LAPIN HANKEOSION YHTEISET PILOTIT
PÄIHDETYÖNTEKIJÄIDEN VERTAISRYHMÄ. Tuetaan pienemmissä kunnissa päihdetyössä toimivien
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työntekijät sopivat sen jälkeen tapaavansa kuvapuhelinyhteydellä kahden kuukauden välein. (NP
28.10.2014)
KULTTUURILÄHTÖINEN PÄIHDETYÖ. Lapissa saamelaiskuntia ovat Sodankylä (kunnan pohjoisosan Vuotson
kylä), Inari, Utsjoki ja Enontekiö. Enontekiöllä on kehitetty kulttuurisensitiivinen Mettäterapia
Mettäterapia‐
toimintamalli, jota kokeillaan syksyllä 2014 myös Inarissa. Uusia toimintamalleja kaivataan ja niitä olisi
saatavissa Norjan puolelta. Järjestetään toimintamalleja esittelevä ja vaihtava työkokous keväällä 2015
Saamelaisalueella, jossa malleja hankkeesta ja Norjasta sekä Mettäterapia esitteillä. (NP 28.10.2014)
PÄIVÄTOIMINTA NÄKYVÄKSI
NÄKYVÄKSI. Sininauhaliiton Vaaka
Vaaka‐hankkeessa
hankkeessa (RAY) on kehitetty ja pilotoitu
päiväkeskustoiminnan arviointimalleja, jotka tuodaan hankkeen tuella nyt Lapin päiväkeskusten tietoon ja
tuetaan suunnitelmallisen arvioinnin käyttöönottoa. Toiminta käynnistyy esittelyllä kuvapuhelimella
27.1.2015 ja sen jälkeen Sininauhaliitto ja hankkeen työntekijät tukevat kuntia valitsemaan ja ottamaan
käyttöön vähintään yksi arviointityökalu
arviointityökalu. (NP 28
28.10.2014)
10 2014)
SODANKYLÄN PÄIHDETIIMI. Sodankylässä päihdetyön eri sektoreilla työskentelevät ammattilaiset haluavat
tiivistää yhteistyötään ja parantaa asiakkaan palvelua. Tiimi rakentaa palveluverkoston, jossa
asiakasvastavana toimii se, johon asiakas on ensin yhteydessä ja hän päättää yhdessä asiakkaan kanssa,
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PÄIHDEPALVELUKETJU. Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön yhdeksi kehittämistehtäväksi
on asetettu päihde‐ ja mielenterveyspalveluketjun selkiyttäminen, jossa hanke on mukana. (NP
28.10.2014)
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LAPIN HANKEOSION YHTEISET PILOTIT
VERTAISKONSULTAATIO KUVAPUHELIMELLA. Tavoitteena on tarjota Lapin kuntien sosiaalitoimen ja päihdetyön
toimijoille vertaiskonsultaation mahdollisuus videolla aikuissosiaali‐ ja päihdetyön asioissa. Työntekijöillä
on mahdollisuus varata kalenterista videoneuvotteluaika jja käydä
y luottamuksella läpi
p joko
j
yleisellä
y
tasolla
tilanteita ja toimintamalleja tai sitten asiakkaan luvalla yksittäistä asiakasasiaa. Palvelua kehitetään osana
Posken Virtu.fi ammattilaispalveluvalikkoa. (NP 24.4.2014)
SOSIAALITYÖN OHJAUSTA, NEUVONTAA JA KESKUSTELUAPUA KUVAPUHELIMELLA. Tuotetaan kuvapuhelimen
välityksellä Lapin maakunnan asukkaille sosiaalityöntekijän ohjausta, neuvontaa ja keskusteluapua.
