tai palveluun soveltuvalta puhelimelta. Palvelua on tarkoitus vakiinnuttaa ja laajentaa jatkossa.
Sähköiset itsehoitomenetelmät ovat verkossa toimivia lyhytterapeuttisia työmenetelmiä, jotka
ovat esimerkiksi teemoitettu aihealueittain ja jaksotettu viikkoihin. Menetelmiä voi käyttää it16

senäisesti tai osana terapeuttista työskentelyä. Palvelussa on mahdollisuus edetä kotona
omaan tahtiin ja vaikka palata aikaisempaan aiheeseen tarvittaessa. Sähköiset itsehoitomenetelmät tuovat variaatiota mielenterveyden hoitomenetelmiin ja toimivat muun hoidon tukena.
2.2.11.

Omaehtoinen toiminta, kansalais- ja vapaaehtoistoiminta sekä järjestötoi-

minta
Mielen polut -nettisivusto (http://www.jyvaskyla.fi/sote/mielenpolut) tukee ennaltaehkäisyä
tiedottamalla kansalaisia mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä ja mielenterveystoimijoiden
verkosto tukee laajapohjaista ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä myös ennaltaehkäisyyn liittyvissä asioissa.
Kaikenikäisten kuntalaisten mielenterveyttä tukeva palvelujärjestelmä perustuu julkiseen vastuuseen. Siihen vastuuseen kuuluu myös kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen. Järjestöt ansaitsevat sellaiset puitteet, millä niiden voima ja paras osaaminen tulevat näkyviin. Onnistuakseen vapaaehtoistoiminta tarvitsee kestävän toiminnan rakenteet sekä hyvän johtamisen. Kansalaisten aktiivinen toiminta on voimavara, joka tuottaa
hyvinvointia niin tekijöille itselleen kuin avun vastaanottajillekin.
Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntemukseen eikä sitä voi korvata ammattiavulla. Vertaisryhmät ovat luotuja sosiaalisia verkostoja, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja
vahvistavat ihmisten turvaverkkoja. Vertaistoiminnassa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Vertaistoiminnasta hyötyisivät kaikenikäiset ihmiset, mutta volyymin lisääminen
edellyttää julkisen sektorin ja järjestötoiminnan yhteistyötä ja tiedonvälityksen tehostumista.
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2.3. Mielenterveys- ja päihdeasioiden huomioonottamisen ja hoidon haasteista
2.3.1. Lapset ja nuoret
2.3.1.1. Pikkulapset
Lasten ja nuorten palveluissa palvelujen tarve lisääntyy iän myötä. Pienten lasten kohdalla
neuvolat ja varhaiskasvatus tekevät kiinteää yhteistyötä, mukana ovat myös pikkulapsipsykologit, neuvolan perhetyö ja lapsiperheiden sosiaalityö. Tarkastussisällöt neuvoloissa ovat laajentuneet uuden neuvola-asetuksen myötä ja rutiininomaisten tarkastusten ohella lisäaikojen
ja seurantojen järjestäminen lisätukea ja apua tarvitseville on haasteellista. Aikapula haittaa
myös verkostoyhteistyötä. Haastavaa työtä tekevät neuvolatyöntekijät toivoisivat myös työnohjausta jaksamisen tukemiseen.
2.3.1.2. Kouluikäiset
Kouluikäisten kohdalla kouluterveyskyselyn mukaan huolta ilmenee nuorten vähäisestä liikkumisesta, passivoitumisesta sosiaalisen median ääreen, koulu- tai nettikiusaamisesta, erityisesti nuorten tyttöjen häirinnästä, kannabiksen käytön selkeästä lisääntymisestä ja peliriippuvuudesta. Sosiaalinen eristäytyminen ja päihteiden passivoiva vaikutus muodostavat uhkan terveelle nuoruusiän kehitykselle ja itsenäistymiselle sekä opiskelun jatkumiselle ja seurustelu- ja parisuhteiden muodostumiselle. Alle 18-vuotiaille nuorille ei ole tarjolla matalan
kynnyksen paikkaa, jossa erilaisia riippuvuuksia ja niiden uhkaa voitaisiin käsitellä yhdessä
perheiden kanssa varhaisen huolen herättyä. Myös tehostetumpi hoito alaikäisiltä puuttuu.
Nuori itse ei aina pysty yksilöimään tarpeitaan ja etsimään apua monitahoisesta palveluverkostosta. Tulisi olla yksi paikka, jonne voisi mennä ilman lähetettä ja jossa tilannetta alettaisiin hoitamaan kokonaistilanteen helpottamiseksi. Palvelujärjestelmän heikkoutena on, että
tuen tarpeen ilmaannuttua, jatkohoidon tai tarkempien psyykkisten kartoitusten saaminen
kestää liian kauan. Jonotusajalle tarvittaisiin jokin matalamman kynnyksen tukitaho, johon
perhe voisi jo akuutisti hakeutua. Tiedonkulkuakaan ei ole mahdolliselta hoitavalta taholta
takaisin kouluun päin, esimerkiksi perheneuvolakäynneistä. Tämä viivästyttää osaltaan tuen
piiriin hakeutumista. Kouluissa on myös pulaa koulunkäynninohjaajista, jotka tarvittaessa voivat joustavasti toimia tukea tarvitsevien lasten apuna. Koulukuraattorit ja koulupsykologit ovat
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täysin ylityöllistettyjä. Kouluterveydenhoitajilla on useita kouluja hoidettavanaan, jolloin lapset
kokevat, että vastaanotolle on vaikea päästä akuuteissa tarpeissa. Myös koululääkäreiden
vastaanottoaikoja on niukasti ja lääkäripula vaikeuttaa lääkärintarkastusten järjestämistä.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) linjauksen mukaan erityistason
(erikoissairaanhoidon) lasten ja nuorten terveyspalveluihin tarvitaan lääkärin lähete. Oireileville lapsille on vaikeaa saada kouluilla lähetettä, kun koululääkäri käy paikalla vain satunnaisesti, eikä välttämättä tunne ennestään lasta lainkaan. Vanhemmat eivät ole aina yhteistyökykyisiä siinä määrin, että hakisivat lapsilleen apua ja lähetteen ruuhkaisilta terveyskeskusvastaanotoilta. Lasten ja nuorten psykiatrisiin palveluihin on myös ollut vaikea päästä psykiatripulan vuoksi. Jonot ovat pitkät ja maakunnan ulkopuolelta saakka on jouduttu hankkimaan
