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Johdanto

Lainsäädäntö velvoittaa kuntia tekemään mielenterveys- ja päihdetyötä sekä järjestämään mielenterveys- ja päihdepalveluita sisällöltään ja 

laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Valtuusto hyväksyi 27.4.2015 Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelman vuosille 2015-2018. Ohjelmassa asetettiin kehittämistavoitteet 

ja niitä vastaavat toimenpiteet kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluille. Perusturvalautakunta vastaa ohjelman seurannasta, arvioimisesta 

ja päivittämisestä.

Perusturvalautakunta on 20.11.2019 nimennyt työryhmän päivittämään mielenterveys- ja päihdeohjelman vuosille 2020-2025:

• Työryhmän puheenjohtaja johtava hoitaja Tarja Soukko 30.4.2020 saakka, Kati Kola-Huhtala 1.5.2020 alkaen

• Sihteeri psykiatrinen sairaanhoitaja Suvi Koskinen

• Perusturvalautakunnan edustaja Paula Ylivakeri

• Päihdesairaanhoitaja Lari Santala

• Vastaava terveydenhoitaja Pia Turvala

• Päihdetyön ohjaaja Katri Niemi

• Sosiaalityöntekijä Anna-Maija Hoffren

• Hämeenkyrön kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen, sivistyspalveluiden edustaja

• Lisäksi työskentelyyn ovat asiantuntijoina osallistuneet työllisyyspalveluiden päällikkö Hanna Rajakoski, koulukuraattori Johanna 
Heikkinen ja psykiatrinen sairaanhoitaja Reetta Hasa (Pshp:n psykiatrian poliklinikka).



Mielenterveys– ja päihdetyötä ohjaava 
lainsäädäntö 1/2

• Lainsäädäntö velvoittaa kuntia tekemään mielenterveys- ja päihdetyötä sekä järjestämään mielenterveys- ja 

päihdepalveluita sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa tai kuntayhtymän alueella esiintyvä tarve 

edellyttää. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden lainsäännöllinen tausta on perustuslain (731/1999) 19.3 §:ssä, 

jonka mukaan julkisen vallan on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

• Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan on järjestettävä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi tarpeellinen mielenterveystyö, jonka tarkoituksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä 

suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentäminen ja 

poistaminen.

• Terveydenhuollossa tehtävä mielenterveystyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että se muodostaa 

toimivan kokonaisuuden kunnassa tehtävän sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Terveydenhuoltolaissa 

tarkoitettuun mielenterveystyöhön kuuluvat ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen 

psykososiaalinen tuki. Lisäksi mielenterveystyö sisältää yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen 

yhteensovittamisen äkillisissä, järkyttävissä tilanteissa. Laissa määritellään mielenterveyspalvelut, joilla 

tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta



Mielenterveys– ja päihdetyötä ohjaava 
lainsäädäntö 2/2

• Mielenterveystyö tulee ymmärtää laajasti. Mielenterveystyöllä tarkoitetaan mielisairauksien ja muiden 

mielenterveyshäiriöiden hoitoa, mutta myös väestön elinolosuhteiden kehittämistä siten, että ne ehkäisevät 

mielenterveyshäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä. 

Mielenterveystyö on mielenterveyslain 1.1 §:n mukaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja 

persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveyshäiriöiden ehkäisemistä, 

parantamista ja lievittämistä.

• Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä 

suojaavia tekijöitä sekä vähentää tai poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. 

Päihdetyötä on terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, joka koskee päihteettömyyttä 

suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. 

Lisäksi päihdetyö sisältää päihteiden aiheuttaminen sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluja.

• Päihdehuoltolain (41/1986) 6.1 §:n mukaan päihdehuollon palveluja on järjestettävä yleisiä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluja kehittämällä sekä antamalla erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Laki 

sisältää ensisijaisen velvoitteen järjestää päihdepalvelut yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kehittämällä.



Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015

5 §

Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän 

päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

Toimielimen tehtävänä on:

1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;

2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko 

väestölle;

3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä

4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, 

sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa

5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja 

tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön 

osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.



Hämeenkyrön mielenterveys-
ja päihdeohjelman taustaa

Mielenterveys- ja päihdeohjelma on suunnitelma siitä, miten edistetään mielenterveyttä ja 

ehkäistään päihdehaittoja, jotta kuntalaiset voisivat mahdollisimman hyvin ja saisivat 

tarvitsemansa palvelut.

Hämeenkyrön kunnan mielenterveys- ja päihdeohjelma 2021-2025 perustuu:

• Lainsäädäntöön (LIITE 1)

• Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategiaan 2018

• STM: n kansalliseen mielenterveysstrategiaan ja itsemurhien ehkäisyohjelmaan vuosille 

2020-2030

• THL: n ehkäisevän päihdetyön ohjelmaan 2015-2025

• Hämeenkyrön kunnan strategiaan

• Pirkanmaan tulevaisuuden sosiaali -ja terveyskeskushankkeeseen ( PirSOTE).