Palvelu on tarkoitettu asiakkaille tilanteissa, joissa tarvitaan neuvontaa tai keskusteluapua erilaisissa arjen
ongelmissa ja kriisitilanteissa esimerkiksi työttömyyden, sairauden, perheolojen, taloudellisten tai
päihdevaikeuksien vuoksi. Palvelun lähestymistapana on etsiä ratkaisuja asiakkaiden tavoitteista,
vahvuuksista ja elämänarvoista käsin. Palvelu on tarkoitettu kaikenikäisille – nuorista ikäihmisiin. Palveluun
voi osallistua yksin, perheenä tai pariskuntana. Palvelua kehitetään osana Posken Virtu.fi
ammattilaispalveluvalikkoa. (LL 31.5.2014)
PÄIHDEKLINIKAN VIDEOKONSULTAATIO. Tavoitteena Lapin sairaanhoitopiirin päihdeklinikan roolin
selkeytyminen suhteessa kuntien päihdepalveluihin sekä uusien
uusien, kuntien palveluja tukevien
konsultaatiopalveluiden suunnittelu ja pilotointi. Ensimmäisenä käynnistyy
videokonsultaatiomahdollisuuden testaus päihdepalveluja suunnittelevien kuntatoimijoiden
(sosiaalityöntekijä/lääkäri) suunnitelmien tueksi. Kolpeneen toimija ohjaa kuntatoimijaa/asiakasta hänelle
sopivan palvelun järjestämiseen
järjestämiseen. Toimintaa pilotoidaan vuoden 2014 aikana,
aikana jonka jälkeen se jää kysynnän
mukaan vakinaiseksi palveluksi.
ASIAKASKEHITTÄJÄVIDEO. Hanke on tuottanut yhteistyössä Ikälaki‐hankkeen kanssa 10 minuutin videon, jossa
tuodaan kehittäjäasiakastoiminta tutuksi ja rohkaistaan asiakkaita ja kuntatoimijoita sen hyödyntämiseen.
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LAPIN HANKEOSION KOULUTUKSIA
RUOKA JA RIIPPUVUUS –KOULUTUS. Tarjotaan Lapin hankekuntien toimijoille mahdollisuus osallistua Ruoka ja
Riippuvuus
pp
((RAY‐hanke/Myllyhoito
/ y y
ry)
y) –valtakunnallisen kehittämishankkeen koulutuksiin 3. jja 4.12.2014.
Koulutukseen voi osallistua joko Keminmaassa tai Rovaniemellä tai kuvapuhelimen kautta
jompaankumpaan. Koulutukset kestävät iltapäivän ja sisältönä on hankkeen esittelyä sekä
perustietopaketti erilaisista ruokaan ja syömiseen liittyvistä riippuvuuksista sekä niiden linkittymisestä
yyleisesti riippuvuusproblematikkaan.
pp
p
((NP 28.10.2014))
TUKIASUMINEN VUOKRALLA –KOULUTUS. 31.3.2014 pidettiin vuokra—asumisen pelisäänöistä
koulutusiltapäivä, jossa käsiteltiin myös turvallisen kotikäynnin periaatteita. Asiantuntijana oli
Rovaniemellä Sininauhaliiton kehittäjä Jari‐Juhani Helakorpi Helsingistä. (NP 5.6.2014)
KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTTAJAKOULUTUS toteutettiin verkoston yhteistyönä
yhteistyönä. Verkostossa olivat THL
THL,
LPKS, Balanssi Ry, Poske ja Hyvinvointi hakusessa ‐hanke. Kohderyhmänä kuntien ja järjestöjen päihde‐ ja
mielenterveystyöntekijät, jotka ovat kiinnostuneet kokemusasiantuntijatoiminnan aloittamisesta omalla
alueellaan ja joilla on jatkossa mahdollisuus toimia kokemusasiantuntijoiden kouluttajana. Tavoitteena oli
saada eri puolelle Lappia kokemusasiantuntijavalmennuksia ja siten kehittäjäasiakkaita mukaan
palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulutus toteutui 2 x 2 päivän lähitapaamisilla ja 3
x puolen päivän lähi‐ ja videotapaamisilla. Koulutukseen osallistui 17 työntekijää eri puolilta Lappia.
Rovaniemellä ja Länsi‐Lapissa käynnistyi valmennusryhmät, pienemmillä paikkakunnilla on saatu mukaan
yksittäisiä asiakkaita,
asiakkaita muttei ryhmiä käynnistettyä.
käynnistettyä Lisäksi toimijat laativat kokemusasiantuntijatoiminnasta
ja siitä saadusta kokemuksista runsaasti materiaalia mm. opaskirjasen. Materiaalilinkki (NP 27.10.2014)
PÄIHDEPALVELUJEN TUOTTAJAT ESITTÄYTYVÄT KUVAPUHELIMELLA. Kevään 2014 aikana järjestettiin
luentosarja, jossa 8 eri päihdepalvelujen tuottajaa esittäytyi videoteitse kuntatoimijoille. Tavoitteena oli
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hoitomuotoihin. Toteutuksessa oli jonkin verran teknisiä ongelmia, erityisesti kuntaosallistujilla ja vähän
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