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1. Johdanto
Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjaa mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden
keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015. Valtakunnallisen suunnitelman lähtökohtana on ollut
mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys. KOHO - mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hankkeessa on huomioituna ja integroituna Kaste- ja Mieli
2009 - ohjelmien keskeiset tavoitteet ja konkreettiset ratkaisumallit kunnallisen mielenterveys- ja
päihdetyön kehittämiseen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, perusterveydenhuollon
vahvistamiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvien
negatiivisten asenteiden vähentämiseen. Suunnitelmissa painotetaan asiakkaan aseman vahvistamista,
mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä ja ongelmien ja haittojen ehkäisyä ja hoitoa sekä
kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä painottaen perus- ja avopalveluja.
Mielenterveyshäiriöihin liittyvä työkyvyttömyys on lisääntynyt ja alkoholisairaudet ja - kuolemat
yleistyneet. Yhä useammilla asiakkailla on samanaikaisesti sekä mielenterveys- että päihdeongelmia.

  Lohjan kaupunki muodosti Paras -lainsäädännön mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-
alueen Siuntion, Karjalohjan ja Inkoon kuntien kanssa 1.1.2009 alkaen (LOST-yhteistoiminta-alue). Lisäksi
Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin samaan aikaan. Yhteistoiminta-alueen väkiluku oli noin 52 000
asukasta. Näistä noin 7 400 asukasta oli äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Lohjalla on noin 1 400 äidinkieleltään
ruotsinkielistä, ja Siuntiossa ja Inkoossa yhteensä noin 6000. Sammatin, Karjalohjan, Inkoon ja Siuntion
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyi Lohjan perusturvakeskuksen henkilöstöksi. Yhteistoiminta-
aluetta johti Lohjan perusturvajohtaja Arja Yliluoma. Toimintaa ohjasi yhteislautakunta (sosiaali- ja
terveyslautakunta), joka toimi Lohjan kaupungin organisaationa.

  Karkkilan kaupunki ja Nummi-Pusulan sekä Vihdin kunta muodostivat perusturvakuntayhtymä Karviaisen
1.1.2009 alkaen. Jäsenkunnat siirsivät Karviaiselle sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämisvastuun
lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Jäsenkunnissa oli yli 42 000 asukasta. Kuntayhtymän toimintaa ohjaa
kuntayhtymän hallitus, jossa on jäsenkuntien edustus. Kuntayhtymän johtajana toimii Riitta-Liisa Reiterä.
Karviainen on järjestänyt palvelut elämänkaarimallin mukaisesti lasten ja nuorten, työikäisten ja
ikäihmisten palvelulinjoittain. Työikäisten palvelulinja tuottaa lisäksi yhteisiä palveluja, joissa on erityinen
tarve panostaa toiminnan kehittämiseen. Tällaisia palveluja ovat päihde- ja mielenterveyspalvelut.

  Vuoden 2013 alusta tapahtui hankealueella suuria muutoksia. Lohjan kaupunkiin liittyi kuntaliitoksella
Karviaisen alueelta Nummi-Pusulan kunta ja Lost yhteistoiminta-alueelta Karjalohjan kunta. Siuntion ja
Inkoon kunnat irrottautuivat järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelunsa jatkossa itsenäisesti.  LOST-
yhteistoiminta-alue purettiin. Perusturvakuntayhtymä Karviaiseen jäivät Vihti ja Karkkila.  Kakkosvaiheen
hankkeeseen HUS Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikkö osallistui virkatyönä

  HUS Lohjan sairaanhoitoalue psykiatrian tulosyksikkö, Lohja (ensin Lost -yhteistoiminta-alueena ja vuoden
2013 alusta Lohjan kaupunkina) ja perusturvakuntayhtymä Karviainen ovat KOHO- hankkeen kautta olleet
osana koko Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanketta Mielen avain, joka on
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaama Kaste -ohjelmaan perustuva hanke vuosille 2010 - 2015. Mielen
avain - hanketta on ollut Kaste I-rahoituskaudella (2010–2013) toteuttamassa 35 kuntaa ja 13 osahanketta.
Mielen avain - hanketta jatkettiin uudella ohjelmakaudella 2013 - 2015 ja osahankkeista 9 sitoutui
hakemaan jatkorahoitusta. Myös KOHO- hankkeen jatkamisesta tehtiin päätös kaikkien osapuolten taholta.

  Mielen avaimen päätavoitteena on edistää eteläsuomalaisten mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä
parantaa niiden ihmisten avunsaantia, joilla jo on ongelmia. Tämä tapahtuu lisäämällä mielenterveys- ja
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päihdeasiakkaiden osallisuutta sekä tehostamalla palvelujärjestelmää siten, että asiakkaat saavat nopeasti
apua osaavalta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä. Mielen avaimen teemat ovat kansallisen
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman, Mieli2009, mukaisia. Osahankkeet on valmisteltu näiden teemojen
pohjalta ja hankekunnat ovat niihin sitoutuneet. Nuo keskeisimmät kolme teemaa ovat:
1. Osallisuuden vahvistaminen
2. Kynnyksettömyys
3. Henkilöstön osaamisen lisääminen

Hanketta hallinnoi Lohjan kaupunki. Hankejohtajana toimi erityispalvelupäällikkö Saila-Maarit Laitinen.
Hankkeen ohjausryhmän jäseniä ovat olleet:
perusturvajohtaja Arja Yliluoma (Lohja), pj.
työikäisten palvelulinjajohtaja Pirkko Hynynen (Karviainen)
ylilääkäri Jarmo Laitinen (HUS)
erityispalvelupäällikkö Saila-Maarit Laitinen (Lohja)
työikäisten terveyspalvelupäällikkö Minna Luoto (Karviainen)
ylilääkäri Tanja Nummila (Lohja)
ylilääkäri Heikki Onnela (Lohja)
ylilääkäri vs. Kaisa Sotamaa (Lohja)
ylilääkäri Mikko Purhonen (Karviainen)
ylilääkäri Hannu Saloheimo (HUS)
osastonhoitaja Marie Bergman-Auvinen (Lohja)

2. KOHO I – hanke 2.9.2010 – 31.10.2012
KOHO - hanke alkoi vuonna 2010 kolmivuotisena hankekokonaisuutena. Hankeaikana keskityttiin
tavoitteiden mukaisiin toimintoihin. Seuraavassa kuvataan lyhyesti hankkeen ensimmäisen kauden
toimenpiteitä ja tuloksia.

2.1. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaissuunnitelman tekeminen

KOHO - hankkeessa kartoitettiin Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian hoidon, Lost yhteistoiminta-alueen
kuntien ja Peruskuntayhtymä Karviaisen kuntien mielenterveys- ja päihdepalveluiden lähtötilanne. Lohjan
kaupungin ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueen yhteinen mielenterveys- ja päihdetyönsuunnitelma
valmistui alkuvuonna 2013 ja se on aikarajattu vuosiin 2013–2016. Suunnitelma laadittiin tiiviissä
yhteistyössä Lohjan, Karviaisen ja HUS Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikön kesken.

  Suunnitelman tavoitteet ja päälinjaukset ovat yhteisiä ja koko alueen kattavia. Tietyissä konkreettisissa
toimissa ja toteutusaikatauluissa on paikallisia eroavaisuuksia. Suunnitelma pohjautuu kansalliseen
mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan (Mieli 2009), jossa keskeisimpiä asioita ovat asiakkaan aseman
vahvistaminen, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen sekä mielenterveys- ja päihdehaittojen
ehkäiseminen, avo- ja peruspalvelujen painottaminen sekä palvelujen järjestäminen toimivana
kokonaisuutena. Suunnitelma ohjasi myös kehittämistyötä hankkeessa.

2.2. Matalan kynnyksen ja yhden oven strategian ja toimintamallin organisointi
mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Hankkeessa luotiin yhtenäinen ja kattava toimintamalli mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille.
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Mallintamisessa otetaan huomioon asiakkaiden yhdenvertainen ja tasa-arvoinen mahdollisuus palveluihin
pääsyssä.

2.2.1.Lohjan Päihdeklinikan asiakasneuvonnan kehittäminen

Päihdeklinikalla on työskennellyt helmikuusta 2011 lähtien palveluneuvoja, joka ohjaa ja neuvoo asiakkaita
päihdeklinikan vastaanotossa sekä puhelimitse. Lisäksi palveluneuvoja huolehtii maksusitoumuspäätösten
valmistelusta. Tavoite palveluiden järjestämisestä asiakaslähtöisesti ja sujuvasti on
toteutunut saadun asiakaspalautteen perusteella hyvin ja hoitotyöntekijöille on jäänyt enemmän aikaa
asiakkaiden tapaamiseen.
1.7.2013 alkaen palveluneuvojan toimi vakinaistettiin Lohjan kaupungin omaksi toiminnaksi.

2.2.2.Lohjan alueen nuorten päihdepalveluiden kehittäminen

Nuorten päihdevastaanoton (Helppi) osa-aikaisen sairaanhoitajan työaikaa lisättiin hankerahoituksella 10 h
viikossa. Nuorten vastaanoton ja mini-intervention toimintamalli valmistui ja on kuvattu. Vuoden 2012
alusta sairaanhoitajan tehtävä muutettiin kokoaikaiseksi.