THL:n suositukset ehkäisevän 
päihdetyön järjestämisen tavoitteista

1. Ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja 

paikalliset rakenteet ovat kunnossa.

2. Haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen

3. Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan 

varhaisessa vaiheessa

4. Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista



Mielenterveys– ja 
päihdeohjelman arvot 1/2
Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategian arvot (2018): ”Mielekästä elämää Pirkanmaalla” 

1. Yhdenvertaisuus

Palvelujen käyttäjille ja heidän läheisilleen turvataan oikeus hyvään hoitoon ja palveluun asuinpaikasta 

riippumatta. Asiakkaille ja heidän läheisiilleen turvataan oikeus hyviin palveluihin ja tarpeen vaatiessa hoitoon asuinpaikasta 

riippumatta. Palvelujen käyttäjiä ja heidän läheisiään kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

2. Osallisuus

Osallisuus on yhteiskuntaan ja yhteisöön kiinnittymistä. Se syntyy sosiaalisen kanssakäymisen, työn, harrastusten, 

kansalaistoiminnan tai muun vaikuttamisen kautta. Osallisuus toimii vastavoimana syrjäytymiselle.

Osallisuus tarkoittaa myös palveluiden käyttäjien kokemusasiantuntijuuden huomioimista ja hyödyntämistä palvelujen 

suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa



Mielenterveys– ja 
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Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategian arvot (2018): ”Mielekästä elämää Pirkanmaalla” 

3. Palveluiden saavutettavuus

Tarjotaan monipuolisesti matalan kynnyksen ehkäisevän päihdetyön palveluita palvelualueittain.

Tarvittaessa palveluihin pääsee nopeasti ja helposti, niitä tarjotaan matalan kynnyksen periaatteella.

Toiminta organisoidaan palvelujen käyttäjien ja heidän läheistensä tarpeista käsin siten, että asiakas on palveluihin 

osallistuva aktiivinen toimija.

4. Kunnioitus

Mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvien palveluiden keskeinen periaate on toisen ihmisen arvostaminen ja toisista 

välittäminen.

Kunnioittaminen ilmenee hyvänä vuorovaikutuksena sekä palvelujen käyttäjien, läheisten ja työtoverien hyvänä kohteluna.



Mielenterveys– ja päihdeohjelman visio

Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia (2018): ”Mielekästä elämää Pirkanmaalla"

 Mielenterveyden, päihteettömyyden ja osallisuuden edistäminen on yhteinen asia. Asukkaiden mielenterveyttä 

ja hyvinvointia tuetaan kunta- ja aluetason ratkaisuilla kaikilla toimialoilla. Kuntalaisten, palvelujen käyttäjien 

sekä heidän läheistensä osallisuutta on vahvistettu.

 Peruspalvelujen roolia on vahvistettu mielenterveys- ja päihdepalvelujen toteuttamisessa.

 Ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien kuntalaisten palvelut on järjestetty tarpeenmukaisella ja 

laadukkaalla tavalla eri tahojen yhteistyönä.

 Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito toteutuu alueellisten hoito-ohjelmien ja hoitoketjujen mukaisesti.

 Kunta- ja aluetasolla on selkeästi sovittu mielenterveys- ja päihdetyön toteutuksesta, seurannasta ja 

vastuutahoista sekä yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta.

 Mielenterveys- ja päihdeosaaminen on turvattu. Koulutus, tutkimus, kehittäminen sekä käytännön 

mielenterveys- ja päihdetyö tukevat toisiaan tiiviissä yhteistyössä



Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien 
ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030
Mielenterveysstrategian viisi painopistettä ovat: mielenterveys pääomana, lasten- ja nuorten mielenterveys, mielenterveysoikeudet, 

tarpeenmukaiset laaja-alaiset palvelut ja mielenterveysjohtaminen

Strategian lähtökohtana on, että mielenterveys vaikuttaa kaikkeen terveyteen ja sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin:

Ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi:

• Lisätään mielenterveysosaamista ja -taitoja varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä erilaisin hankkein että 

opetussuunnitelmia kehittämällä.

• Lisätään koulutusten ja ohjelmatyön avulla mielenterveysosaamista ja -taitoja työpaikoilla, työelämän muutoskohdissa ja johtamisessa. 

Henkilöstön työhyvinvointi on organisaatioiden tärkein pääoma, ja mielenterveys on keskeinen osa sitä. Parannetaan keinoja tunnistaa 

henkilöstön kuormitusta ja työuupumusta. Valmistellaan työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelma.

• Lisätään koulutusten ja ohjelmatyön avulla mielenterveysosaamista ja -taitoja ikääntyvien palveluissa ja toiminnoissa. Otetaan mukaan 

mielenterveyden edistämiseen ikäihmisiä, joilla on kokemuksen tuomaa pääomaa.