ostopalveluina sairaalahoitoa. Avohoitopainotteisia palveluja on vähän ajatellen maakuntaa
laajemminkin. Jalkautuvaa työtä ja helposti saatavia konsultaatioita eri ammattilaisten tueksi
sekä vanhemmille kaivattaisiin jo entistä nuorempien kohdalla. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian liikkuva Kolikko -työryhmä koetaan kalliiksi. Kuitenkin alle 13vuotiaiden alakouluikäisten lasten kohdalla tarvittaisiin jo konsultaatioapua.
Oppilashuoltotyöhön tarvitaan lisää tehoa moniammatillisen yhteistyön tekemiseen ja lupien
kysymiseen tiedon hankkimiseksi ja välittämiseksi tarvittaville yhteistyötahoille, esimerkiksi
sosiaalityön puolelle. Lastensuojelun sosiaalityö joutuu paikkaamaan puuttuvia lasten- ja
nuorisopsykiatrian palveluja ja osittain myös aikuisten päihdehoidon aukkoja. Vanhemmista
ei ole aina tukea ammattilaisten työssä, koska heillä on omat ongelmansa, jotka rajoittavat
vanhemmuutta. Vanhemmat eivät myöskään kattavasti osallistu esimerkiksi yläkouluikäisten
terveystarkastuksiin, tai anna lupaa yhteistyöhön lastensa asioissa ammattilaisille. Osa vanhemmista hyötyisi vertaistuesta, mutta sen järjestäminen on hajanaista. Nuoret irtautuvat
vanhempien ohjauksesta liian aikaisin ja osa kasvatustyötä jää tekemättä. Koulujen ja oppilaitosten psykologityö on aliresursoitua, vaikka monet hyötyisivät juuri heidän tarjoamastaan
varhaisvaiheen opastuksesta ja neuvonnasta. Nuoruusikäisille on tarjolla monenlaisia harrastusmahdollisuuksia, kuten kulttuuria, nuorisotyön toimia, kerhoja ja leirejä. Tiedottaminen ja
ohjaaminen näiden toimintojen pariin ja toiminnan tiedostaminen ennaltaehkäiseväksi päihde- ja mielenterveystyöksi on edelleen puutteellista, vaikka internetin kautta löytyy paljon tietoa. Etenkin eniten syrjäytymisriskissä olevien kohdalla tarvittaisiin perheen ulkopuolista tukea toimintoihin ohjaamiseen. Sosiaalityö ja maahanmuuttajapalvelut ovat aktiivisia tässä
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roolissa, mutta osa jää vaille näiden toimintojen itsetuntoa kohottavaa ja onnistumisen kokemuksia tarjoavaa antia. Osa matalankynnyksen toiminnoista on hankerahoitteisia ja määräaikaisia, eivätkä jää elämään hankerahoituksen päätyttyä. Järjestöyhteistyön tekemisessä on
vielä puutteita.
Siirtymävaihe 18-vuotiaana nuorten palveluista aikuispuolelle tulee usein liian varhain. Olemassa olevat palvelut sekä niiden tarjoama apu ja tuki häviävät nuorten elämästä. He jäävät
usein tyhjän päälle, kun kaikkinainen avun hakeminen jää oman toiminnan varaan, sillä usein
nuoren psykososiaalinen aikuiseksi kehittyminen on vielä pahasti kesken täysi-ikäisyyden
kynnyksellä.
2.3.1.3. Työikäiset
Työterveyshuolto tavoittaa huomattavan määrän työikäisistä kaupunkilaisista, joilla on lapsia.
Terveystarkastuksissa saadaan tietoa päihteiden käytöstä ja mielenterveydestä. Osassa
ammateista on erityisen tiukat vaatimukset näiden suhteen. Hoitoonohjaus -käytänteet tunnetaan pääsääntöisesti hyvin. Toiminnot poikkeavat kuitenkin paljon toisistaan, riippuen kunkin
työpaikan työterveyshuoltopalvelun sisällöstä. Osassa työpaikkoja palvelu sisältää vain työhön liittyvät terveystarkastukset ja työtapaturmien hoidon, toisissa taas palvelun sisältö voi
olla laaja-alaiset sairaanhoitopalvelutkin sisältävä kokonaisuus. Sekä päihde- että mielenterveysongelmista kärsivien, kuten myös muista syistä vakavasti sairaiden aikuisten lasten tilanteeseen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Lastensuojelulain 2. luvun 10 §:n sekä
terveydenhuoltolain 8. luvun 70 §:n mukaan kaikki, aikuisia päihde- ja mielenterveysongelmaisia hoitavat ammattilaiset, työterveyshuolto mukaan lukien, ovat velvoitettuja tekemään
lastensuojeluilmoituksen kotipaikkakunnan sosiaalitoimeen lapsille haitallisten seurausten
ehkäisemiseksi. Lapsia voidaan käyttää myös motivointikeinona hoitoonohjauksessa. Lapset
puheeksi -menetelmät sekä mini-interventio voisivat toimia tehokkaina keinoina herättelemään vanhempia näkemään lasten tarpeet, kun vanhemmuus on uhattuna päihteistä tai
puutteellisesta jaksamisesta johtuen. Myös työpaikkojen hoitoonohjausta tulisi tehostaa päihteitä runsaasti käyttävien työntekijöiden kohdalla. Asia voidaan ottaa puheeksi myös kehityskeskusteluissa. Työterveyshuollolla ei ole mahdollisuutta tarjota matalankynnyksen päihde- ja
mielenterveyspalveluita kaikille asiakkailleen, joten yhteistyötä terveyskeskusten päihde- ja
depressiohoitajien kanssa on edelleen tiivistettävä.
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Aikuisten päihdepalveluiden verkostoyhteistyön toimintaa on vielä kehitettävä. Kaksoisdiagnoosipotilaiden (henkilö, jolla on vähintään yksi muu mielenterveyden häiriö päihdeongelman
lisäksi) hoito tuottaa ongelmia. Erityistason päihde- ja mielenterveyspalvelut tuotetaan eri
tahojen toimesta eri paikoissa ja erityisesti resurssien rajallisuus johtaa siihen, että kukin taho