  Monialaisessa työryhmässä syksyllä 2011 kerättiin nuorten käsityksiä ja näkemyksiä päihdepalvelujen
järjestämisestä. Tämän perusteella nuorten tietoisuus Lohjan päihdepalveluista on hyvä ja käsitykset
palveluista myönteisiä.

2.2.3.Päivätoiminnan kehittäminen Lohjalla

Tiedot Lohjan alueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivä-, työ ja tukitoiminnan järjestäjistä koottiin
luetteloksi. Luettelo on kaupungin www-sivuilla sekä erityispalveluiden intranet-sivuilla.
Lohjan kaupungin perusturvaa ja yhteistyökumppaneita varten laadittiin kumppanuussuunnitelma.
Suunnitelman tavoitteena oli vahvistaa ja kehittää Lohjan kaupungin, HUS Lohjan sha:n psykiatrian
tulosyksikön, Lohjan seurakunnan ja paikallisten järjestöjen välistä kumppanuussopimista. Lisäksi
tavoitteena oli selkeyttää toimijoiden erilaisia rooleja ja tehtäviä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
kentällä sekä löytää palvelujärjestelmien ulkopuolelle jäävät ryhmät.

2.2.4.Vertaistukitoiminnan käynnistäminen Karviaisessa

Karkkilassa kokemusasiantuntijoiden ryhmä järjestäytyi toiminnan suunnittelemiseksi. Ryhmän toiminta
vakiintui hankkeen tuen avulla ja se jatkaa osana Karkkilan Mielekkäät ry:n yhdistystä. Karkkilan
palvelukeskus tarjoaa ryhmälle toimintatilat ja yhteistyön muodoista Karviaisen kanssa hankeajan jälkeen
on sovittu. Yksi henkilö valmistui Mielen avaimen koulutuksesta kokemusasiantuntijaksi. Tavoite on levittää
ja hyödyntää kokemukseen pohjautuvaa tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä ja
toteuttamisessa.

2.2.5.Yhteistyöverkoston luominen kolmannen sektorin kanssa

Karviaisessa vahvistettiin entisiä sekä luotiin uusia yhteistyösuhteita kolmannen sektorin kanssa.
Hanketyöntekijät kartoittivat paikalliset toimijat sekä yhteistyön mahdollisuudet. Vihdin seurakunnan,
Vihdin kriisikeskuksen (Vihdin mielenterveysseura) sekä Omaiset Mielenterveyden tukena Uudenmaan
yhdistys ry:n kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä. Ryhmiä käynnistettiin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
omaisille ja läheisille. Vastuu ryhmien toiminnasta siirtyi perustamisen jälkeen seurakunnalle ja
mielenterveysseuralle. Karviaiseen perustettiin A-kilta sekä Omaisten neuvottelukunta. Karviaisen
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päihdeasiain yhteistyöryhmä käynnistettiin uudelleen muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Ryhmän
tavoitteena on alueellisen yhteistyön ja vaikuttamisen lisääminen ja kehittäminen sekä
päihdetietouden levittäminen. Myöhemmin yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa kehitettiin Karviaisen
alueelle yhteinen kumppanuusfoorumi. Karviaisen hanketyössä keskeistä oli mielenterveys- ja
päihdeasioista tiedottaminen kuntalaisille. Tiedotuksen painopisteinä olivat alueen päihde- ja
mielenterveyspalvelujen tarjonta sekä ehkäisevä päihdetyö. Hanke järjesti päihde- ja mielenterveysasioihin
liittyviä tempauksia sekä mielenterveys- ja päihdealan toimijoiden yhteiset KOHO - markkinat Nummelassa
toukokuussa 2012 ja 2013.

  Lohjalla päihdeasiain yhteistyöryhmän toiminta jatkuu. Yhteistoimintaa kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa vahvistaa heidän osallistumisensa hankkeen kehittämistyöryhmiin. Lohjalla järjestettiin hankeaikana
kahdesti ”Mielenterveyskuntoutujien asiakasfoorumi” yhteistyössä Lohjan Klubitalon kanssa. Aiheina olivat
mielenterveyspalveluiden järjestäminen ja laatu. Tavoite on, että asiakasfoorumi vakiintuisi säännölliseksi
(1-2 kertaa vuodessa) yhteistyön ja tiedonvälittämisen kanavaksi palveluiden käyttäjien ja kaupungin välille.

2.2.6.Uusien ryhmätoimintojen luominen ja pilotointi

Karviaisessa kokeiltiin hankkeen aikana erilaisia ryhmätoimintoja:
• Ryhmä masentuneille ja uupuneille äideille
• Päihdekuntoutujien ryhmä, naiset
• Omaisen ABC – koulutus: suljettu tietopainotteinen ryhmä
mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille
• Stressinhallinta: mindfulness -ryhmä työterveyshuollon työntekijöille
• Omaisryhmä: avoin ryhmä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
omaisille ja läheisille yhteistyössä Vihdin seurakunnan ja Vihdin
kriisikeskuksen kanssa

  Lohjalla käynnistettiin asumisyksiköiden asukkaille (Paloniemen Harjula ja kuntoutuskoti Männikkö)
erilaisia ryhmätoimintoja ja aktiviteetteja (mm. liikunta, musiikki, retket, luonto) kuntoutumisen tueksi.
Toiminnasta saatiin hyviä kokemuksia ja työtä jatketaan. Myös päihdeklinikan asiakkaille oli suunnitteilla
ryhmätoimintaa.

2.3. Edistetään näyttöön perustuvien hoitotapojen käyttöä

KOHO I -hankkeen yhtenä tavoitteena oli näyttöön perustuvien hoitotapojen käytön edistäminen
perusterveydenhuollossa. Syksyllä 2010 päätettiin järjestää terveysasemien psykiatrisille sairaanhoitajille,
psykologeille ja päihdeklinikoiden sairaanhoitajille koulutuskokonaisuus, joka antaisi myös valmiudet yhden
lyhytterapeuttisen menetelmän hallintaan. Menetelmäksi valittiin IPT= interpersoonallinen terapia, josta on
laajin kansainvälinen näyttö.

  Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa terveysasemien ja päihdeklinikoiden psykiatrisen
hoitohenkilökunnan osaamista mielenterveys- ja päihdeongelmien havaitsemisessa, hoidon tarpeen
arvioimisessa, hoitoon ohjauksessa ja hoidossa. Strukturoitujen haastattelu- ja arviointimenetelmien käyttö
helpottaa hoitoprosessien suunnittelua ja seurantaa psykiatrisessa työssä.

  Koulutuksen toisen osan muodostivat säännölliset projektikonsultaatiot interpersoonallisessa terapiassa
olevien potilaiden hoidon tueksi. Ne toteutuivat pienryhmissä, puolitoista tuntia kerrallaan noin kerran
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kuukaudessa. Istuntoihin jokainen ryhmäläinen toi omia potilastapauksiaan käsittelyyn.
Projektikonsultaatiot jatkuivat ns. välikausihankkeen loppuun.

2.3.1 Interpersoonallinen terapia (IPT) pysyväksi työtavaksi lievän ja keskivaikean
masennuksen ja ahdistuksen hoidossa alueen perusterveydenhuollossa.

Oikea-aikainen lievempien häiriöiden diagnostiikka ja hoito perusterveydenhuollossa vähentää
erikoissairaanhoitoon ohjautuvien potilaiden määrää. Lisäksi yhtenäiset hoitokäytännöt tuovat
hoitoprosesseihin tasalaatuisuutta.

  Interpersoonallisen terapian tavoitteena on vähentää potilaan masennusoireita ja parantaa
kommunikaatiotaitoja. Hankeaikana hoitajat harjaantuivat IPT:n lisäksi käyttämään strukturoituja
haastattelutekniikoita, joiden avulla masennuksen diagnosointi tehostuu. Terveyskeskusten psykiatriset
sairaanhoitajat sekä päihdeklinikoiden sairaanhoitajat koulutettiin IPT- menetelmän käyttöön. Huhtikuusta
2011 alkaen on menetelmää käytetty potilastyössä. Työtavan omaksumista tukivat kuukausittaiset
konsultaatiot sekä käytännön ohjaus. Menetelmän käyttöönotossa ja hoitajien tukena työskentelivät
palvelukoordinaattori ja konsultoiva psykiatri. Hankeaikana menetelmällä hoidettiin 101 potilasta. Lisäksi
terveyskeskuslääkäreitä opastettiin potilaiden lähettämiseen IP- terapiaan ja konsultoiva psykiatri antoi
heille tukea diagnoosin määrittämisessä. Terapeuttisen hoidon järjestäminen terveyskeskuksessa on hyvää
matalan kynnyksen palvelua. Tulokset ovat olleet rohkaisevia ja menetelmän käyttöä jatketaan ja
vahvistetaan.

                      2.3.2. Osaamisen vahvistaminen
Oikeanlaisen hoidon ja tuen tarjoamisen edellytyksenä mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville
kuntalaisille on häiriöiden varhainen havaitseminen ja tunnistaminen. Henkilöstön osaamisen
vahvistamiseksi järjestettiin hankkeen aikana monipuolisesti ja laajasti mielenterveys- ja päihdeasioiden
koulutusta eri ikä- ja asiakasryhmiin liittyen.