• Lisätään yhteisöllistä hyvinvointia asuinalueilla. Lisätään toimia, jotka tähtäävät yksinäisyyden vähentämiseen, yhdessäoloon ja 

yhdessä tekemiseen. Toiminnassa voi olla mukana esimerkiksi kirjastoja, kouluja, palvelutaloja, alueen asukastoiminta, järjestöjä, 

seurakunnat, kulttuurin ja taiteen toimijoita ja sosiaalisen median yhteisöjä. Mielekäs tekeminen ja kokemus osallisuudesta yhteisössä 

tunnustetaan mielenterveyden osatekijäksi.



PirSOTE

Pirkanmaan liitossa on käynnistynyt Pirkanmaan tulevaisuuden sosiaali -ja 

terveyskeskushanke PirSOTE.

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Pirkanmaan maakunnan 

alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-

alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä 

yhteydenotolla.

PirSOTE -hankkeen kehittämiskohteet mielenterveys- ja päihdetyön osalta:

• Perustason toimijoiden päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen

• Matalan kynnyksen päihde- ja 

mielenterveysvastaanottotoiminnan sekä konsultaatiokäytäntöjen kehittäminen

• Ehkäisevän päihdetyön saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen kunnissa



Hämeenkyrön kuntastrategia

Yksi Hämeenkyrön kuntastrategian päämääristä on hyvinvoiva hämeenkyröläinen:

• Hyvinvoiva hämeenkyröläinen tuntee olevansa omatoiminen, aktiivinen ja elävänsä 

monipuolisesti myös läheistensä ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin hyväksi.

• Hämeenkyrössä asutaan aidosti lähellä luontoa kaupunkimaisessa tai 

maaseutumaisessa ympäristössä.

• Perheet ja itsenäisesti asuvat asukkaat kuuluvat paikalliseen yhteisöön, jossa kaiken 

ikäisillä on mahdollisuus käyttää hyviä palveluita.

• Me kunnassa opastamme asukkaita palveluiden valinnassa ja paikallisten hyvinvoinnin 

mahdollisuuksien löytämisessä. Hämeenkyrön kunta on uudistumiseen kannustava 

työantaja ja tunnettu fiksusta kuntatyöstään sekä laadukkaista julkisista tiloistaan



Hyvinvoiva hämeenkyröläinen -
Avaintavoitteet

• Avaintavoitteena on ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja eriarvoistumisen 

ehkäiseminen. Vahvuutenamme on, että julkiset rakennukset ja elinympäristö ovat käyttäjilleen turvallisia 

ja terveellisiä. Asiakkaan palveluohjaus eri tuottajien palveluihin toteutetaan kaikkien toimintojen hyvällä 

yhteistyöllä.

• Hyvinvointikertomus tarkentaa toimenpiteet ja mittarit hyvinvoinnin edistämiseen.

• Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut muodostavat lasten ja nuorten tarpeet huomioon ottavan yhtenäisen 

kasvun polun varhaisesta lapsuudesta kohti aikuisuutta ja elinikäistä oppimista. Palveluita suunnitellaan ja 

kehitetään yhdessä.

• Kaiken ikäisten kuntalaisten elämänlaatua edistetään liikuntamahdollisuuksilla ja kulttuuritoiminnoilla 

yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Nuoret ovat mukana kehittämässä viihtymistä ja turvallisuutta 

lisääviä palveluita. Perheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset voivat osallistua ja vaikuttaa 

hyvinvointipalveluiden sisältöön.

• Korkealaatuiset kuntapalvelut aikaansaadaan Fiksulla kuntatyöllä, joka on hyvän asiakaskokemuksen 

tuottavaa, uudistumiskykyistä mahdollistaen myös digipalvelut.

• Palvelut ovat kustannustehokkaita, vaikuttavia ja menestyvät myös valinnanvapaudessa. Kuntapalvelut ja 

maakunnan palveluverkko muodostavat toimivan kokonaisuuden.

• Kunnan päätöksentekokulttuuri on rakentavaa, ratkaisuhakuista ja tätä kuntastrategiaa toteuttavaa sekä 

perustuu avoimeen ja monikanavaiseen viestintään.



Hämeenkyrön kunnan mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Hämeenkyrön kunta tarjoaa sotekeskuksessa psykiatrisen sairaanhoitajan, päihdesairaanhoitajan ja päihdetyönohjaajan vastaanottoa ilman 

lähetettä.

• Hoitoon voi hakeutua oma-aloitteisesti tai esimerkiksi lääkärin tai terveydenhoitajan ohjaamana. Käynnit ja kotikäynnit ovat asiakkaalle 

maksuttomia. Vastaanotot toimivat matalan kynnyksen periaatteella, ja tavoitteena on, että asiakas pääsee hoitoon mahdollisimman pian.

• Perusterveydenhuollossa voidaan hoitaa lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden häiriöitä sekä elämäntilanteeseen liittyvää oireilua.

• Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata asiakkaan psykiatrisen sairaanhoitajan tai päihdesairaanhoitajan vastaanotolle.