rajaa kriteerinsä niin, että moniongelmaiset eivät mahdu kummankaan palvelun piiriin. Erityisesti aikuispsykiatriaa on kritisoitu liian tiukoista rajauksista päihteiden käytön suuntaan. Potilaita kierrätetään palvelusta toiseen. Hoidoissa on usein myös päällekkäisyyksiä, jos niitä
tarjotaan kahdessa paikassa. Tietoa palveluiden piirissä olleista henkilöistä ei ole kantautunut
heidän jatkohoidostaan terveysasemilla tai työterveydessä vastaaville, eikä myöskään lasten
tilanteeseen ole pystytty siten kiinnittämään riittävästi huomiota.
Tiedonvälitys asiakas- ja potilasasioissa sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiden kesken
on monimutkaista ja haasteellista, johtuen muun muassa salassapitokysymyksistä. Sosiaalipalveluissa tiedonkulkua ammattilaisten kesken on kehitetty sähköisen asiointipalvelun, Forsanten kautta ja terveyspalveluissa on sähköisessä potilastietojärjestelmä -TerveysEfficassa
mahdollista lähettää suojattuja viestejä. Keski-Suomessa käyttöönotettu Hyvis -palvelu mahdollistaa asiakkaiden ja ammattilaisten välisen tietosuojatun yhteydenpidon. Sosiaalipalveluissa on käytössä SosiaaliEffica- ja perheneuvolassa PerheEffica -asiakastietojärjestelmät.
Kyseiset Effica -tietojärjestelmät ovat erillisiä, eikä asiakkaan tiedot siirry niiden välillä. Potilastietojärjestelmän yhdenmukaistaminen tulee helpottamaan tilannetta terveyspalvelujen
kesken, mutta työterveyshuolloissa ja sosiaalipalveluissa on edelleen eri tietojärjestelmät.
Myös aikuispsykiatrian, työterveyshuollon ja peruspalveluiden välillä on ongelmia hoitoon
pääsyssä. Jonot terveysasemille ovat pitkät ja lähetettä siten vaikea saada oikea-aikaisesti ja
hoitoon pääsy erityistason palveluihin viivästyy tämän vuoksi. Työterveyden lähetteiden käsittelyajat ovat pitkiä, joten sairauslomat pitkittyvät. Tilannetta helpottaa jonkin verran yhteispäivystys, johon ei tarvita lähetettä. Tietojen siirto perustason palveluihin ja työterveyteen
siirryttäessä ei aina tavoita niiden tarvitsijoita. Terveyskeskuksissa kaivataan myös uudenlaisia malleja ja ammattirakennetta verkostoyhteistyöhön moniongelmaisten potilaiden hoidossa. Huhtasuon moniammatillisesta hoitojoukkue -toimintamallin kokeilusta on saatu hyviä
tuloksia. Selviämishoitoasema olisi tärkeä päihdekierteen katkaisuun ja hoidon alulle saamiseen akuuteissa tilanteissa. Esitys on Uusi sairaala -hankkeen puitteissa olemassa, mutta
tilojen mahdollinen valmistuminen saattaa olla vielä vuosien päässä.
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Sosiaalityö kaipaa lääketieteellistä tukea esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien lapsiperheiden tilanteen kartoitukseen, mutta kärsii terveysasemien ruuhkista. Apua
tarvittaisiin ajoittain päivystysluontoisesti myös kotikäynneille. Päihdeongelmista kärsiviä aikuisia ei saada katkaisuhoitoon ja päihdekuntoutukseen kovin helposti, ellei heillä ole lapsia,
jolloin sosiaalityö voi kustantaa hoidon lastensuojelumäärärahoilla. Sosiaalityössä kaivataan
täsmennystä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluohjaukseen: milloin asiakas ohjataan depressiohoitajalle, päihdehoitajalle tai psykologille.
2.3.1.4. Ikääntyneet
Vanhusten päihdeongelma näyttää muodostuvan tulevaisuuden haasteeksi. Ennaltaehkäisevän työn muotoja vielä haetaan ja henkilökunta tarvitsee koulutusta. Osa toimista pitäisi tehdä ikääntyvien vielä työssä ollessa, esimerkiksi eläkkeelle valmennus-ryhmissä. Osa päätyy
eläkkeelle hyvinkin äkillisesti kesken työuran, esimerkiksi yrityssaneerausten seurauksena.
Eläkkeellä oloaika eliniän noustua on pitkä ja alkoholia on saatettu käyttää työvuosina melko
vapaasti. Tietoa iän tuomasta sietokyvyn heikkenemisestä ja mahdollisesti siihen vaikuttavista sairauksista ja lääkkeistä ei kaikilla ole, eivätkä ammattilaisetkaan kiinnitä asiaan riittävää
huomiota. Vanhuspalvelujen ulkopuolella on huomattava osa vanhuksia, jotka saattaisivat
hyötyä päihde- ja mielenterveyspalveluista, mutta heitä ei tavoiteta muutoin kuin terveystarkastuksissa, tai etsivää työtä tekemällä. Alkoholin osuutta sairaalahoitoa vaatineissa käynneissä ei aina ole arvioitu ja kirjattu ja kokonaiskuvan hahmottaminen ilmiön laajuudesta on
edelleen puutteellinen. Kyllön terveyskeskussairaalan osasto 3:n potilasmateriaalista pääosalla on alkoholin aiheuttamia liitännäissairauksia, joten tältä pohjalta arvioituna jo tämän
hetken tilanne on huolestuttava. Vanhusspesifisistä osaamista päihdeasioissa puuttuu edelleen kotihoidosta. Myös vartijoiden tarve on tuotu esille päihtyneiden vanhusten kotihoidossa,
koska paikalla on usein myös muita päihtyneitä. Päihde- ja mielenterveyspuolen asumispalveluita ja kuntouttavaa toimintaa vanhuksille on tarjolla niukasti. Yksinäisyyden ehkäiseminen
ja mielekäs toiminta eläkevuosina on haasteena eri toimijoiden yhteisenä ponnistuksena, jossa esimerkiksi kansalaisopistolla, järjestöillä, seurakunnilla sekä kylä- ja asukasyhdistyksillä
voisi olla vielä enemmän vaikutusmahdollisuuksia.
Kokonaisuudessaan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut näyttäytyvät sektoroituneina
ja tietoa palveluista on vaikea löytää. Esimerkiksi psyykkisessä työkyvyn arvioinnissa arviointipaikkaa ei ole selkeästi määritelty, eikä kaupungissa ole yhteistyösopimuksia työterveys22