Hankkeen konsultoivan psykiatrin koulutukset:
Hankkeen konsultoiva psykiatri järjesti alueen vanhusten laitos – ja asumispalveluyksiköissä koulutuksellisia
ryhmäkonsultaatioita, joissa potilaan psykiatrinen konsultaatio yhdistyi ryhmäohjaukseen ja –koulutukseen.
Ryhmäkonsultaatioita järjestettiin eri osastoilla ja kotihoidon tiimeissä 24 kertaa ja niihin osallistui yhteensä
215 hoitotyöntekijää. Työskentelytapa sai runsaasti hyvää palautetta. Mielenterveys- ja päihdeyksiköissä
hankkeen psykiatri järjesti casekoulutuksia, joihin työryhmät toivat haastavia potilastapauksia ja -tilanteita
konsultointia varten. Työntekijät pitivät työtapaa antoisana. Tilaisuuksiin osallistui 21 eri henkilöä ja niitä
järjestettiin 22 kertaa. Sosiaali- ja terveystoimen työyksiköille tarjottiin konsultoivan psykiatrin
koulutusta pienryhmissä. Koulutusten sisällöt sovittiin ryhmäkohtaisesti esimiesten kanssa. Koulutusta
järjestettiin yhteensä 87 henkilölle seuraavista aiheista:
• Masennuksen hoito terveyskeskuksessa 9
• Yleispsykiatriaa päihde- ja sosiaalityöntekijöille 28
• Raskaudenaikaiset mielialahäiriöt 36
• Psykiatrinen lääkehoito 14
Hankkeen konsultoivan psykiatrin koulutuksiin osallistui
yhteensä 323 työntekijää.
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Luentokoulutukset:
Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osaamista mielenterveys- ja päihdehäiriöiden havaitsemisessa ja
puheeksi ottamisessa vahvistettiin luentoja järjestämällä. Koulutukset suunniteltiin esimiesten avulla
tehdyn koulutustarvekartoituksen perusteella ja ne toteutettiin pääosin ulkopuolisin asiantuntijavoimin.
Sosiaali- ja terveystoimen lisäksi koulutuksia tarjottiin opetustoimelle ja varhaiskasvatuksen henkilöstöille.
Joihinkin koulutuksiin oli myös yhteistyökumppaneiden mahdollisuus osallistua.

2.4. Yhteistyömuotojen uudistaminen ja vahvistaminen psykiatrisen sairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen välillä

KOHO I -hankkeessa kehitettiin avohoidon toimintaverkostoa siten, että mielenterveyskuntoutujat saavat
koko alueella riittävän psyykkisen ja sosiaalisen tuen. Riittävä psykososiaalinen avohoidon tuki perustuu
aina asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtävään hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. KOHO I - hankkeessa
luotiin toimintamalli, jossa kaikki hoitoketjun osapuolet sitoutuvat hoito- ja kuntoutussuunnitelman
tekemiseen ja seurantaan.

2.4.1     Karviaisen asumispalvelujärjestelmän uudelleen organisointi

Karviaisen mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita tarkasteltiin kokonaisuutena alkaen
asumisyksikköjen kartoituksesta ja kustannuksista kilpailuttamiseen ja kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien
toteutumiseen saakka. Erityistä huomiota kiinnitettiin kilpailuttamisessa asumispalvelun laadun
määrittämiseen. Asumispalvelupaikan haku- ja päätösprosessit yhtenäistettiin. Yhteistyötä Karviaisen
sisällä, Paloniemen sairaalan sekä asumispalvelutuottajien kanssa vahvistettiin. Palaute ja kokemukset ovat
olleet hyviä. Hankeaikana perustettu asumispalvelukoordinaattorin tehtävä jatkuu hankeajan jälkeen
Karviaisen omana toimintana.

2.4.2 Päihdeasiakkaiden asumisen kehittäminen Lohjalla

Paloniemen Harjulan (Lohja) kehittämistavoite oli siirtyä hoivasta kohti tuettua päihteetöntä asumista.
Työn tuloksena on päihdeasukkaan kuntoutuspolku kuvattu sekä asumisen tavoitteet ja sisällöt selkiytetty.
Asumisyhteisössä noudatetaan yhteisöhoidollista toimintamallia, jossa koko yhteisö osallistuu yhteisten
asioiden hoitoon sekä päätöksentekoon ja hoidollinen yhteisö tukee yksittäistä asiakasta. Asukas laatii
itselleen tavoitesuunnitelman, johon hän sitoutuu päihteettömyyden ja väkivallattomuuden lisäksi.
Arkielämän, sosiaalisten taitojen, elämänhallinnan sekä päihteettömän elämäntavan harjoittelu on
olennainen osa asumista. Myös asumisyhteisön toiminnallisuutta lisättiin: hanketyöntekijä järjesti yhdessä
asukkaiden kanssa liikunta-, -musiikki- ym. aktiviteetteja. Ryhmätoiminnasta ja aktiivisuuden lisäämisestä
saatiin hyviä kokemuksia ja toimintaa jatketaan.

2.4.3 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Karviaisessa

Karviaisessa oli tavoitteena Karkkilan palvelukeskuksen muuttaminen 20-paikkaiseksi
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköksi vuoteen 2014 mennessä sekä mielenterveysasiakkaiden
hoitoketjujen kehittäminen. Palvelukeskuksen sisäinen kehittämistyö eteni suunnitellusti. Henkilöstö on
vahvistanut psykiatrista osaamistaan ja asukkaiden kuntouttavaa ryhmätoimintaa on lisätty ja muokattu
tavoitteellisemmaksi. Uusi toimintastrategia linjaa toiminnan kuntoutujalähtöiseksi, joustavaksi ja
kuntoutumista korostavaksi. Kehittämistyö jatkuu hankeajan jälkeen mm. tilojen muuttamisella
tarkoituksenmukaisemmiksi.
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2.4.4 Lohjalla kuntoutuskoti Männikön toiminnan kehittäminen mielenterveyskuntoutujien
tarpeita paremmin vastaavaksi.

Yhteistyökäytäntöjä uusittiin ja asukkaiden aktiivisuutta ja vastuullisuutta vahvistettiin. Myös toiminnallisia
työmuotoja kehitettiin. Säännöllinen ja tavoitteellinen ryhmätoiminta liitettiin osaksi hoitoa ja kuntoutusta.
Uudistetut toimintatavat kannustavat ja osallistavat asukkaita entistä paremmin. Kehittämistyötä jatketaan.

2.5 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kustannustehokkuuden seurantajärjestelmän
luominen alueelle

KOHO- hankkeessa on ollut tavoitteena luoda koko alueelle mielenterveys- ja päihdepalveluiden tilastointi-
ja kustannusten seurantajärjestelmä, minkä perusteella resurssien oikea kohdentaminen helpottuu ja missä
tuotetaan päätöksentekoa varten yhteismitallisia mittareita ja talouden seurantakeinoja. Tavoitteena oli
mm. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa pyrkiä luomaan toimintamalleja, missä julkinen sektori voi
vaikuttaa ostopalvelujen kustannuskehitykseen mm. koko aluetta kattavilla kilpailutuksilla. Kustannusten
seurannan lisäksi tavoitteena on ollut luoda valvonnan tueksi laadun valvonnan välineitä. Tämän
tavoitealueen osalta hankkeen ykkösvaiheessa päästiin alustaviin suunnitelmiin, mutta toteutusta
päätettiin siirtää hankkeen toiseen vaiheeseen, koska ykkösvaiheen hankeaika osoittautui kaikkien
tavoitteiden toteuttamiseksi liian lyhyeksi.

3 Välikausihanke 1.11.2012 – 30.6.2013
Välikausihanke ajoittui Kaste-rahoituskausien väliin.  Paikallisen hankkeen nimeksi muodostui Mielen avain
– Lohja, Etelä-Suomen Mielen avaimen hankekumppani.  Alueellisesti käytettiin edelleen nimeä KOHO-
hanke. Välikausihankkeessa jatkui KOHO I – kaudella alkanut kehittämistyö joidenkin tavoitteiden osalta,
alkoi mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelman toimeenpano ja KOHO II – hankekauden toiminnan
suunnittelu.

3.4 Välikausihankkeen painopistealueet ja toimenpiteet

3.4.1 Interpersoonallinen terapia masennuksen hoidon välineenä perusterveydenhuollossa

Tavoitteena oli jatkaa IPT-menetelmän käytön vahvistamista, jalkauttamista ja tehdä suunnitelma KOHO II –
kautta varten.

  Kuntien uusille mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijöille ja esimiehille järjestettiin IPT-
menetelmäkoulutus 17.4.2013 ja koulutukseen liittyy projektikonsultaatiot menetelmää työssään
käyttäville yht. kuusi kertaa kevään ja syksyn aikana. Projektikonsultaatiot ostettiin Solvum Oy:ltä.
Suunniteltiin opintopiirityyppinen ryhmä ylläpitämään IPT-menetelmän käyttöä ja osaamista.
Suunnitteluryhmä aloitti työn syksyn 2013 aikana. Suunnitteluryhmään osallistui hankekoordinaattorin
lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja Lohjan terveyskeskuksesta, päihdesairaanhoitaja Karviaisesta ja
lukiopsykologi Lohjalta.Opintopiirin on tarkoitus edetä vuosikellon mukaan ennalta sovituin aihein.
Tavoitteeksi asetettiin päästä aloittamaan opintopiiri tammikuussa 2014.

                      3.4.2 Matalan kynnyksen, yhden oven strategian ja toimintamallin organisointi mielenterveys ja
päihdepalveluihin (aikuisikäisten palvelut)

Kuntien yhteinen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma oli valmistunut alkuvuodesta 2013 ja  oli
hyväksytty kunnissa ( Karviaisessa 26.2.2013 ja Lohjan perusturvalautakunnassa 9.4.2013)
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Suunnitelma toimeenpano-ohjelmineen ohjasi hankkeen kehittämistyötä.