• Hämeenkyrön kouluilla on mahdollista päästä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle joko suoraan hakeutumalla tai terveydenhoitajan kautta. 

• Psykiatrista avohoidon erikoissairaanhoitoa Hämeenkyrössä tarjoaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alainen psykiatrian poliklinikka, jonne 

tarvitaan aina lääkärin lähete. Perusterveydenhuollon ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyötä pyritään selkiyttämään ja tiivistämään, ja tätä 

kautta kohdentamaan palvelut mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi

• Katkaisuhoitoon tai laitoskuntoutukseen hakeudutaan päihdesairaanhoitajan tai päihdetyön ohjaajan kautta, ja näihin tarvitaan aikuissosiaalityöstä 

maksusitoumus. Päihdesairaanhoitajan vastaanotolla toteutetaan myös avokatkaisuhoito ja huumeidenkäyttäjien korvaushoito.

• Tuulensuun päivätoimintakeskuksessa tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaista mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa, ryhmätoimintaa sekä 

kotikäyntejä. Toiminnan tavoitteena on kuntoutujien toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen.

• Terveyskeskuksessa on mahdollista saada sosiaalihuoltolain edellyttämää palvelua sosiaaliohjaajan vastaanotolla. Sosiaaliohjaaja voi auttaa ja tukea 

elämäntilanteen selvittelyssä, tukien ja etuuksien hakemisessa ja ohjata asiakkaan tarvittaessa eteenpäin asianmukaisten palveluiden piiriin.



Työllisyyspalvelut

• Hämeenkyrön kunnan työllisyyspalveluiden tehtävänä on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja mahdollistaa muutos.

• Hämeenkyrön työllisyyspalveluihin kuuluu yksilö,-ryhmä ja työvalmennusta eri valmennusyksiköissä, palveluohjausta, 

työkykyneuvontaa sekä etsivää nuorisotyötä.

• Palveluohjaus ja työkykyneuvonta ovat asiakkaiden palvelutarpeen arviointia sekä toimintakykyä tukevaa toimintaa. Palveluohjauksen ja 

työkykyneuvonnan kautta asiakkaita ohjataan asiakkaan tilanteeseen sopiviin palveluihin.

• Ryhmä-, ja yksilövalmennusta toteutetaan sekä nuorille aikuisille starttivalmennuksessa että aikuisille räätälöityjä eriteemaisia ryhmiä 

valmentautujien tarpeiden mukaan. Työ- ja yksilövalmennusta toteutetaan valmennusyksiköissä, joita Hämeenkyrön 

työllisyyspalveluissa ovat puu-, ompelu-, ja verhoilupaja Virta, keittiö-, ja siivouspaja Kuohu, kehitysvammaisten työpaja Pyörre, ja 

kierrätyskeskus Helmi.

• Valmennuspalvelut tukevat valmentautujien päihteettömyyttä, positiivista mielenterveyttä, arjenhallintaa, kuntoutumista, vahvistavat 

osaamista ja työkykyä sekä toimivat polkuna työelämään tai koulutukseen.

• Työllisyyspalvelut tekevät yhteistyötä usean tahon kanssa valmentautujien elämänhallinnan ja osallisuuden tukemiseksi, näitä tahoja 

ovat mm. paikalliset oppilaitokset, sosiaali- ja terveyspalvelut, psykiatrian poliklinikka, rikosseuraamuslaitos, TE-palvelut, kolmas sektori 

ja työantajat.

• Etsivä nuorisotyö tukee alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen, työelämän ja muiden palveluiden ulkopuolella. Etsivä nuorisotyö on 

maksuton ja kaikille hämeenkyröläisille nuorille suunnattua. Etsivä nuorisotyö toimii ennaltaehkäisevällä otteella myös sellaisten nuorten 

parissa, joilla on tarvetta myös korjaaville palveluille. Työskentely nuoren ja etsivän nuorisotyöntekijän välillä perustuu vapaaehtoisuuteen 

ja luottamukseen. Työskentely on intensiivistä ja nuoren omista tarpeista lähtevää.



Elämänlaatupalvelut

• Kansalaisopisto järjestää eri alojen kursseja matalan kynnyksen periaatteella: kursseille ei ole peruskoulutus- tai ikävaatimuksia ja 

kurssit ovat hinnaltaan edullisia. Hämeenkyröläisille työttömille työnhakijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua ilmaiseksi kahdelle 

kurssille lukukaudessa. Kurssit ovat pääosin lähiopetusta, jossa sosiaalisella kanssakäymisellä on tärkeä osuus.

• Kulttuuripalvelut toteuttaa koulujen kulttuurikasvatussuunnitelmaa koulupäivän aikana tarjoten lapsille elämyksiä ja lisäten 

kokemuksellista tasa-arvoa, ja tarjoaa kulttuurielämyksiä myös varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille. Kesäisin pidetään 

avoinna museoita, joihin vapaa pääsy, sekä järjestetään ilmaista toimintaa kotiseutumuseolla. Kulttuuritoimintaa tuetaan jakamalla 

kohdeavustuksia.