huoltopalveluiden ulkopuolella olevien työikäisten työkyvyn arviointia tekevien tahojen kanssa. Työllisyyden kuntakokeilun (2012 -2015) kautta, jonka tavoitteena on etsiä ratkaisuja pitkään työttömänä olevien henkilöiden työllistymiseen, on mahdollista etsiä ratkaisuja muun
muassa tähän haasteeseen. Eri palveluissa on myös useita moniammatillisen työn kehittämiskohteita, joita ei kuitenkaan ole integroitu riittävästi yhteen, vaan mallit toimivat erillisinä ja
osittain päällekkäisinä. Ongelmana nähdään myös se, että palveluiden linjauksista ei ole tarvittavan laajasti keskusteltu eri toimijoiden kesken. Tieto kaupungin päihde- ja mielenterveyspalveluiden linjauksista ei edelleenkään siirry halutulla tavalla eri toimijoiden kesken, vaikka JYTEssä ja Jyväskylän perusturvassa päihde- ja mielenterveysasiakkaan hoitoprosessin
sähköinen tietoportaali onkin laadittu ja käytettävissä. Vaarana on asiakkuuden ja asiakaskuntien putoaminen palveluista sekä se, ettei tieto käytänteistä siirry palveluverkostossa potilaita hoitaville ja ohjaaville tahoille. Palveluissa on päällekkäisyyttä, asiakkuudet ohjautuvat
vääriin paikkoihin ja lähetekäytäntöjen monimutkaisuus saattaa hidastaa potilaan palveluihin
pääsemistä jopa useilla kuukausilla. Seurauksena voi myös potilasturvallisuus vaarantua.
Palveluihin pääsemisen pitkittyminen johtaa siihen, että potilaan kuntoutuminen hidastuu,
sairaus saattaa kroonistua ja hoidon kokonaiskustannukset kasvavat.
2.3.1.5. Erityiskysymyksiä
Palvelutarjonnan näkökulmasta eri ikäryhmien palveluissa on aukkoja. Esimerkiksi toisen
asteen aikuisopiskelijoiden pääsy päihde- ja mielenterveyspalveluihin on selvästi riittämätöntä ja aliresursoitua. Vanhuspsykiatrian palveluita on kehitetty ja palveluihin voivat päästä
kaikki yli 65-vuotiaat, myös kotikäynnit ovat mahdollisia. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyspalvelut eivät kuitenkaan tavoita riittävästi niistä hyötyviä kohderyhmiä, eikä ammattihenkilöstöllä tai yhteistyötahoilla peruspalveluissa ole riittävästi tietoa vanhuspsykiatrian palveluista.
Aikuissosiaalityössä korostuvat etuuksien myöntäminen ja selvittely, asiakkaan muiden tarpeiden kohtaamiselle jää usein liian vähän aikaa. Aikuissosiaalityön asiakkaalla on usein
monia hoitokontakteja, jonka takia olisi järkevää koota verkostoja yhteen ja sopia yhteisistä
toimintakäytännöistä yleisesti ja asiakaskohtaisesti. Tällöin olisi mahdollisuus saada kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta ja vältyttäisiin päällekkäiseltä työskentelyltä.
Aktivointityöskentely antaa työvälineen työttömien kanssa toimiville. Kaikissa kunnissa ei kuitenkaan ole suunnitelmallista työskentelymallia, kuinka aktivointityöskentelyä tehdään (esi23
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suunnitelmalliseen työskentelyyn on joko resurssien puute tai osaamisen puute. Aktivointityöskentelyn avulla on mahdollista ohjata asiakas oikean palvelun piiriin, mikäli hänen työllistymisen esteenä on esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmat.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisvastuu on jaettu Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluiden sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kesken. Koska palvelut ovat hajautettu eri organisaatioihin, asiakkaalle tämä näyttäytyy hankalasti hahmotettavana ja tavoitettavana palveluna. Hoitopolkuja ja työnjakoa eri toimijoiden kesken ei ole linjattu riittävästi yhdessä. Yhtenä ongelmakohtana on koettu laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen pääsy. Erityisen haastava tilanne on silloin, kun lastensuojeluasiakkuuden keskeinen syy on vanhemman päihdeongelma, eikä vanhemmalle onnistuta järjestämään päihdehuollon palveluja riittävän nopeasti tai sisällöltään tarpeita vastaavasti. Perustasolla tapahtuvan lastensuojelutukitoiminnan, mukaan lukien mahdollisesti vanhemmalle tarvittavan päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisen, tulee olla ensisijaista ennen raskaimpia lastensuojelutoimenpiteitä
(esimerkiksi lapsen kodin ulkopuolinen sijoitus). Päihdehuollon erityisasiantuntijoiden ja muiden ammattilaisten näkemykset mahdollisuuksista ja tarpeista saattavat myös poiketa toisistaan ja sektoreihin jaetut määrärahat voivat tietyissä tilanteissa rajoittaa myös kustannusten
kokonaishallinnan näkökulmasta tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Yhteisen näkemyksen
muodostaminen yksittäisissä tilanteissa edellyttää nykyistä tiiviimpää verkostomaista toimintamallia. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijöiden toimiessa eri organisaatiossa eri
hallintokunnissa ja vastuualueilla yhteistyökäytäntöjen ylläpitäminen ja palveluiden tasapuolisuuden arviointi on erityisen haasteellista. Kukin työntekijä usein vastaa kapeahkosta hoitoketjun osasta, eikä ole välttämättä tietoinen kokonaisuudesta ja siitä, mihin palveluketjun
osaan oma palvelu linkittyy. Aikuisten kanssa pääsääntöisesti työskentelevät eivät aina tunnista asiakkaidensa lasten palvelutarpeita ja päinvastoin, jolloin vaikkapa lastensuojelua
edellyttäviin tilanteisiin tai perheiden tukitoimia edellyttäviin tilanteisiin ei osata puuttua tarpeeksi ajoissa. Seurauksena on ongelmien pitkittyminen ja monimutkaistuminen. Lisäksi saman asiakkaan asioita hoidetaan useissa erillisissä pisteissä erillisinä palveluina.
Vapaaehtoistoiminnan esteitä ovat kielteisten asenteiden ja ennakkoluulojen lisäksi juridiset
syyt, kuten verotuskäytännöt tai vapaaehtoistoimintaan osallistumisen kieltäminen työttömiltä.
Näiden esteiden poistamiseen tarvitaan myös julkisen sektorin tahtoa ja vaikutusvaltaa.
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Asumisen tukipalveluissa ajankohtaisena haasteena on lisätä mielenterveys- ja päihdehoitoa
tarjoavien tahojen verkostoyhteistyötä, jotta tarpeenmukaista kuntoutumisen polkua voidaan
tukea myös esimerkiksi laitosjaksojen jälkeen tai ohjata asiakasta tarvittavaan laitoshoitoon
tai -kuntoutukseen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen rajapinnat myös vanhus- ja vammaispalveluihin nousevat esille, kun esimerkiksi päihteidenkäytön seurauksena käyttäytymisen
pulmat ja liikuntakyvyn rajoitukset johtavat ympärivuorokautisen hoivan tarpeeseen.