Lohjan mielenterveys- ja päihdepalvelut
Hanke järjesti Lohjan mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisen kehittämisiltapäivän 22.5.2013 Vivamon
kurssikeskuksessa. Kehittämisiltapäivään oli kutsuttu myös terveysasemilla toimivat psykiatriset
sairaanhoitajat. Ohjelma koostui tilaisuuteen kutsuttujen koulutettujen kokemusasiantuntijoitten
alustuksesta sekä yksiköiden toimintojen esittelystä.  Kuntoutuskoti Männikön henkilökunnalle järjestettiin
oma kehittämisiltapäivä 29.5.2013. Aiheena olivat mm. hoitotyön arvot ja toiminnan tavoitteet Männikössä
sekä kuntouttavan hoitotyön teoreettista perustaa. Kuntoutussuunnitelmien kehittäminen on alkanut ja
jatkuu toisella hankekaudella. Asumisyksikkö Harjulan toiminnan suunnittelupäivä pidettiin 5.6.2013.
Vieraana oli yhteisövalmentaja Mai Peltoniemi Kalliolan Kuvernöörintien asumisyksiköstä. Hän kertoi
Kalliolan päihdekuntoutuksesta ja yhteisöhoidosta. Lisäksi pureuduttiin Harjulan toiminnan sisältöihin:
rakenteet, säännöt, kuntoutussuunnitelmat jne.

Karkkilan palvelukeskuksen mielenterveyskuntoutujien avopalveluiden suunnittelu (mm. ryhmätoiminnot,
kotiin tehtävä työ)
Palvelukeskuksen toiminnan suunnittelutyötä Karkkilassa oli tehty jo ennen KOHO-hanketta. Hanke on
tullut suunnittelu ja kehittämistyön tueksi. Välivaiheessa suunniteltiin Palvelukeskuksen toiminnan
jakamista kolmelle tiimille: asumispalveluun, päivätoimintaan ja kotikuntoutukseen. Kevään 2013 aikana
kokoonnuttiin kuusi kertaa eri kokoonpanoin keskustelemaan ja suunnittelemaan Karkkilan alueen
mielenterveyspotilaitten kuntoutuksen palvelumallia. Palvelukeskuksen kehittämisiltapäivä pidettiin
24.5.2012. Esa Nordling THL:sta oli puhumassa kuntoutuksesta.

Selviämishoitoaseman suunnittelutyön käynnistäminen
Selviämisaseman toiminnan mallintaminen on KOHO II – hankekauden suurin tavoite. Välivaiheessa käytiin
tutustumassa Kouvolan A-klinikalle perustettuun selviämisaseman ja sen toimintaan 4.6.2013 (S-M Laitinen,
J. Björndahl-Öhman, V. Vainio, T. Auvinen). Tarkoituksena oli hankerahoin palkata sairaanhoitaja vuoden
2014 alussa selviämishoitoaseman kehittämistyöhön.

3.4.3.   Prevention vahvistaminen
Paineet ikäihmisiin kohdistuvien, ennalta ehkäisevien mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiselle
ovat lisääntyneet. KOHO II – hankkeen aikana on mahdollista kehittää yhteistyö- ja asiakasprosesseja
vanhuspalveluiden ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden välillä.
Erilaiset matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat keskeisessä asemassa myös nuorten
mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Palvelujärjestelmän tulee rakentua siten,
että se tukee ja mahdollistaa nuorten ongelmiin tarttumisen välittömästi. Syrjäytymiskierre tulee katkaista
ennen kuin se ehtii alkaa. Nuorille suunnatuissa palveluissa preventiivinen ote on toiminnan kulmakivi.

  Välivaiheen aikana oli yhteistyötapaamisia Karviaisen nuorisoaseman sekä Lohjan, Vihdin ja Karkkilan
nuorisopalveluiden kanssa.

  Etelä-Suomen Mielen avaimen hankekumppanit olivat kouluttaneet oppilashuollon henkilöstöä Maestro-
stressinhallintamenetelmän käyttöön. Mielen avain – hankkeessa on ollut tarkoituksena ja tavoitteena
levittää hyviä käytäntöjä toisten hankekumppanien kuntiin.
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KOHO - hankkeen alueella päätettiin pilotoida Maestro-stressinhallintakurssin ohjaajakoulutus lukuvuoden
2013–2014 aikana.

   Karviaisen toimenpideohjelmassa on tavoitteena, että kaikki aikuisten palvelulinjan työntekijät osaavat
ottaa mielenterveys- ja päihdeasiat puheeksi asiakkaan kanssa. Välikausihankkeen aikana suunniteltiin
varhaisen puheeksioton koulutus Välittäjä – hankkeessa kehitetyn varhaisen tuen toimintamallin mukaan.
Koulutuksen toteutti Karviaisen mielenterveys- ja päihdepalveluitten yksikkö.

3.4.4.     Kokemusasiantuntijakoulutus
Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (Mieli2009) yhtenä tavoitteena on kokemus-
asiantuntijuuden ja vertaistoiminnan kehittäminen niin, että henkilöt, joilla on omakohtaista kokemusta
mielenterveys- ja päihdepalveluista saadaan mukaan palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja
arviointiin. Tähän tavoitteeseen on vastattu Mielen avain- hankkeessa (Etelä-Suomen mielenterveys- ja
päihdetyön kehittämisen Kaste-hanke) järjestämällä kokemusasiantuntijakoulutusta. Mielen avaimen
koulutuksia oli järjestetty pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla sekä Länsi-Uudellamaalla
ruotsinkielinen koulutus. Alueellisten toimijoiden kanssa katsottiin, että on tärkeää järjestää koulutusta
paikallisesti. Paikallinen koulutus mahdollistaa KOHO - hankkeen toiminta-alueella asuvien mielenterveys-
ja päihdekuntoutujien osallistumisen koulutukseen. Joillekin matka pääkaupunkiin saattaa olla ylivoimainen
ponnistus. Koulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen saatiin tuki Mielen avaimen
Kokemusasiantuntijakoulutus- hankkeesta. Paikalliseen yhteistyön lähti mukaan Laurea amk:n Lohjan
yksikkö ja Lohjan seudun mielenterveysseura ry. Suunnittelutyö aloitettiin välikausihankkeen aikana ja
koulutus toteutetaan KOHO II – hankkeen toimintakaudella.

    4.    KOHO II – hanke 1.7.2013 – 30.4.2015
KOHO II – hankkeessa hyödynnettiin tuloksia, joita koko Mielen avain – hankkeen ensimmäisellä kaudella
aikaansaatiin. Tavoitteena oli juurruttaa tuloksia KOHO – hankkeen alueella ja tuottaa lisäarvoa koko
Mielen avain – hankeen näkökulmasta. Ensimmäisen ohjelmakauden muiden hankkeiden tuloksia ja
kokemuksia arvioitiin asetettaessa KOHO II – hankkeen tavoitteita. Yksi tällainen oli mm. Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin Mielenterveystalo – portaali. Hankkeen toisella kaudella nostettiin erityisesti
esille kokemusasiantuntijuus, saumattomat päihdepalvelut sekä ikäihmisten ennaltaehkäisevien
mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen.

  KOHO II – hankkeen tavoitteet perustuivat alueellisiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden
kehittämistarpeisiin, KOHO I – hankkeen pohjalta kerättyihin kokemuksiin ja koko Mielen avain – hankkeen
asettamaan tavoitekontekstiin. Mielen avain – hankkeen keskeisiä tavoitteita oli: prevention
vahvistaminen, informaatioteknologian käyttöönotto mielenterveys- ja päihdepalveluissa, asiakkaan
aseman vahvistaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimivien palveluketjujen vahvistaminen.

  Edellä mainittujen näkökulmien pohjalta KOHO II - hankkeelle määriteltiin seuraavat tavoitteet ja
toimenpidekokonaisuudet.

4.1. Matalan kynnyksen palvelut; selviämishoitoaseman/katkaisuhoidon kehittäminen

Lohjan sairaanhoitoalueen päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämisessä ja palveluiden kattavuuden
parantamisessa on nähty tärkeänä ns. selviämishoitoaseman perustaminen.  KOHO- hanke nähtiin
erinomaisena kehittämisalustana tämänkaltaisen palvelun mallintamiseksi ja juurruttamiseksi. KOHO-
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hankkeen tavoitteena oli konseptoida ja mallintaa alueen palveluketjuun soveltuva selviämishoitoaseman
toiminta. Lisäksi hankkeessa pyrittiin edelleen kehittämään katkaisuhoidon ja ennen kaikkea sen jälkeisiä
tuki- ja ohjauspalveluita. Selviämishoitoasematoiminnasta on useita kokemuksia eri puolilla Suomea, mm.
Kouvolassa ja Porissa. Selviämishoitoasema on terveydenhuollon toimintavalmiudet ja osaamisen sisältävä
matalan kynnyksen lähetteetön, ympärivuorokautisesti toimiva yksikkö. Tavoitteena on turvata päihtyneen
peruselintoiminnat ja mahdollistaa päihdehoitoon siirtyminen. Selviämishoitoasemalla työskentele
tyypillisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneita henkilöitä. Osa työntekijöistä on
mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisia ja osa somaattisen sairaanhoidon asiantuntijoita.