• Kirjastopalvelut lainaa korvauksetta oman kokoelmansa kirjoja ja äänikirjoja, e-aineistoja, lehtiä, elokuvia, nuotteja sekä levyjä sekä 

erilaisia liikuntavälineitä. Korvausta vastaan välitetään myös muiden kirjastojen materiaaleja. Kouluja palvelee myös kirjastoauto ja 

liikkumisrajoitteisia henkilöitä kotikirjastopalvelut. Kirjastossa on käytettävissä asiakaskoneet sekä hubletit mm. tiedon hankintaan, 

sosiaalisen median käyttöön ja omien asioiden hoitoon. Kirjastossa saa oleskella vapaasti ilman toiminnallisia tai taloudellisia

vaatimuksia. Kirjastossa saa myös henkilökohtaista palvelua.

• Liikuntapalvelut järjestää liikuntaryhmiä ikääntyneille, työikäisille sekä muutamille erityisryhmille. Liikuntapalvelut tukee

seuratoimintaa avustuksilla, ylläpitää ja kehittää ulko- ja sisäliikuntatiloja sekä järjestää omaehtoisia liikuntatiloja, kuten kuntoradat, 

frisbeegolfrata, ulkokuntosali ja opastetut kävely- ja pyöräilyreitit.

• Nuorisopalvelut järjestää avointa nuorisotilatoimintaa 9-12- vuotiaille ja 13-17-vuotiaille. Nuorisopalvelut tukee nuorisovaltuustoa sen 

toiminnassa, ja sitä kautta nuorison osallisuutta. Nuorille järjestetään tapahtumia ja toimintaa joko koulupäivän aikana tai sen

ulkopuolella, yksin sekä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Kaikki nuorisopalveluiden tapahtumat ja muu toiminta ovat 

päihteettömiä.



Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila 

• Enemmistö lapsista, nuorista ja perheistä voi hyvin, mutta pienelle osalle on kasautunut hyvinvointia 

vaarantavia tekijöitä

• Valtaosa lapsista, nuorista ja lapsiperheiden vanhemmista kokee terveydentilansa hyväksi

• Tilanne on hyvä kansainvälisestikin

• Mielenterveyteen liittyvää oireilua esiintyy yleisesti.

• Lasten ja nuorten terveys on kohentunut, mutta eri ryhmien väliset terveyserot ovat pysyneet ennallaan tai 

jopa kasvaneet.

• Lapsiperheissä vanhempien terveysongelmat voivat olla koko perheen hyvinvoinnin riskitekijä.

• Hämeenkyrössä esiintyy kouluikäisillä univaikeuksia hiukan keskimääräistä enemmän

• Päihteisiin suhtautuminen on koko maahan verrattuna myönteisempää, toisaalta yli 50% nuorista ei käytä 

päihteitä lainkaan.

• Nuoret kokevat voimakkaammin olevansa riippuvaisia älylaitteiden käytöstä, kuin valtakunnallisesti.

• Yläkouluikäisten nuorten kokema seksuaalinen häirintä on kasvussa ja siihen tullaan oppilashuollossa 

kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota.

• Suurin osa yläkoulun oppilaista kokee koulunkäynnin ja kouluyhteisön mielekkäänä

Lähde: kouluterveyskysely 2019 ja kuntalaisille tehdyt kyselyt 2019 sekä ammattilaisille ja luottamushenkilöille 
järjestetty työpaja



Nuorten hyvinvoinnin tila 

• Nuorten 18-24-vuotiaiden työttömien osuus vastaavan ikäisestä väestöstä vuonna 

2019 oli Hämeenkyrössä 12,3 %, kun se Pirkanmaalla oli 12,6 %

• Hämeenkyröläisiä nuoria 16-29 -vuotiaita kuntoutusrahan saajina vuonna 2019 oli 

34 hlöä, kun vastaava luku koko Pirkanmaalla oli 2703.

• Hämeenkyrössä työttömiä työnhakijoita vuonna 2020 (tammi-lokakuu) on ollut 

kuukaudessa keskimäärin 96 alle 30-vuotiasta, kun niitä vuonna 2019 oli 70.

• Arvio koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 15-28-vuotiaista vuonna 

2019 oli Hämeenkyrössä n. 60-100 nuorta ja koko Pirkanmaalla 4824-8040 

nuorta.

• Vuonna 2019 18-24-vuotiaista hämeenkyröläisistä sai perustoimeentulotukea 83 

nuorta, koko Pirkanmaalla 7590 nuorta.

Lähde: Kelasto



Taustatietoja
• THL:n tilaston mukaan Hämeenkyrössä käytettiin vuonna 2019 8,5 litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta 

kohden. Koko maan keskiarvo oli 8,2 litraa. Vuonna 2018 Hämeenkyrön vastaava lukema oli 8,8litraa 100% alkoholia 15 

vuotta täyttänyttä asukasta kohden.