3 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMATYÖ
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmatyöskentelyn rakenteeksi valittiin kokonaisuuden tarkastelu kolmella tasolla:
1. Promootio - mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen
2. Preventio - mielenterveyden ongelmien ja päihdehaittojen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen
3. Hoito ja kuntoutus
Promootion keinoin pyritään luomaan mahdollisuuksia ja edellytyksiä huolehtia sekä omasta,
että muiden ihmisten ja ympäristön terveydestä. Preventio sisältää terveysneuvonnan, riskitekijöiden tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen sekä haittojen ennaltaehkäisyn. Hoidossa
pyritään minimoimaan jo syntyneen ongelman tai sairauden vaikutuksia. Kuntoutuksen tarkoitus on estää ongelman tai sairauden aiheuttamien haittojen paheneminen ja toimintakyvyn
palauttaminen sekä asiakkaan tilan heikkenemisen estäminen tai hidastaminen.

3.1. Promootio - mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen
Terveen mielen taustatekijänä on kokemus omasta arvokkuudesta, josta seuraa halu huolehtia itsestä ja lähimmäisistä. Hyvinvointitiedon lisäksi tarvitaan vuorovaikutus- ja selviytymiskeinoja, kasvamista välittämiseen ja vastuullisuuteen. Nämä peruskokemukset elämästä syntyvät varhaislapsuudessa, siksi yhteiskunnalliset panostukset pienten lasten perheiden elinolosuhteisiin ovat inhimillisesti ja taloudellisesti perusteltuja.
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Mielenterveyttämme tukevat kokemukset osallisuudesta, mahdollisuudet mielekkääseen tekemiseen sekä turvalliset ja pitkäkestoiset ihmissuhteet. Nämä osatekijät ovat myös vähentämässä riskejä päihteiden ongelmakäytölle. Sosiaalisten suhteiden lisäksi mielenterveyden
kannalta merkityksellisiä ovat erilaiset taide – ja kulttuurikokemukset, sillä ne tarjoavat meille
kanavia luovuuteen ja mahdollisuuksia käsitellä kielteisiä tunteita ilman tuhoisaa käyttäytymistä itseä tai muita kohtaan.

Keskisuomalaisessa elin- ja toimintaympäristössä myös yhteys luontoon on merkittävä elämän laatutekijä. Metsien ja rantojen virkistyskäyttö jokamiehen oikeuksineen on paikallista ja edullista mielenterveystyötä. Paikallisen luontoympäristön monipuolista hyödyntämistä
kannattaa kehittää myös osana päihteettömän elämäntavan vahvistamista.

Tässä suunnitelmassa pohditaan paljon ennaltaehkäiseviä ja asiakkaan kannalta sujuvia käytänteitä mielenterveyden ja päihdehuollon palvelujärjestelmässä. Näiden pohdintojen lisäksi
tarvitaan puuttumista myös yleisiin sosioekonomisiin tekijöihin, kuten kohtuullisten asumisolosuhteiden, riittävän taloudellisen toimeentulon ja tasapuolisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen kaikille kuntalaisille. Kaikki köyhyyden poistamiseen tähtäävät toimet ovat
myös osa ehkäisevää mielenterveystyötä ja vähentävät syrjäytymistä sekä päihteiden ongelmakäyttöä.

Päihteiden ongelmakäyttöä voidaan säädellä myös rajoittamalla päihteiden saatavuutta ja
lisäämällä vastuullisuutta myynti- ja anniskelukäytännöissä. Valtakunnallinen Pakka-hanke
(http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/0fc37eeb-ac39-449b-be22-47e1e8c2bd47) on kehittänyt näitä
käytänteitä ja näiden toimintamallien jatkuvuudesta huolehtiminen on konkreettinen haaste
päihteiden ongelmakäytön ehkäisemistyössä kaupungissamme. Pakan toimintamallissa on
puututtu myös riippuvuutta aiheuttavien rahapelien problematiikkaan.

Alla olevassa taulukossa kuvataan mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen liittyvät kärkitavoitteet (promootio).
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4-

