Tavoite 1:n mukaiset hanketulokset Hyvinvointi hakusessa – Riippuvuus riskinä -hankkeessa 2013–
2015 Lapissa ja Kainuussa.
Hankkeen keskeisimmät
tuotokset
Matalan kynnyksen
päivätoimintapäivän
käynnistämisprosessin tuki

Tuotoksen avulla saavutetut tulokset ja
vaikutukset
Saatiin toteutettua moniammatillisesti ihan
uutta, matalan kynnyksen päihteetöntä
toimintaa kaikkein vaikeimmassa tilanteessa
oleville kuntalaisille. Toimintaan ollaan
tyytyväisiä ja sitä halutaan jatkaa ja
kehittää. Toiminta edistää myös kunnan
toimijoiden verkottumista, koska
toteutetaan vaihtuvin työparein.

Viisipäiväisen päivätoiminnan
käynnistämisen tai sisällön
kehittämisen tuki

Tuettiin päivätoiminnan käynnistämisessä
sekä kehittymisessä. Saatiin osallistavampaa
päivätoimintaa, jossa monipuolisempia
sisältöjä sekä kehittämistä ja arviointia.
Edistettiin päivätoiminnan integroitumista
muihin palveluihin ja tuettu toimijoiden
jaksamista ja verkottumista.

Saamelaiskulttuurisensitiivinen
työn osaamisen lisääminen

Ohjeistusta ja tukea kulttuurin huomioivaan
päihde- ja mielenterveystyöhön saatiin
erityisesti Norjan puolelta saatujen
kokemusten kautta.

Lapsiperheiden ja nuorten
ehkäisevän päihdetyön malli
Kainuussa

Kuvattiin ehkäisevän, matalan kynnyksen
toiminnot nuorille ja lapsiperheille
kunnittain. Selkiytettiin toimijoiden
yhteistyötä ja työnjakoa sekä
yhdenmukaistettiin toiminnan periaatteita.

Kainuun nuorten ehkäisevän
päihdetyön verkko- ja
mobiilipalvelut

Kartoitettiin kuntien nuorten tilannetta ja
tarpeita netti- ja peliriippuvuuden
aiheuttamiin haasteisiin. Osassa kuntia
tarvetta ilmeni, osassa ei. Tiivistettiin
yhteistyötä kuntien päihde- ja
mielenterveystiimien kanssa.

Toteutuksen laajuus
Perustettiin uusia toimipisteitä: Tervola,
Ranua, Posio, Pello, joissa kaikissa
toiminta jatkuu hankkeen jälkeen ja sitä
aiotaan laajentaa. Toimintaa kokeiltiin
myös Sallassa, Pelkosenniemellä ja
Savukoskella, 50–70 henkilöä viikoittain
toiminnassa. (Pilotit: 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22,
32, 33, 79, 80)
Tuettiin käynnistymistä Kemijärvellä
(mt-asiakkaat), Keminmaassa, Kittilässä
sekä jo aiemmin olleen päivätoiminnan
kehittymistä Kemijärvellä (päihde),
Torniossa, Ylitorniolla ja Rovaniemellä
(Pilotit 15, 20, 40, 41, 44, 68, 84)

Koulutuspäivät pidettiin toukokuussa
2015 ja kirjoitettiin artikkeli hankkeen
julkaisussa. Osallistujia oli kaikista
saamelaisalueen kunnista. Tulkkaus
saame-norja-suomi (108)
Puheeksioton kehittäminen ja
Kehitettiin erityisesti kotipalvelun
Kotipalvelun työntekijöille pidettiin
ehkäisevä päihdetyö Lapissa
puheeksioton toimintamalleja. Esimiehille ja tukiprosessi Sallassa ja
työterveyshuollon toimijoille hyödynnettiin Pelkosenniemellä, lähiesimiehille sekä
kokemusasiantuntijoiden tarinoita ja tukea työterveyshuollon työntekijöille
puheeksioton harjoitteluun. Päihdetietoutta Rovaniemellä. Osallistujia oli kaikkiaan
lisättiin ikäihmisille sekä nuorille/perheille. noin 60 henkilöä. Ehkäisevän
päihdetyön vuosikello Posiolle,
tilaisuuksia ikäihmisille Posiolla ja
nuorille/perheille Muoniossa (Pilotit 10,
11, 12, 29, 30, 67, 87)
Lapin päihdepalvelujen kartoitus Saatiin koottua yhteen Lapin 21 kunnan
Lapin 21 kuntaa (hankekunnat + 3
päihdepalvelut ja tuotua esille niiden
hankkeen ulkopuolella ollutta kuntaa).
moninaisuus ja kunnittainen erilaisuus.
Erillinen raportti. (105)
Kehittämistyötä toteutettiin kaikissa
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän jäsenkunnissa
Kajaanissa, Sotkamossa, Paltamossa,
Ristijärvellä, Hyrynsalmella, Kuhmossa
sekä Suomussalmella
Sotkamossa pilotoitu laajimmin.