• Päihdesairaanhoitajan potilaskontaktit 1.1.2020-31.12.20: 1804. Vuonna 2018 kontakteja kokonaisuudessaan 1177 ja 

vuonna 2019 1110. Eri potilaiden lukumäärä v. 2019 yht. 151, v. 2020 joulukuun alkuun mennessä 175.

• Päihdetyönohjaaja (50% työaika Hämeenkyrössä) asiakastyötapahtumat joulukuun puoliväliin 2020 mennessä yht. 989.

• Terveyskeskuksen psykiatrisen sairaanhoitajan potilaskontaktit v. 2019 yhteensä 852, eri potilaiden lukumäärä 187. Vuonna 

2020 kontakteja 1189, eri potilaiden lukumäärä noin 250. Eli sekä päihde- että psykiatrisen sairaanhoitajan kontakteissa ja 

potilasmäärissä nousua vuonna 2020.

• Noin kolmasosa työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveyssyistä. (Valtakunnallinen tilasto, Eläketurvakeskus)

• Työttömiä hämeenkyröläisiä oli marraskuussa 2020 484, joka on 10,3% työvoimasta, vuoden 2019 marraskuussa luku oli 

314, joka on 6,6% työvoimasta. Koko Pirkanmaalla marraskuussa 2020 oli 28891 työtöntä eli 11,8% ja vastaavasti vuotta 

aiemmin 21511 / 8,8%

• Vuonna 2019 etsivä nuorisotyö tavoitti 71 hämeenkyröläistä nuorta, joiden kanssa työskentely oli tiivistä. 

Työllisyyspalveluissa oli valmennuksessa 167 henkilöä, joista 24 nuorta starttivalmennuksessa.



Mielenterveys- ja päihdeohjelman tavoitteet 
ja toimenpiteet vuosille 2021-2025

Tavoitteissa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä kunnan asukkaiden mielenterveyden 

edistämisen ja päihteiden käytön ehkäisyn näkökulmasta:

1) Kaikissa kunnan palveluissa huomioidaan ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön 

näkökulma. Ehkäistään kuntalaisten päihteiden käyttöä ja edistetään mielenterveyttä tarjoamalla 

vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja mielekkäitä vapaa-ajanviettotapoja.

2) Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus päästä matalan kynnyksen mielenterveys- ja 

päihdepalveluihin sekä tuotetaan palvelut mahdollisimman kattavasti kunnan omana toimintana

3) Varmistetaan henkilökunnan riittävä osaaminen tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia

4) Panostetaan ehkäisevään päihdetyöhön suunnitelmallisesti ja lainsäädännön mukaisesti

• Seuraavien diojen taulukoissa esitetään mielenterveys- ja päihdeohjelman tavoitteet ja 

toimenpiteet



Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta

Ehkäisevän päihdetyön saatavuuden 

ja vaikuttavuuden parantaminen

Ehkäisevän päihdetyön organisoituminen:

monialainen työryhmä sekä ehkäisevän 

päihdetyön koordinaattori

Kunnan hyvinvointityöryhmä, 

ehkäisevän päihdetyön 

koordinaattori

Ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä on perustettu ja 

suunnitelmallinen toiminta 

käynnistetty

Työikäisten

harrastusmahdollisuuksien

ylläpitäminen ja kehittäminen

Edullisten ja monipuolisten matalan kynnyksen

harrastusmahdollisuuksien

ylläpitäminen

Harrastustukihenkilötoiminnan

kehittäminen

Asiakkaiden toiveiden kuuleminen

Sivistyslautakunta

Elämänlaatupalvelut

Käyttäjämäärien ja 

asiakaspalautteen seuranta

Hämeenkyrön

kunnan perusturvapalveluiden

ja sivistyspalveluiden

henkilökunnan päihde- ja 

mielenterveysosaamisen

lisääminen ja vahvistaminen

Henkilökunnalle järjestetty sisäinen ja ulkoinen 

koulutus

Asiakkaiden mielenterveys- ja päihdeongelmien

Tunnistaminen ja puheeksi ottaminen

Palvelualueiden esihenkilöt

Perusturvapalveluiden ja 

sivistyspalveluiden henkilöstö

Henkilökunnan toteutuneet 

koulutukset

Tavoitteet 1/6



Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta

Lapsiperheiden mielenterveyden 

oikea-aikainen tuki ja kuntoutuksen 

oikea-aikaisuus

Erityisen tuen ja riskikäyttäytymisen tunnistaminen 

laajoissa terveystapaamisissa ja tuen 

järjestäminen.

Hoitopolkujen rakenteellinen toteuttaminen ja 

niistä tiedottaminen.

Perhepalvelut,

laku-tiimi (lasten kuntoutusryhmä)

Lakisääteisten laajojen neuvola, 

koulu- ja opiskelutarkastusten 

toteutuminen.