sivitys-

3.2. Preventio - mielenterveyden ongelmien ja päihdehaittojen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen
Alueella on runsaasti osaavia ennaltaehkäisevän työn ammattilaisia, sekä julkisella, että kolmannen sektorin palveluksessa, joiden toiminnan synkronoinnilla voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja saada sujuvampia palveluja niitä tarvitseville. Osa preventiivisestä työstä voitaisiin
siirtää verkkoon niiden osalta, joille sen käyttö on mahdollista. Osa tulee tarvitsemaan edelleen kohtaamista kasvotusten sekä käytännön apua ja tukea asioiden hoitamisessa. Esimerkiksi vertaistukitoiminnan tarjoaminen jo hyvin varhaisessa vaiheessa muun hoidon rinnalla
tukisi arjessa selviytymistä. Palvelujen reagointia ajan haasteisiin, esimerkiksi nuorten päihdepalvelujen kohdalla, halutaan nykyistä tehokkaammaksi ja joustavammaksi. Eri palvelupisteet sijaitsevat hajallaan eri puolilla kaupunkia, jonka vuoksi niitä pitäisi koota lähemmäs toisiaan. Riittävän kuvaavia ja tarkkoja mittareita tarvitaan aistimaan käynnissä olevia muutoksia ja interventioiden vaikuttavuutta.
Mahdollisuus puuttua varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti erityisesti lasten ja nuorten
hyvinvointia uhkaaviin ongelmiin mahdollisimman lähellä heidän luonnollista elinympäristöään, ilman leimautumista, vaatii koulujen ja vapaa-ajan toimintojen ympärille tiiviit verkostot ja
toimintamallit, esimerkiksi oppilashuollon kautta. Työikäisten kohdalla työterveyshuollon laaja-alaisempi, koko perhettä huomioiva näkökulma hyödyttäisi myös perheessä mahdollisesti
olevia lapsia. Työpaikoilla tapahtuva puheeksi otto ja hoitoonohjausmenetelmien tunnetuksi
tekeminen voivat katkaista uhkaavien päihdehaittojen lisääntymisen ja ongelmien kasaantumisen. Työttömiltä puuttuu työterveyshuollon kaltaiset palvelut, joissa voidaan tukea heidän
työ- ja toimintakykynsä säilymistä työstä poissa ollessa. Vanhusten mielekäs ajankäyttö ja
yhteisölliset toimintaympäristöt auttavat suuntaamaan huomiota pois päihteiden käytöstä ja
parantavat myös mielen hyvinvointia.
Kaikenikäisten kohdalla tilanteeseen puuttuminen tulisi olla mahdollista matalan kynnyksen
periaatteella silloin, kun asiakkaalla itsellään on siihen omakohtainen tarve ja motivaatio.
Muutamilla terveysasemilla päihde- ja depressiohoitajat sekä sosiaaliohjaaja ovat noudattaneet tätä toimintamallia hyvin tuloksin. Verkostomainen työote eri sektoreiden edustajien
kesken erityisesti moniongelmaisten asioiden selvittelyssä vaatii kiireisiltä työntekijöiltä erityisjärjestelyjä ja yhteisen ajan löytäminen on ajoittain haastavaa. Koulutusta uusista palvelu-
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tarpeiden tunnistamisen ja puuttumisen menetelmistä tarvitaan entistä laajemmalle työntekijäjoukolle.
Alla olevassa taulukossa on koostettuna tärkeimmät preventiotyön kehittämisehdotukset ja
seurantakeinot eri ikäryhmissä.
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3.3. Hoito ja kuntoutus
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa hoidetaan lievät mielenterveys- ja päihdeongelmat. Kaikissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa huomioidaan asiakaslähtöisyys. Toiminnan tavoitteena ovat vaikuttavat ja hyvinvointihyötyä tuottavat saumattomat palvelukokonaisuudet, jotka tukevat kuntalaisten pärjäämistä arjessa (ikäryhmittäinen suunnitelma, yhteenveto matriisitaulukkoon)
Hoidon- ja kuntoutuksen yleiset kehittämistoimenpiteet ovat:
1. Sektoroitumiseen liittyvät kehittämistoimet hoidon aikana ja hoidon päättyessä
2. Palveluohjaukseen liittyvät kehittämistoimet
3. Hoitolinjaukset ja ikäryhmien huomioonottaminen
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3.3.1. Sektoroitumiseen liittyvät kehittämistoimet hoidon aikana ja hoidon päättyessä
Kehittämistavoitteena on, että mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsee joustavasti matalakynnyksisen yhden oven periaatteella ensisijaisesti perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa tuottamisvastuussa oleva taho koordinoi
nykyistä tehokkaammin julkiset, kolmannen sektorin ja yksityissektorin päihde- ja mielenterveyspalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi.
-

Hoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista koko hoitoketjun ajan

-

Hoitolinjaukset sovitaan heti hoidon alussa

-

Yhteistyö käynnistetään muiden asiakkaan parissa työskentelevien tahojen kanssa

-

Toimivat jälkihoito ja seurantakäytännöt

-

Lapsiperheiden osalta arvioidaan tarve tehdä lastensuojelun kanssa yhteistyötä

-

Jälkihoidon toimivuutta voidaan seurata esimerkiksi asiakaspalautteista

-

Palveluita tuottavien yksiköiden toimintavalmiutta hoitaa kaksoisdiagnoosipotilaita arvioidaan ja kehitetään

3.3.2. Palveluohjaukseen liittyvät kehittämistoimet
Tavoitteena on olemassa olevien palveluiden löydettävyys ja saavutettavuus kuntalaisille ja
ammattihenkilöstölle. Viestinnästä toivotaan hallintokuntien rajat ylittävää, yhtenä ideana on
yhteiset www- sivut. Sivustojen päivityksestä ja ylläpidosta on tärkeä huolehtia ja sopia selkeät vastuutahot, jotka keskustelevat keskenään, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä ja varmistetaan sivujen ajan tasalla pysyminen. Esimerkiksi Hyvis- sivuston päivitysvastuu on kunnan
rakenteissa, mutta vastuuta on jaettava selkeästi sosiaali- ja terveyspalveluiden johdolle,
esimiehille ja yksittäisille työntekijöille vuoden 2014 aikana.
Konkreettiset menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi:
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-

sosiaalinen media, esitteet, kuntalaisten ohjeet ja palvelupuhelimet, joissa saa tietoa
palveluista ja niiden muutoksista

-

käyttöön yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät, mikä mahdollistaa tietojen
vaihdon joustavasti

-

mobiili- infoa ja viestintää yhteisesti koskettavista teemoista ja koulutuksista ammatillisuuden ylläpitämiseksi ja työn laadun sekä asukkaiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi

-

Mielenpolut sivusto ja Koppari- sivustot tutuiksi kuntalaisille

-

Masa- kartan käyttö tutuksi ammattihenkilöstölle

-

Aspa- keskus tutuksi kuntalaisille ja ammattihenkilöstölle

-

nuorisovastaanotto otetaan käyttöön ja sen työmuodot ovat joustavia ja integroituvat
hyvin muihin palveluihin