  KOHO II - hankkeessa kartoitettiin hyviä käytäntöjä muista kunnista (mm. Kouvolan, Salo, Helsinki) ja
hyödynnettiin niitä soveltuvin osin oman alueen selviämisaseman kehittämisessä. Tavoitteena oli
toiminnan käynnistäminen ja pilotointi hankekauden aikana, jotta sen integrointi osaksi
peruspalvelutoimintaa olisi onnistunut hyvin hankekauden lopussa.

  Työ aloitettiin selvittämällä alueellinen selviämis- ja katkaisuhoidon nykytilanne.  Selviämis- ja
katkaisuhoito on toteutettu Lohjan sairaalan yhteydessä olevan Tynniharjun terveysaseman
päivystysosaston tiloissa. Osastolla on 6 laskennallista potilaspaikkaa päihdehoitoa varten. Päivystysosaston
palveluntuottajana toimii Mediverkko Oy. Selviämishoito – käsitettä ei osastolla ole käytetty vaan kaikki
päihdeasiakkaat ovat olleet katkaisuhoitoasiakkaita. Yhdellä sairaanhoitajalla on kokemusta
päihdeasiakkaiden hoidosta.

  Selviämishoitoaseman suunnittelun keskeytti keväällä 2013 alueella jo pitkään vireillä ollut
yhteispäivystyshanke. Yhteispäivystys tarkoittaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistä
päivystystä virka-ajan ulkopuolella. Yhteispäivystyksen toteutumista vauhditti syyskuussa 2014 annettu
päivystysasetus, mikä edellyttää yhdistetyn päivystystoiminnan järjestämistä. Yhteispäivystys koskee
olennaisesti myös päivystysosastoa, sen toimintaa ja olemassa olevien tilojen käyttöä ja näin ollen myös
päihdehoitoa.

  Hankkeessa päädyttiin mallintamaan selviämishoito ja Lohjan osalta päihdehoitoprosessi.

4.2.   IPT – kehitystyön juurruttaminen
KOHO I -hankkeessa luotiin tuloksellinen malli kehitystyön toteuttamisesta.  Välikausihankkeen aikana
suunniteltiin osaamisen ylläpitämiseksi opintopiiri. Opintopiiri käynnistyi hankkeen koordinoimana
tammikuussa 2014. Opintopiiri kokoontui seitsemän kertaa kalenterivuoden aikana.  Opintopiirin aiheina oli
mm. miten IPT-menetelmää voi käyttää eri-ikäisen asiakaskunnan kanssa ja mitä erityispiirteitä on esim.
nuoren tai ikääntyneen hoidossa, strukturoidun haastattelun (MINI) käyttö, kirjaaminen ja potilaspalaute.
Viimeisellä kerralla opintopiirissä oli kouluttajana psykologi Aku Kopakkala. Hänen kanssaan käytiin IPT-
menetelmän erityispiirteitä..

  Opintopiiriin osallistuivat kaikki hankealueen terveyskeskuksissa toimivat psykiatriset sairaanhoitajat.
Jokaisella tapaamiskerralla paikalla oli keskimäärin kymmen henkilöä.

  IPT-kehitystyöstä teki opinnäytetyön Niina Luhtanen-Lindroth hoitotyön koulutusohjelmasta Laurea
ammattikorkeakoulusta.  Opinnäytetyön avulla haluttiin selvittää, miten uuden valitun näyttöön
perustuvan hoitotavan käyttö oli alkanut Lohjan kaupungin ja Karviaisen alueen perusterveydenhuollossa.
Lähestymistapa oli laadullinen tutkimusmenetelmä. Kaikille mielenterveys- ja päihdepalveluissa
työskenteleville (16 henkilöä) lähetettiin sähköisesti kyselylomake täytettäväksi.  Määräajassa vastauksia
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tuli 8. Tulokset kertoivat, että vain muutama työntekijä käytti menetelmää työssään ja lisäkoulutusta ja
tukea menetelmän käyttöön toivotaan.

  Opinnäytetyö on luettavissa Theseus - tietokannassa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405249756.

4.3   Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ottaminen osaksi ikäihmisten
palveluvalikkoa sekä nuorten matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden
vahvistaminen

4.3.1 Ikäihmisten päihde- ja mielenterveyspalvelut
Ikäihmisten määrä kasvaa erittäin voimakkaasti. Paineet mielenterveystyön lisäämiseen myös vanhustyössä
kasvavat. Tämä asettaa haasteita mielenterveyspalveluiden ja vanhuspalveluiden väliselle rajapinnalle ja
yhteisille asiakasprosesseille. Mielenterveysongelmat ja mielenterveyden eri kysymykset koskettavat
entistä useampaa ikäihmistä. Vanhukset kärsivät pääosin samoista mielenterveyden ongelmista kuin
työikäiset mutta hoitoprosessit ovat monessa tapauksessa pidempiä samanaikaisten somaattisten
sairauksien vuoksi.

  Yleinen alkoholinkäytön kasvu näkyy myös vanhusväestön keskuudessa ja alkoholismin voidaan ennakoida
lisääntyvän vanhuksilla. Alkoholinkäytön haitat ilmenevät heillä kuitenkin eri tavoin ja usein vakavammin
seurauksin kuin nuoremmilla. Sekä mielenterveys- että päihdeongelmien osalta vanhukset käyttävät laajasti
sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluita, joten sujuvat rajapinnat mm. perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välillä ovat tärkeitä.  Lohjan vanhusväestölle tarkoitettujen palvelujen suunnittelua ja
kehittämistä ohjaa Ikääntyvä LOST 2018 – ikääntymispoliittinen ohjelma. Se määrittelee linjaukset ja
toimenpiteet ikäihmisten hyvinvoinnin, mielenterveyden ja päihdetyön tukemiseksi ja vahvistamiseksi.
Ikääntyvä LOST 2018 – ohjelmassa on tavoitteeksi asetettu vanhusten päihdehoidon tarpeen selvittäminen
ja järjestäminen. Ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmiksi soveltuvat samat keinot kuin muissakin
ikäryhmissä. Lohjan alueella ei ole erityisiä ikäihmisille suunnattuja päihdepalveluja. Hoitoon hakeutuminen
tapahtuu samalla tavalla ja samoin perustein kuin aikuisväestöllä. Karviaisen alueella tilanne on
samankaltainen. Karviaisessa ikäihmisten palveluista vastaa ikäihmisten palvelulinja. Ikäihmisten päihde- ja
mielenterveyskysymyksissä käytettävissä ovat työikäisten palvelulinjan palvelut. Karviaisessa ikäihmisille
suunnattuja palveluja johdetaan kuntayhtymän palvelutasosuunnitelman ja mielenterveys- ja
päihdesuunnitelman mukaisesti.

  Ikäihmisten päihteidenkäytön puheeksiotto on koettu vaikeaksi. Sekä Lohjan vanhus- ja sairaalapalveluissa
että Karviaisen ikäihmisten palvelulinjalla toivottiin henkilöstön kouluttamista varhaiseen puheeksiottoon.
Puheeksioton koulutus oli myös Karviaisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimenpideohjelman
mukainen. Terveydenhuollon henkilöstöllä on lakisääteinen velvoite (Terveydenhuoltolaki 12§)
tehdä ehkäisevää päihdetyötä. Kunnan peruspalvelut muodostavat ehkäisevän päihdetyön
perustan ja suuri osa työstä tapahtuu peruspalveluissa. Päihdeasioiden puheeksiotto on
ehkäisevää työtä. Ehkäisevän päihdetyön eettiset periaatteet korostavat asiakkaan oikeutta saada
tietoa ja palvelua. Kaikille ikääntyneille on hyvä jakaa tietoa vähäriskisestä alkoholin käytöstä,
vaikka asiakkaalla ei ole havaittavissa riskikäyttöä. Näin toimittaessa voidaan ehkäistä alkoholin
aiheuttamia ongelmia tulevaisuudessa. Alkoholinkäytön puheeksiotto ja lyhytneuvonta ovat sekä
vaikuttavia, että hyväksyttäviä keinoja ehkäistä haittoja myös ikääntyneiden keskuudessa.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405249756
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  Päihdeasioiden puheeksioton ja lyhytneuvonnan välineeksi valittiin Itä-Suomen
aluehallintoviraston alueella kehitetty Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari. Se on ensimmäinen
valtakunnallinen ohjeistus ikäihmisten kanssa työskenteleville alkoholin käytöstä kysymiseen,
arviointiin ja neuvontaan. Koulutuksen nimeksi otettiin Sopivasti seniorille – Alkoholinkäyttö
puheeksi iäkkään kanssa THL:n Alkoholiohjelman DVD:tä mukaillen.
Koulutuskokonaisuuteen kuului asiantuntijaluento ja varhaisen puheeksioton koulutus.
Asiantuntijaluennon piti psykiatrian ja geriatrian erikoislääkäri Tuula Saarela. Samansisältöiset
tilaisuudet pidettiin Lohjalla ja Karviaisessa.