Kirjatut hoitopolut: 

neuropsykiatrisesti 

oireilevan lapsen tuki.

Nuorten päihteiden käytön 

vähentäminen ja päihdetietoisuuden 

lisääminen

Järjestetään (vuosikellon mukaisesti) 

päihdeohjausluentoja, oppilaille, opiskelijoille sekä 

vanhemmille.

Nuorisopalveluiden koordinoima 

nuorisotyön moniammatillinen 

tiimi

Kouluterveyskyselyn tulokset 

nuorten päihteiden käytöstä. 

Vuosikellon toteutuminen. 

Toteutuneet 

päihdeohjausluennot.

Matalan kynnyksen 

mielenterveyspalveluiden 

varmistaminen lapsille ja nuorille

Kouluttaa kunnan koulu- ja 

opiskeluhuollon 

työntekijöitä masennuksen 

interventioiden käytöstä ja sen 

tuloksellisuudesta

Panostetaan ennaltaehkäisevään 

mielenterveystyöhön antamalla lapsille nuorille 

mahdollisuus päästä jonottamatta koulupäivien 

aikana/ ilman ajanvarausta terveydenhoitajalle, 

psykiatriselle sairaanhoitajalle, kuraattorille

ja psykologille. Alakoulujen nuorisotyöntekijä.

Nuorten masennuksen hoitoon soveltuva IPC-

lyhytintervention käyttöönotto ja juurruttaminen 

normaalitoiminnaksi nuorten mielenterveyden 

ongelmia kohtaavissa perustason palveluissa

Perhepalvelut

Perhepalvelut

Seurataan matalan kynnyksen 

palveluiden käyntimääriä

kehitystä, huomioidaan 

käyntitilastot ilman ajanvarausta.

PirSoten -ohjelmaan 

sisältyvän Viva-hankkeen 

toteutuminen.
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Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta

Järjestetään lasten ja nuorten 

mielenterveyttä, päihteettömyyttä ja 

osallisuutta tukevaa toimintaa

Harrastustakuu. Lapsille ja nuorille vapaita eri 

harrastusryhmiä. Lasten ja nuorten 

harrastustapahtuma, jossa lapset ja 

nuoret huoltajineen pääsevät kokeilemaan eri 

harrastuksia.

Harrastustukihenkilötoiminnan

kehittäminen.

Elämänlaatupalvelut Seurataan osallistujamääriä ko. 

toiminnoissa

Parisuhteen ja vanhemmuuden tuki Otetaan vanhempien jaksaminen ja tuen 

mahdollisuus puheeksi varhaiskasvatuksen Vasu-

keskusteluissa ja neuvolakäynneillä ja ohjataan 

vanhempia aktiivisesti esim. perhetyöhön tai 

perheneuvolaan

Perheneuvonnan vastaava 

psykologi

Varhaiskasvatuksen johtaja

Vastaava terveydenhoitaja

Toteutuneet perheneuvonnan 

käynnit
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Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta

Tarjotaan tiiviimpi tuki psykiatrisille 

potilaille kunnan omana toimintana, ja 

selkeytetään työnjakoa 

perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon välillä.

Terveyskeskussairaalan osaston käyttö, 

yhteistyö terveyskeskuksen psykiatrisen 

sairaanhoitajan ja päihdesairaanhoitajan sekä 

psykiatrian poliklinikan ja sairaalan välillä.

Psykiatrinen sairaanhoitaja ja 

päihdesairaanhoitaja

Erikoissairaanhoidon 

kustannusten ja käytön muutosten 

seuranta, käyntitilastojen

seuranta, psykiatrian poliklinikan 

lähetemäärän ja jonotilanteen 

seuranta.

Säilytetään nopea hoitoon pääsy 

psykiatriselle sairaanhoitajalle ja 

päihdesairaanhoitajalle matalan 

kynnyksen periaatteella

Ei lähetekäytäntöä, psykiatrisen 

sairaanhoitajan ja päihdesairaanhoitajan 

yhteystiedot helposti kuntalaisten

saatavilla. Jalkautuva päihdetyö.

Säilytetään riittävä psykiatrisen 

sairaanhoitajan resurssi, päihdesairaanhoitajan 

työpanos kokonaan päihdesairaanhoidossa.

Terveydenhuollon vastuualue, 

psykiatrinen sairaanhoitaja, 

päihdesairaanhoitaja

Seurataan käyntitilastojen ja 

potilasmäärien kehitystä, sekä

psykiatrian poliklinikan 

lähetemäärää ja jonotilannetta.

Säilytetään (sosiaalipsykiatrisen 

työn) mielenterveyskuntoutujille 

suunnattu matalan kynnyksen

ryhmätoiminta

Nopea palveluntarpeen arvioiminen. 