-

päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestämisvastuu keskitetään Sote- uudistuksessa yhdelle taholle

3.3.3. Hoitolinjaukset ja ikäryhmien huomioonottaminen
Tavoitteena on, että palveluketju on aukoton ja eri ikäryhmien palvelut koetaan riittäviksi perustasolla. Toimenpiteillä luodaan edellytykset laitospaikkojen ja ennen kaikkea erikoissairaanhoidon tarpeen vähentämiselle ja mahdollistetaan nykyistä useamman asiakkaan hoidon
toteuttaminen. Hoitolinjauksista tulee sopia heti hoidon alussa ja hoidon tarpeen kriteerit tulee olla selkeät kaikille osapuolille. Päihdehuollon erityispalveluissa sekä erikoissairaanhoidossa huolehditaan päivystysluonteisesta hoitoonpääsystä ja ylläpidetään kykyä hoitaa kaksoisdiagnoosipotilaita.
Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:
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-

työntekijöitä koulutetaan ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien tunnistamiseen yli hallinto-rajojen

-

lapsiperheiden osalta arvioidaan yhteistyön tarve lastensuojelun kanssa

-

päihde- ja depressiohoitajien, kaupungin omien psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien työtilat järjestetään synergiaedut huomioon ottaen, toistensa läheisyyteen, jolloin heidän on mahdollista tehdä työparityötä ja yhteistyötä joustavasti

-

selviämishoitoyksikkö perustetaan Jyväskylään terveydenhuollon palvelun yhteyteen

-

erityistason psykiatriset ja päihdehuollon avohoitoyksiköt yhdistetään. Useita yhdistettyjä yksiköitä sisältävillä alueilla mahdollisuus työnjakoon

-

terveyskeskus-sairaalan osastoilla hoidetaan päihde- ja mielenterveyspotilaita. Kyllön
sairaalan osasto 3 on profiloitunut päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoon

Hoitoonohjauksen perusteena on aina somaattinen syy. Usein taustalla on päihde- ja mielenterveysongelmat, jolloin katkaisuhoitoa ei toteuteta.
Sovatek- säätiö vastaa jatkossakin korvaushoito- potilaiden arvioinnista, hoidon aloituksesta
ja toteutuksesta. Työnjakoa ja toimintakäytäntöjä päihdehuollon erityispalvelujen ja aikuispsykiatrian välillä arvioidaan ja kehitetään tarvetta vastaaviksi. Kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin palvelut linjataan julkisten palveluiden kanssa.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät kärkitavoitteet.
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lapset ja nuoret

saavat

apua ja

toimintamalleista työmallin toteut- Lapset

pu-

päihde- ja mie- ja koulutuksesta so- taminen ja seu- heeksimallenterveyspalve- piminen eri yhteis- ranta yksiköissä lille
luissa
Palveluissa
hoitoketjuissa
huomioidaan
vanhemmuuden tukeminen

työtahojen
ja

selkeä

kanssa, v. 2015 eteen- vastuutaho

mm. Lapset puheek- päin
si työmallin toteuttahoitoketjut Toteutuneet akti-

minen,

vointi- ja hoito-

kuntoon
Yhdenoven periaate
(yleisesti

suunnitelmat

työtilojen Lastenspykiartri-

synergiaedut huomi- sen

hoitoketjun

oiden)

valmistuminen

Nuorisovastaanotto

Asiakaskyselyt

(lapsiperheet ja nuoret sekä osa työikäisestä väestöstä)
Työikäinen
estö

vä- Varmistetaan
hoitoketjujen

Yhteisistä työkaluista Yhteisesti sovitut SoTe, päihja

toimintamalleista hoitoketjut päivi- dehuollon

aukottomuus ja ja koulutuksesta so- tettynä v. 2015 erityispalveselkeys

piminen eri yhteis- loppuun
työtahojen

men- lut ja K-S

kanssa. nessä

KS

aikuis-

mm. psyykkisen työ-

psykiatria

kyvyn arvioinnista on

v. 2015 lop-

tehty selkeä työnjako Toteutuneet akti- puun menvointi- ja hoito- nessä.
Hoitoketjujen puutsuunnitelmat
teiden ja puuttumisen korjaaminen
Kirjaaminen

katta- Asiakaskyselyt

vammaksi päihtynei- Päihdelähtöisten
den
hoidossa tapausten käynti36

luvut osastoilta ja
päivystyksestä
Ikääntyneet

Vanhusspesifistä

Päihde- ja mielenter- Uusien

osaamista veysongelmaisten

toimin- SoTe

tamuotojen

päihde- ja mie- vanhusten hoito- ja palvelujen
lenterveysasioissa

asumispalveluita

lisätään sekä

ja
käyt-

töönotto hoidos-

kuntouttavaa sa ja kuntoutuk-

vanhuspalve-

toimintaa vanhuksille sessa

luissa

tarjotaan riittävästi

Terveysasemilla
päihdehoitajat
vat

vastaan

yläikärajaa

ottailman
myös

vanhuspotilaita

Kyllön osasto 3 profiloituu mielenterveysja

päihdeongel-

maisiiin vanhuksiin
Kuntoutus

Mielenterveysja

Palveluohjauksen ja Käyntiluvut,

päihdekun- tiedottamisen

kehit- asukkaiden mää-

toutus tapahtuu täminen, kolmannen rä,
osana hoitoa ja sektorin
kuntoutuksen

vertaistoi- lautteet

minta, toiminnallinen

jatkuvuus turva- kuntoutus, esim. Jytaan hoidon jäl- väskylän
keen
Kuntoutussuun-

nan

asiakaspa-

seurakunkatulähetys,

Toteutuneet kuntoutumissuunnitelmat

Sosiaalija terveyspalvelut, K-S
shp, Sovatek
yhteistyössä

nuorten taidetyöpaja-

kolman-

toiminta,

nen sek-
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Sovatekin

nitelmien

laati- työtoiminta, Suvimä-

minen ja seu- en klubitalo ja Turranta

torin
kanssa

vasen asumispalvelu

4 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMAN YHTEENVETO
Konkreettiset toimenpiteet, joihin päätöksenteossa tulisi ottaa kantaa:
-

työntekijöiden kouluttaminen ikääntyneiden, työikäisten sekä lasten ja nuorten päihdeja mielenterveysongelmien tunnistamiseen yli hallintorajojen

-

lapsiperheiden osalta arvioidaan terveydenhuollon tarve tehdä yhteistyötä lastensuojelun kanssa

-

päihde- ja depressiohoitajien, kaupungin omien psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien työtilojen järjestäminen synergiaedut huomioon ottaen ja toistensa läheisyyteen,
jolloin heidän on mahdollista tehdä työparityötä ja yhteistyötä joustavasti

-

Selviämishoitoyksikön perustaminen Jyväskylään terveydenhuollon palvelun yhteyteen (Nova?)