4.3.2 Nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut
Nuorten syrjäytyminen on entistä suurempi ongelma koko Suomessa. Tämä haaste koskee myös Lohjan ja
Karviaisen alueen nuoria. Syrjäytymisen taustalla on työttömyyttä, koulutuksen puutetta ja erityisesti
erilaisia mielenterveys- ja päihdeongelmia. Osalla varsinkin päihdeongelmat saattavat olla hyvin vakavia ja
vaativat pitkäaikaista hoitoa ja kuntoutusta itsenäiselle elämänuralle pääsemiseksi.
Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on vaikea tunnistaa ja löytää. Keskeistä onkin rakentaa palveluita, joihin
nuorten on mahdollisimman helppo hakeutua omatoimisesti. Omasta halusta lähtevä avun hakeminen on
myös hoidon onnistumisen kannalta tärkeä tekijä.

  Erilaiset matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat keskeisessä asemassa nuorten
mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Palvelujärjestelmän tulee rakentua siten,
että se tukee ja mahdollistaa nuorten ongelmiin tarttumisen välittömästi. Syrjäytymiskierre tulee katkaista
ennen kuin se ehtii alkaa. Nuorille suunnatuissa palveluissa preventiivinen ote on toiminnan kulmakivi.

  Hankkeen tavoitteena oli arvioida nykyisiä nuorille suunnatut palvelut erityisesti niiden saavutettavuuden
kannalta. Tavoitteena oli myös kehittää uusia ohjaus- ja neuvontapalveluita yhteistyössä kuntien koulu- ja
nuorisotoimen sekä nuorten parissa työskentelevien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

  Hankealueen kunnissa on erittäin hyvin toimivat nuorisopalvelut ja mm. Lohjalla kehitetty Omin Jaloin®-
toiminta on käytössä myös Karviaisen alueella. Lohjan kaupungin nuorisotoimessa on luotu internetiin
NeuvotOn? - lasten ja nuorten palvelusivusto. Sivustolta löytyy palvelut alle 29 vuotiaille ja heidän
perheilleen sekä palvelee myös ammattihenkilöitä. Lohjan kaupungissa vahvistettiin nuorisoikäisten (13–
17-vuotiaiden) mielenterveyspalveluita ja muutettiin terveyskeskuspsykologin toimi psykiatrisen
sairaanhoitajan toimeksi aluksi kokeiluluonteisesti määräajaksi ja vakinaistettiin vuoden 2015 alusta.

  Mielen avain – hankkeen toiminta-alueella on koulutettu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten
oppilashuoltohenkilöstöä Maestro – stressinhallintakurssin ohjaajiksi. Maestro - kurssi (MAsennuksen
Ennaltaehkäisy STRessinhallintaa Opettelemalla) on tarkoitettu 14 - 18-vuotiaille nuorille, joilla on lieviä
masennus- tai stressioireita. Kurssi käsittää kahdeksan koulupäivän aikana toteutettavaa tapaamiskertaa,
erilaisia kotitehtäviä sekä jatkotapaamisen puolen vuoden kuluttua kurssin loppumisesta. Kurssin on alun
perin kehittänyt Gregory Clarke työryhmineen USA:ssa, jossa se tunnetaan nimellä The Adolescent Coping
With Stress Course.  Kurssilla opetellaan työkirjan avulla uusia stressinhallintakeinoja ja ongelmanratkaisu-
taitoja. Nämä taidot auttavat nuorta selviytymään kuormittavista elämäntilanteista, jotka voivat aiheuttaa
ja/tai ylläpitää masennusoireilua.
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  KOHO – hanke pilotoi Maestro – ohjaajakoulutuksen lukuvuoden 2013–2014 aikana. Alkuinfotilaisuus
pidettiin 21.8.2013 Lohjalla. Kouluttajana toimi Riitta Pelkonen HYKS nuorisopsykiatriasta. Koulutukseen
osallistui 8 työntekijää Lohjalta ja Karviaisesta sekä 2 työntekijää Siuntiosta (Mielen avaimen
hankekumppani). Kustannukset jaettiin Siuntion hankkeen kanssa.

4.4.  Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakaskohtainen kokonaiskustannusten
analyysi

Mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitsevien asiakkaiden hoitoketjut ovat usein pitkiä.  Hoitoa ja
kuntoutusta järjestävät useat eri tahot (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi jne.)
erilaisten avo-, laitos- ja asumispalvelujen kautta.  Asumispalvelua ja pitkäaikaista laitoshoitoa voidaan
pitää eräänlaisina hoitoketjujen päätepisteinä.  Ennen niihin lähettämistä asiakkaalla on yleensä ollut
lukuisia hoitokontakteja avopalveluihin (esim. päihdeklinikat, psykiatrian poliklinikat) ja laitospalveluihin
(hoitojaksot psykiatrisella osastolla, päihdekatkaisu- ja kuntoutusjaksot).

  Pitkistä, monia vuosia kestävistä hoitoketjuista syntyy paljon kustannuksia.  Jokainen hoitoketjuun
osallistuva taho vastaa omalta osaltaan kustannuksista, eivätkä asiakkaan kokonaishoidon kustannukset ole
kenenkään tiedossa.  Mikäli hoitoketjujen kustannusrakenne olisi selvillä, voitaisiin sitä käyttää apuna
kustannustehokkaiden palvelujen kehittämisessä ja organisaatioiden palveluvalikon suunnittelussa.
Kustannusanalyysien kautta päästää myös pureutumaan toiminnan prosessien analysointiin eli mitä
toimintoja ja palveluita voidaan tehdä toisin, missä kohdassa palvelutuotannossa on pullonkauloja, jne.
Päihde- ja mielenterveystyössä näiden seikkojen haasteellisuus näkyy aivan erityisesti monien
liittymäpintojen (erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto, vanhuspalvelut, asumispalvelut)
kautta. Näiden liittymäpintojen taakse päästään tehokkaasti selvittämällä koko palvelurakenteen
asiakohtaiset kustannukset.

  KOHO- hankkeen ensimmäisessä vaiheessa oli tarkoitus syventyä päihde- ja mielenterveyspalveluiden
kustannusrakenteisiin, miten ja mistä kustannukset kertyvät, mihin ne ohjautuvat, jne. Kustannusrakenteen
syvällinen analyysi antaa täsmällistä tietoa niin palvelurakenteen kattavuudesta kuin sen katvealueista.
Kokonaiskustannusten analyysiä ja kustannusten seurantamallin laatimista päätettiin siirtää hankkeen
toiseen vaiheeseen: 1) aikataulu hankkeen ensimmäisessä vaiheessa asetti omat haasteensa 2) Jo vuoden
2011 loppupuolella alkoi hahmottua muuttuva toimintakenttä, tiedossa oli suuria muutoksia Lost
yhteistoiminta-alueen purkamisen, kuntaliitosten ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen uudelleen
muotoutumisen myötä 3) Uudenmaan alueella (Hus ja kunnat) toteutetaan Refinement – hanke, joten ei
ollut mielekästä toteuttaa päällekkäisiä selvityksiä.

  Koho II – hankkeen aikana tarjottiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kustannusanalyysin laadinta
Laurea ammattikorkeakoululle aiheeksi opinnäytetyöhön. Analysoinnissa oli tavoitteena kuvata ja vertailla
Lohjan ja Karviaisen käyttämien ja itse tuottamien palvelujen kustannusrakenteita sekä selvittää
kustannuksiin liittyviä päätöksentekomekanismeja.

  Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitoketjut -opinnäytetyö valmistui toukokuussa 2014, tekijöinä Mari
Rantakaulio ja Hanna Nokio. Tutkimus oli enemmänkin kvalitatiivinen kuin kvantitatiivinen. Taloudellisen
puolen tutkimista haittasi se, että yhden mielenterveys- tai päihdeasiakkaan hoitopolkua ja siihen liittyviä
kustannuksia on lähes mahdoton tutkia mm. tietosuojan vuoksi.

  Opinnäytetyön yhteenvedossa todetaan, että hoitoketjut osoittautuivat mielenterveys- ja päihdeasiak-
kailla erittäin pirstaileisiksi. Keskitettyä hoitoketjua ei todettu olleen yhdelläkään mielenterveys- ja
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päihdeasiakkaalla. Haastateltujen asiakkaiden mielestä kokonaisvaltaisen hoidon saaminen helpottuisi ja
ovelta ovelle siirtely vähentyisi, jos hoito olisi keskitettyä. Opinnäytetyön tutkimustuloksissa pirstaloidussa
hoidossa koettiin enemmän haittoja kuin hyötyjä. Asiakkaat kokivat pirstaloiduista hoitoketjuistaan, että
heidän hoitopaikkansa olivat sattumanvaraisia sekä saamansa hoito epämääräistä, aikaa vievää ja
tuloksetonta. Opinnäytetyön tulosten tarkastelun perusteella kehittämisehdotuksena esitetään, että
asiakkaiden kokemuksien ja näkemyksien mukaan hoitomuotoja tulisi integroida eli mielenterveys- ja
päihdeongelmien hoito tulisi järjestää keskitetysti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä on myös Mieli2009 –
ohjelman mukainen tavoite.

  Opinnäytetyö on luettavissa Theseus – tietokannassa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405065939.

4.5. Informaatioteknologiaan perustuvien terapioiden ja tukimuotojen käyttöönotto
Sähköisiä järjestelmiä ja ratkaisuja on kehitetty enenevässä määrin myös mielenterveys- ja päihdetyössä.
Informaatioteknologiaa hyödyntävät terapiamallit ja muut tukimuodot ovat jo joillakin alueilla käytössä.
Mielen avain - hankkeessa tätä työtä on tehty HUS Mielenterveystalon muodossa. Kokemukset ovat olleet
positiivisia ja Mielen avain - hankkeen yhteisenä tavoitteena on tämän palvelun laajentaminen muiden
osahankkeiden alueelle.