Nopea pääsy palvelun piiriin

Psykiatrinen sairaanhoitaja ja 

päivätoiminnan ohjaaja

Käyttöaste, asiakaspalautekysely 

vuosittain

Kuntouttavan 

ryhmätoiminnan kehittäminen ja 

lisääminen kaikenikäisille

Perustetaan asiakkaiden palvelutarpeiden 

mukaisia ryhmiä osavastuualueiden rajat 

ylittävänä yhteistyönä.

Perusturvapalvelut Seurataan ryhmien käyttöastetta 

ja asiakaspalautetta.
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Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta

Mielenterveyskuntoutujien kotona 

asumisen tukeminen, palveluiden

kehittäminen ja lisääminen

Tuetun asumisen kehittäminen kunnan omana 

toimintana Kotorinteen alueelle

Yhteistyön tiivistäminen kotihoidon kanssa.

Lisätään määräaikaisia hoitokontakteja, esim. 

tuetaan tiiviisti asiakkaan kotiutumista

Mt-ja päihdeasiakkaiden ryhmätoiminnan 

kehittäminen

Psykiatrinen sairaanhoitaja ja 

päivätoiminnan ohjaaja

Palveluohjaaja ja asiakasohjaus

Kotikäyntien tilastointi

Määräaikaiset käynnit

Mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujien

asumispalveluiden kustannukset

Asiakkaille selkeä tieto 

ja yhdenmukainen 

kohtelu laitoskuntoutusasioissa

Laitoskuntoutuskäytäntöjen

selkiyttäminen ja yhdenmukaistaminen.

Sosiaalityön päällikkö,

Päihdesairaanhoitaja

sosiaalityöntekijä, päihdetyön

ohjaaja

Kustannusten 

ja laitoskuntoutuspäivien määrän 

seuranta.

Tehdään selkeät ohjeet päihdepotilaan

hoitokäytännöistä

terveyskeskuksen poliklinikalle.

Laaditaan yksityiskohtaiset

katkaisuhoito-ohjeet alkoholi-

ja huumausainepotilaiden hoitoa varten 

sähköisenä ja kirjallisena versiona.

Päihdesairaanhoitaja, lääkäri / 

terveydenhuollon vastuualue

Tilasto siitä, kuinka paljon 

käytetään muita katkopaikkoja.

Saatu palaute poliklinikan 

henkilökunnalta.
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Tavoitteet Toimenpiteet Vastuutaho Seuranta

Ikääntyneiden

ennaltaehkäisevien 

palveluiden kehittäminen

Tarjotaan monimuotoisia matalan kynnyksen 

palveluita ja sosiaalista 

kohtaamista sekä mielekästä tekemistä: 

Aurinkorinne, kulttuuriklubi ja elämänlaatupalvelut

Palveluista ohjataan myös kolmannen sektorin 

palveluihin

Hoito- ja 

hoivapalveluiden esihenkilöt ja 

hoitohenkilöstö

Asiakasohjaus

Asiakaspalautteen käsittely

Palveluiden käyntitilastot

Ikäihmiset: palveluiden tarpeen 

arvioinnissa kartoitetaan 

ikääntyneiden yksinäisyyden 

kokemukset, masennusoireet ja 

päihteidenkäyttö

Rai-toimintakykyarvioinnin systemaattinen käyttö

Masennusseula

Palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma

Asiakasohjaus,

kotihoidon henkilökunta

päihdesairaanhoitaja, lääkärit

Rai-arviointi ja sen antamat 

tulokset (toimintakykymittari)
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Liite: Lainsäädäntö 1/2

• Perustuslaki

• Kuntalaki

• Hallintolaki

• Terveydenhuoltolaki (1326/2016), Terveydenhuoltolaki 28 §, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

• Sosiaalihuoltolaki (1301/2016), Sosiaalihuoltolaki 24 §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

• Sosiaalihuoltolaki 2 § kun asiakas tarvitsee sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluja

• Mielenterveyslaki (1990)

• Keskeisin päihdepalveluita koskeva sisältölaki on Päihdehuoltolaki 41/1986. Sen mukaan kuntien tulee järjestää päihdehuollon palvelut sisällöltään ja laadultaan 

kunnassa esiintyvän tarpeen mukaiseksi.

• Huumeiden käyttäjien terveysneuvonnasta ja pistosvälineiden vaihdosta säädetty tartuntatautiasetuksen (146/2017) 6 §:ssä, Valtioneuvoston 

asetus tartuntataudeista (146/2017), Tartuntatautilaki (1227/2016).

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidoista (33/2008)

• Sosiaali- ja terveysministeriön 2002 Kuntaliiton kanssa yhteistyössä laaditut päihdehuollon laatusuositukset

• Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä



Liite: Lainsäädäntö 2/2

• Perusopetuslaki

• Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

• Nuorisolaki

• Lastensuojelulaki

• Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

• Laki työllistämistä edistävästä monilaisesta yhteispalvelusta

• Laki monialaisesta yhteispalvelusta

• Vammaispalvelulaki