-

Erityistason psykiatristen ja päihdehuollon avohoitoyksiköiden yhdistäminen. Useita
yhdistettyjä yksiköitä sisältävillä alueilla mahdollisuus työnjakoon. Alaikäisten päihdeongelmien hoito?

-

Terveyskeskussairaalan osastoilla hoidetaan päihde- ja mielenterveyspotilaita. Kyllön
sairaalan osasto 3 on profiloitunut päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoitoon. Osaston
toimintavalmiuden parantaminen kohtaamaan edellä mainittuja potilaita. Työntekijöiden ja potilaiden turvallisuus tulee varmistaa
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-

Suunnitelman arviointia varten järjestetään vuosittainen kumppanuusfoorumi, johon
osallistuvat muun muassa mielenterveys- ja päihdejärjestöjen, omaisjärjestöjen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattiopiston, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän kaupungin sekä seurakuntien edustajat. Päätöksentekoa varten
foorumiin tarvitaan päätösvaltaisia osallistujia eri tahoilta.

-

Jyväskylän kaupungin hyvinvointiryhmä koostaa raportit toiminnasta vuosittain sekä
kerran valtuustokaudessa ja liittää ne sähköiseen hyvinvointikertomukseen

-

Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelmat on koottuna sähköisen hyvinvointikertomuksen yhteyteen (www.hyvinvointikertomus.fi)

-

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö laatii maakunnallisen
terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman, johon linkitetään myös mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (www.ksshp.fi/preventiotiimi)

-

Mielenterveys- ja päihdehoitoketjuja eri-ikäisten hoitoa varten ammattilaisten työskentelyn tueksi laaditaan ja ne löytyvät www.ksshp.fi –sivuilta Sonette ja Intermetso –
tunnuksilla
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LIITTEET
Liite 1 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan osallistuneet asiantuntijat (luettelo)
Liite 2 (Hyvinvointityöhön liittyviä tietoja, ohjelmia, suunnitelmia, palvelukuvauksia ja ohjeita
Jyväskylän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/43134_lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma_2010-2013.pdf
Jyväskylän lapsi ja nuorisopoliittinen ohjelma
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/15882_lapsi_ja_nuorisopoliittinen_ohjelma_2007.pdf
Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää
suun terveydenhuoltoa koskeva valtioneuvostona asetus (380/2009)
http://www.thl.fi/fi_FI/web/lastenneuvola-fi/perusteet/jarjestelma/lait
Valtakunnalliset ohjeet ja toimintamallit laajoissa terveystarkastuksissa
http://www.lapsenaani.fi/VARHAINEN_TUKI/LAPSEN%20PARAS/AsetusKotka%20230212.p
df, http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/palvelut/oppilas/kouluterveydenhuolto
Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/38242_JKLvasu.pdf.
Hyvinvointioppiminen Jyväskylän kouluissa
http://peda.net/veraja/jyvaskyla/opetustoimi/hyvinvointioppiminen
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Lapsiperheiden sosiaalipalvelut http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut
Varhaisen vanhemmuuden tukemisesta
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/11045/Mirjam%20Kalland.pdf
Jyväskylän seurakunta, lapset ja perheet
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/tikkakoski/lapset_ja_perheet/
Mannerheimin lastensuojeluliitto http://www.mll.fi/perheille/perhekahvilat/
Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskus (J-Nappi)
http://www.jyvaskyla.fi/nuortenaikuistenpalvelukeskus
Juniorinuotta http://juniorinuotta.com/juniorinuotta/
Nuorten talo, Katutaso http://www.jklkl.fi/katutaso/
Jyväskylän kaupungin nuorisotyö http://www.jyvaskyla.fi/nuoriso
Nuorten laturi http://www.jyvaskyla.fi/liikuntalaturi, http://www.nuortenlaturi.fi/
Keski-Suomen TE-toimisto http://toimistot.te-palvelut.fi/keski-suomi
Nuorisotakuu http://www.jkl.fi/nuorisotakuu
Työvoiman palvelukeskus http://www.jyvaskyla.fi/sote/tyovoiman_palvelukeskus
Työttömien terveystarkastukset http://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/tarkastukset
Oiva- palvelukeskus http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/neuvonta.
Sosiaalipalvelut http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut http://www.jyvaskyla.fi/terveys
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen http://www.asuntoensin.fi/
Sovatek-säätiö http://www.sovatek.fi/
Kriisikeskus Mobile http://www.kriisikeskusmobile.fi
Mielen polut- nettisivusto http://www.jyvaskyla.fi/sote/mielenpolut
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Taustamateriaali ja lähdeaineisto:
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/103109/978-952-00-33828.pdf?sequence=1
Arjen mieli –hanke Itä- ja Keski-Suomessa vv. 2010-2013
http://www.esshp.fi/soap/showattachment.asp?user_id=1&ID=1863&DocID=5725
Laajasalo Taina, Pirkola Sami (toim.) (2012) Ennenkuin on liian myöhäistä: Ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän kehittäjille (pdf). Raportti 2012. Helsinki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90874/URN_ISBN_978-952-245-6861.pdf?sequence=1
Making the long-term economic case for investing in mental health to
contribute to sustainability from a health, public sector and societal perspective
http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/long_term_sustainability_en.pdf

Päihdeongelmaiset mielenterveys- ja päihdepalveluissa (pdf 167 kt). Jussi Suojasalmen raportti. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39502&name=DLFE-7205.pdf

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman kotisivu
http://www.jyvaskyla.fi/sote/hallinto/hankkeetjaohjelmat/paihdesuunnitelma

Pakka-hanke http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/0fc37eeb-ac39-449b-be22-47e1e8c2bd47
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