  HUS Mielenterveystalo ja Nuorten mielenterveystalo on otettu käyttöön Lohjan sairaanhoitoalueella.
KOHO II - hankkeen tehtävänä oli palvelusta tiedottaminen sekä kuntalaisille että sosiaali- ja
terveydenhuoltoalan työntekijöille ja työntekijöiden perehdyttäminen Mielenterveystalon Nettiterapioihin.

4.6. Mielenterveyskuntoutujien avokuntoutuspalvelut

KOHO I – vaiheessa oli kehitetty mielenterveyskuntoutuksen toimintaverkostoa sekä Lohjalla että
Karviaisessa. Alueen kunnissa nähtiin tarpeelliseksi tuottaa matalan kynnyksen kuntouttavaa ja/tai
mielenterveyttä ylläpitävää toimintaa itse. Kaste II ohjelmassa oli tavoitteena luoda matalankynnyksen
toimintaa mielenterveyskuntoutujille ja Mielen Avain – Lohja hankkeen tavoitteena oli luoda
palvelukäytänteitä, jotka tukevat mielenterveyskuntoutujan matalankynnyksen palvelua sekä asiakkaan
osallisuutta.

  Karviaisessa tavoitteena oli, että palvelukeskus muuttuu kokonaan mielenterveyskuntoutujien
asumispalveluyksiköksi. Muutos toteutui loppuvuodesta 2014. Tarkoituksena oli tarjota kuntoutuspalvelua
myös itsenäisesti asuville mielenterveysasiakkaille. Välikausihankkeen aikana alkoi päivätoiminnan
suunnittelu ja päivätoiminta alkoi tammikuussa 2014 Karviaisen omana toimintana. Vastaava palvelu alkoi
Lohjalla KOHO II – hankkeen toteuttamana Kuntoutuskoti Männikössä.

  Perusterveydenhuollon mielenterveystyön avopalvelut toimivat osana kuntoutujan psykiatrista
kokonaishoitoa. Toimintamuotoina voivat olla esimerkiksi: tiedon antaminen sairaudesta, lääkehoidon
toteutumisen varmistaminen, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen toiminnan edistäminen, elämänlaadun
parantaminen, perheen ja läheisten tukeminen, käytännön apu ja tuki päivittäisissä toiminnoissa ja
asiointitehtävissä, asumispalvelut, mahdollisuus erilaisiin ryhmätoimintoihin ja retkiin, työtoimintaan sekä
tukea itsenäistymiseen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

  Avopalveluiden päivä- ja ryhmätoiminta on toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintaa, jonka
tarkoituksena on tukea itsenäistä asumista. Palvelu on matalan kynnyksen palvelua, jonne ei tarvita
lääkärin lähetettä. Kuntoutussuunnitelmassa määritellään kaikki palvelut, joita asiakas tarvitsee.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405065939
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4.6.1 Avokuntoutuspalvelu Kuntoutuskoti Männikössä

Mielen avain – Lohja hanke pilotoi vuoden 2014 aikana avopalvelun ryhmätoiminnan siten, että
hanketyöntekijä vastasi palvelun suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä työskenteli ryhmäohjaajana yhtenä
päivänä viikossa. Palvelu toteutettiin yhteistyössä Lohjan kaupungin perusturvatoimen mielenterveys- ja
päihdepalveluyksikön kanssa. Hanke toteuttaa palvelun huhtikuun 2015 loppuun asti, minkä jälkeen se
jatkuu kaupungin omana palveluna. Ryhmätoiminta on suunniteltu itsenäisesti asuville
mielenterveyskuntoutujille.

  Ryhmätoiminnan tavoite on jakaa tietoa (edukaatio) ja osallistaa asiakkaat keskustelemaan omista
kokemuksistaan. Osa ryhmistä on suljettuja, jotta asiakkaiden luottamus syntyisi ryhmän sisällä ja se lisäisi
sitoutumista ryhmissä käymiseen ja oman sairauden hoitamiseen. Ryhminä on mm. psykoosisairauksien
sekä depression oireidenhallintaryhmä, tunnetaito – ryhmä sekä aistitoimintoja harjoittava ryhmä. Liikunta
– ja ravitsemusryhmissä tavoitteena on omien elämän valintojen tarkasteleminen tiedon avulla ja
toiminnan muuttaminen motivaation syntymisen kautta.  Ryhmätoiminnan sisältö vaihtuu
neljännesvuosittain. Vuoden 2014 aikana pilotoitiin kaikkiaan yhdeksän uutta ryhmäkokonaisuutta.
Asiakkaat saivat valita osallistumisensa eri ryhmiin. Asiakkaan valitsemat ryhmät kirjattiin
kuntoutussuunnitelmaan. Ryhmätoimintojen lähtökohtana on kehon ja mielen yhteys. Tärkeintä ei ole tulos
vaan toiminta ja sen merkitys yksilölle. Tavoitteena on tukea asiakkaan koko persoonallisuutta. Toiminnan
tarkoitus on antaa tietoa sekä elämyksiä ja kokemuksia, jotka vahvistavat myönteistä minäkuvaa.

  Asiakaskäyntejä vuoden 2014 aikana oli 357. Asiakkaita ryhmissä oli 5-12 henkilöä. Asiakaspalaute
kerättiin joulukuussa 2014. Avoimiin kysymyksiin mm. miten tilanteesi on muuttunut vuoden takaisesta
ajasta nykyhetkeen, annettiin seuraavanlaisia vastauksia: olen avoimempi ja sosiaalisempi, parempi, vointi
on kohentunut, olen ollut kenties vähän reippaampi kuin vuosi sitten samaan aikaan sekä olen tuntenut
olevani tasapainoisempi ja ryhmään kuuluminen tiistaisin on ollut tärkeää elämässäni.

  Palvelusta on tehty esite ja sitä on oltu esittelemässä posterilla Sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa 2015.

4.7. Kokemusasiantuntijakoulutus

Etelä-Suomen Mielen avain – hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut osallisuuden lisääminen.
Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen ja jalkauttaminen on liittynyt erityisesti osallisuuden
tavoitteeseen. Mielen avain – hanke aloitti kokemusasiantuntijakoulutuksen pilotoinnin syksyllä
2011 Välittäjä 2013 Pohjanmaa – hankkeen kehittämän koulutusmallin pohjalta. Koulutus on
suunnattu hankealueen mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujille sekä omaisille. Koulutuksen
tavoitteena on ollut antaa opiskelijoille valmiuksia toimia erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä
yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa palveluja suunniteltaessa,
arvioitaessa ja toteutettaessa.

  Alueellisen koulutuksen suunnittelu alkoi Välikausihankkeen aikana keväällä 2013. Tavoitteena oli
tuottaa laadullisesti korkeatasoinen koulutus oppilaitosyhteistyönä ammattikorkeakoulussa ja
kehittää toimintamalleja kokemusasiantuntijuuden paikalliseen käyttöön sekä luoda uudenlaista
yhteistyötä julkisen- ja kolmannen sektorin välillä. Paikallisesti toteutettava koulutus mahdollisti
hankealueen kunnissa asuvien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien osallistumisen koulutukseen.
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  Koulutuskokeiluun oli hakijoita enemmän kuin voitiin ottaa. Koulutukseen haastateltiin
hakemusten perusteella 18 henkilöä, 6 jäi haastattelujen ulkopuolelle ja pilotissa aloitti 10
opiskelijaa. 2.6.2014 pilotti-koulutuksesta valmistui 8 kokemusasiantuntijaa. Opiskelijoita ohjasi
työpari, jonka muodosti Koho-hankkeen hankekoordinaattori, jolla on terveysalan koulutus ja
vankka kokemus mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä. Työparina toimi koulutettu
kokemusasiantuntija. Hankekoordinaattori vastasi koulutuksen sisällöstä, hankki luennoitsijoita ja
piti oppitunteja. Laurea AMK:n sairaanhoidon opettajat osallistuivat pilottiryhmän opetukseen
ryhmän omilla oppitunneilla. Mielenterveysseuran tukihenkilökoordinaattori ja seuran
vapaaehtoiset osallistuivat myös opetukseen. Muina luennoitsijoina olivat mm. Mielen avain –
hankkeen työntekijät, koulutetut kokemusasiantuntijat ja eri alojen ammattilaiset.

   Kokemusasiantuntijaopiskelijat kirjautuvat Laurea amk:n avoimeen ammattikorkeakouluun
aikuisopiskelijoiksi ja osallistuvat sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa samoille luennoille Laurean
lukujärjestyksen mukaisesti (mm. mielenterveyshoitotyö ja kliininen psykologia). Koulutukseen kuuluu
myös yhteinen seminaari sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa. Koulutuksen tarkempi aikataulu ja
lukujärjestys muotoutuivat ammattikorkeakoulun kurssitarjonnan (sh-koulutus) mukaan. Koulutus
toteutettiin monimuoto-opiskeluna soveltamalla Mielen avain-hankkeessa kehitettyä moduulimuotoista
mallia. Malli koostuu neljästä opintokokonaisuudesta: 1. Mitä on kokemusasiantuntijuus, 2. Tietoa
kokemuksen rinnalle, 3. Minä kokemusasiantuntijana ja 4. Kokemusasiantuntijatoiminnan jalkauttaminen.

