Tavoite 3:n mukaiset hanketulokset Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä -hankkeessa 2013–
2015 Lapissa ja Kainuussa.
Hankkeen keskeisimmät
Tuotoksen avulla saavutetut tulokset ja
tuotokset
vaikutukset
Opioidokorvaushoidon uudet Rovaniemen kuntouttavan korvaushoidon
toiminnot ja kehittäminen
mallin kehittäminen ja haittoja vähentävän
luominen. Asiakkaiden osallisuus lisääntyi
korvaushoidossa. Eri toimijatahojen asenne
korvaushoitoa kohtaan muuttunut
myönteisemmäksi, erityinen hyöty
kokemusasiantuntijan koulutusosuuksista.
Yhtenäinen korvaushoitomalli on syntymässä
Lappiin.
Päihdeasiakkaan asumisen
Saatiin lisää osaamista päihteettömän
tuen malli
asumisen sekä vuokralaisen
itsemääräämisoikeuden suhteesta sekä
luotiin mallia, jossa tuki ja oikeudet
kohtaavat sekä vuokranantajan, tukea
tarjoavan palveluntuottajan ja asiakkaan
kannalta selkeästi.
Paljon tukea tarvitsevan
Saatiin osaamista ja kokemuksia sekä
päihteitä käyttävän asiakkaan konkreettisia työvälineitä esimerkiksi lievästi
tukimalli
kehitysvammaisen kanssa tehtävään
päihdetyöhön, kuntatoimijoiden ja
erityisyksikön yhteistyöhön ja yhteistyöhön
kunnan sisällä.
Päihdepalvelujen
Mallinnusprosessissa palvelujen tilanne
mallinnukset ja strategiat
selkiytyi työntekijöille ja asiakkaan palvelujen
reitti selkiytyi kuntatasolla.

Toteutuksen laajuus
Pääsääntöisesti alueena
Rovaniemi (noin 45
korvaushoitoasiakasta nyt),
levinnyt kahteen kuntaan
käytännön tasolla. (Pilotit: 31,
56, 57, 59, 61)

Pilotti toteutunut loppuun
yhdessä kunnassa, koulutusta
mallista jo annettu useammalle
taholle (Pilotit 37, 49, 109)

Yksi kuntapilotti, Ylitornio,
runsaasti materiaalia jakoon
(pilotti 54)

Toteutettua saatiin kolme eri
mallinnusta: Posion ja Ranuan
päihdepalvelupolut, Tornion
äitiyshuollon yhteisasiakkuus
sekä Muonion päihde ja mtohjelma. Lisäksi osallistuttiin
LSHP:n päihdepalveluketjun
kehittämistyöhön (2, 13, 14,
51, 78, 100)
Yhdeksän eri tiimiä perustettiin
hankkeen aikana, osin tiimit
"sisällä" muissa piloteissa
(Pilotit 2, 14, 19, 27, 39, 58, 78,
88, 93)

Tiimit ja yhteistyöverkostot

Saatiin aikaan lisää yhteistyötä sosiaali- ja
terveydenhuollon välille erityisesti kuntien
sisällä, mutta osin myös perus- ja
erikoispalvelujen välillä sekä samaa työtä
tekevien välillä Lapissa.

Hoito-ohjeistukset

Luotiin tai päivitettiin avo- ja
Pilotteja Sallassa, Kemijärvellä
osastokatkaisuohjeet Sallaan, Kemijärvelle ja ja Rovaniemellä (Pilotit 25, 26,
Rovaniemelle. Antabusohje, ajo61, 62, 64, 65, 69, 71)
oikeusseuranta ja kirjallinen hoitosopimus
sekä korvaushoito-opas Rovaniemelle.

Palvelujen saavutettavuuden
lisääminen ja markkinointi

Palveluja tarjoavat yksiköt joutuneet
miettimään yksikkönsä perustehtävää ja
asiakaskuntaa sekä miettimään sitä,
saavuttaako tieto palveluista oikean
asiakaskunnan ja onko palvelun
esittelymateriaalia olemassa, saatavilla ja
ajan tasalla.
Julkaisu Polkuja yhteistyöhön Julkaisussa on tarinoita asiakkaiden,
- siltoja muutokseen (Liite 7) kehittäjien ja työntekijöiden yksityisestä ja
palvelun muutoksesta. Julkaisu on suunnattu
sekä päättäjille, työntekijöille että asiakkaille.
Tavoitteena on antaa uskoa muutokseen ja
edistää myönteisempää suhtautumista
erityisesti päihderiippuvaisiin ja heidän
palveluihinsa.
Polku- jalkautuva
Pilotoitu ja otettu käyttöön sosionomin ja
työparimalli nuorten
päihdesairaanhoitajan työpari, joka tuo
ehkäisevään päihdetyöhön
tiedostusta, ryhmätoimintaa sekä työparina
päihdeasiantuntemusta Kainuun Soten
kuntien toimijoiden tueksi, eikä asiakkaan
tarvitse siirtyä muualle. Toiminta on
vakinaistettu hankkeen päättyessä.
Perhevalmennuksen
Päihdeasioiden ja -asenteiden puheeksiotto
päihdeosio lasta odottaville
osana ryhmämuotoista perhevalmennusta
vanhemmille osana
Kainuussa. Toi lisää avointa puhetta
perhevalmennusta
päihteistä sekä tutustutti vanhemmat
neuvoloissa
päihdetyön palveluihin.

Kehitettiin ja pilotoitiin
Valintojen polku –
Hyvinvointi- ja
päihdekasvatusmalli
peruskoulun terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen
kokonaisuuteen
Kuvattiin päihdeosaamisen
geneerinen malli

Selvitys sosiaali- ja
terveysneuvontapisteen
tarpeesta Kainuuseen

Pilotit Kemijärvellä, Torniossa
ja Rovaniemellä (Pilotit 24, 41,
53, 76)

Julkaisua on tilattu 700 kpl,
josta Kainuuseen jaettu noin
100, Lapin kuntiin noin 450 kpl
ja muualle Suomeen noin 150
kappaletta.

Kaikki Kainuun Soten 7 kuntaa,
tietoja tarkemmin Kainuun
hankeosion raportissa

Toiminta osana Kajaanin
perhevalmennusta kesäkuusta
2014, Sotkamossa syyskuusta
2014 ja Kuhmossa toukokuusta
2015 alkaen. Jatkossa myös
muiden Kainuun Soten kuntien
palveluihin.
Luotiin suunnitelmallinen päihdekasvatuksen Kajaanin kaupungin kaksi
toimintamalli yhteistyössä koulujen
koulua (110)
opettajien ja oppilashuollon kanssa.

Määritettiin perus- ja erityistason
Kainuun Soten kunnat (110)
päihdeosaamisen tasot (tiedot, taidot,
asenteet) sekä ne toimialat, joiden toimijoilla
tulisi olla perustiedot hallinnassa.
Selvitettiin kyselyn avulla eri sektoreilla
Kainuun Soten kunnat (110)
toimivien käsitystä sosiaali- ja
terveysneuvontapisteen tarpeesta
Kainuuseen.