   Opiskelijaryhmä kokoontui kerran viikossa n. 5 oppituntia kerrallaan. Monimuoto-opiskelu piti sisällään
asiantuntijaluentoja vuorovaikutteisella otteella, pienryhmätyöskentelyä ja vierailuja ammattilaisille
tarkoitettuihin seminaareihin sekä omatoimista työtä ja välitehtäviä. Koulutuksen tärkein elementti oli
ryhmäprosessi ja opiskelijoiden omien tarinoiden kuuleminen, työstäminen ja kertominen.

  Opiskelijoilta saadun palautteen (yhteinen palautekeskustelu 21.5.2014) mukaan koulutus oli koettu
voimauttavaksi ja omaa kuntoutumista tukevaksi prosessiksi. Koulutuksen pituus (7kk) koettiin sopivana.
Uutta asiaa tulee paljon ja sen prosessointi vaatii aikaa. Oman elämän, sairastamisen ja toipumistarinan
pohtiminen vie voimavaroja ja myös siksi ajallisesti pitkää koulutusjaksoa pidettiin hyvänä. Opiskelijat
ehdottivat jopa koulutusajan pidentämistä. Koulutuspäivä kerran viikossa oli opiskelijoitten mielestä hyvä.
Viikoittainen kokoontuminen toi heidän mielestään rytmiä arkeen ja jaksamisen kannalta koettiin hyvänä
viikon mittainen väli koulutuspäivissä.

  Kokemusasiantuntijakoulutusmallia esiteltiin posterina Sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa 2015 ja Laurea
amk:n sairaanhoitajaopiskelijat Paula Holm ja Josefina Lukkarila tekivät koulutuksesta opinnäytetyön.
Opinnäytetyön tulokset esiteltiin hankkeen järjestämässä Kokemusasiantuntijaseminaarissa tammikuussa
2015. Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannassa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-
201503102970

  Koulutusmalli on kuvattu Innokylään: https://www.innokyla.fi/web/malli1182399.

4.7.1. Kokemusasiantuntijatoiminnan jalkauttaminen

Kokemusasiantuntijakoulutukseen sisältyi käytännön kokemusasiantuntijatehtäviä. Opiskelijat
harjaantuivat esiintymään yleisölle mm. pitämällä oman kokemustarinan kautta oppitunteja eriasteisille
terveydenhuoltoalan opiskelijoille Luksiassa (lähihoitajakoulutus) ja Laureassa (sairaanhoitajakoulutus).
Opiskelijaryhmä teki palvelun arvioinnin Betesda-säätiön palvelukoti Jokelaan. Yhdessä Lohjan
nuorisopalveluiden päihdetyöntekijän kanssa opiskelijat pitivät ammattikoululaisille

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201503102970
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201503102970
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päihdekasvatusluennon.

  Kokemusasiantuntijatoiminta on jalkautunut alueelle ja kokemusasiantuntijat on huomioitu palveluja ja
toimintoja suunniteltaessa. Mm. kokemusasiantuntija on ollut mukana Karviaisen alueen mielenterveys- ja
päihdeasioiden varhaisen puheeksioton koulutuksessa koulutuskokonaisuuden suunnitteluvaiheesta asti.
Kokemusasiantuntijat ovat myös toimineet Lohjalla ja Karviaisessa vertaisohjaajina mielenterveys-
kuntotutujien ryhmätoiminnoissa.

  Suurin saavutus on ollut kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminnan pilotointi Lohjan päihdeklinikalla ja
kokemusasiantuntijajäsen HUS Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikön johtoryhmässä.

  KOHO – hankkeen hankekoordinaattori on koulutuksen päättymisen jälkeen koordinoinut kokemusasian-
tuntijoiden toimintaa. Hankkeen päätyttyä alueellinen koordinointi siirtyy KoKoA -  Koulutetut
Kokemusasiantuntijat ry:n aluevastaavalle.

4.8. Kokemusasiantuntija Lohjan päihdeklinikalla

Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa (Mieli 2009) ehdotetaan asiakkaan aseman
vahvistamiseksi kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden osallistumista mielenterveys- ja
päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista
kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmista joko niitä sairastavana, niistä toipuneena, palveluita
käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Lisäksi hänet on koulutettu kokemusasiantuntijan tehtäviin.
Vantaalla päihdetyön kokemusasiantuntija terveysasemalla -työmallin pilotointi aloitettiin 9/2012.
Vantaan Korson terveysasemalla aloitti vastaanottotyön kokemusasiantuntija, jolla oli omakohtainen
kokemus päihdeongelmasta ja siitä toipumisesta. Porvoon päihdeklinikalla on toiminut kokemusasian-
tuntijan vastaanotto 4/2013 lähtien. Asiakaspalaute oli kannustavaa ja toimintaa ehdotettiin
toteutettavaksi myös KOHO – hankkeen alueen päihdepalveluihin.

  Lohjan päihdeklinikalla pilotoitiin kokemusasiantuntijan vastaanotto 1.9.2014–31.3.2015.
Ensimmäisen kuukauden ajan kokemusasiantuntija työskenteli 20 tuntia viikossa, mutta työmäärän
lisäännyttyä työaikaa lisättiin ad. 28 tuntia/viikko.

  Seitsemän kuukauden aikana Lohjan päihdeklinikalla kokemusasiantuntijan vastaanotolla kävi 66 eri
asiakasta. Asiakkaat ohjautuivat päihdeklinikan sairaanhoitajien kautta. Pääosa asiakkaista oli yli 40-
vuotiaita miehiä. Kokemusasiantuntijaa halusi tavata myös muutama päihdeongelmaisen läheinen.
Vastaanottokäyntejä oli keskimäärin viisi / asiakas. Yhteensä vastaanottokäyntejä oli pilotin aikana
202.

  Yksilötapaamisten lisäksi kokemusasiantuntija tapasi asiakkaita yhdessä sairaanhoitajien kanssa,
osallistui päihdeklinikan tiimeihin, työnohjaukseen ja koulutuksiin. Hän oli mukana SAS-työryhmässä ja
hänen mielipidettään kuultiin laitoskuntoutusjaksoja suunniteltaessa. Kokemusasiantuntija kävi
tapaamassa Tynniharjun terveysaseman päivystysosastolla katkaisuhoidossa olevia asiakkaita. Yhdessä
päihdeohjaajien kanssa hän teki myös kotikäyntejä. Lokakuussa 2014 päihdeklinikalla alkoi
kokemusasiantuntijan ohjaama toiminnallinen ryhmä, missä on ollut viikoittain +/- 10 asiakasta.

  Kokemusasiantuntija on kerännyt asiakkailtaan palautetta asiakastyytyväisyyskyselyllä, joka annettiin
viimeisen käyntikerran jälkeen. Kyselyssä pyydettiin vastaamaan kysymyksiin: 1. Oliko sinulle hyötyä
siitä, että työntekijä on itse sairastanut päihdesairauden ja toipunut siitä, 2. Onko olosi
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helpottuneempi / toiveikkaampi kuin ennen vastanotolle tuloa ja 3. Piditkö kokemusasiantuntijan
palvelusta? Vastauksia palautettiin vain 16 kpl. Vastanneista 14 vastasi olevan erittäin paljon hyötyä
siitä, että työntekijällä on omakohtainen kokemus päihdeongelmasta. Kahden vastaajan mielestä tästä
oli paljon hyötyä. Kahdeksan vastaajan olo oli erittäin paljon helpottuneempi / toiveikkaampi ja
kahdeksan paljon helpottuneempi kuin ennen vastaanotolle tuloa. Kaikki vastanneet olivat pitäneet
kokemusasiantuntijan palvelusta.

  Pilotti sai myös paikallista julkisuutta kun Länsi-Uusimaa – lehti teki koko sivun jutun Ehkäisevän
päihdetyön viikolla 1.11.2014.

5. Yhteenveto hankkeesta
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistä Lohjan sairaanhoitoalueen kunnissa oltiin suunniteltu jo
2000-luvun alkuvuosista. Hankeyhteistyötä kuntien välillä ryhdyttiin hahmottelemaan v.2008 ja
varsinaiseen vauhtiin se lähti Lost - yhteistoiminta-alueen ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen
perustamisen myötä. Kunnat hakivat Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelman rahoittamaan Mielen
avain – hankekokonaisuuteen.  Mielen avain – hanke on toiminut hyvin laajalla maantieteellisellä alueella ja
enimmillään hankkeessa on ollut mukana 35 kuntaa. Paikallisesti hankkeen hallinnointi koettiin raskaaksi,
aikaa vieväksi ja hajanaiseksi juuri sen laajuuden vuoksi.

 Hankkeen toiminta-aikana alueen mielenterveys- ja päihdepalveluita on kehitetty laajasti niin hanketyönä
kuin kuntien omissa palveluissa hankkeen siivittämänä. Hankkeen kehittämistyön tärkeimpiä saavutuksia
ovat olleet mm. kuntien yhteisen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelman laatiminen, mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden asumisen kehittäminen ja mielenterveysasiakkaiden päivätoiminnan kehittäminen
hankealueen kunnissa, interpersoonallisen terapiamenetelmän käyttöönotto, kokemusasiantuntijakoulutus
sekä – toiminnan jalkauttaminen osaksi peruspalveluita. Myös erilaisten yhteistyöverkostojen luominen
kunnallisten toimijoiden, kolmannen sektorin ja oppilaitosten välille on katsottu tärkeäksi osaksi
palveluiden kehittämistä.
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