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1. JOHDANTO 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä, ja ehkäisevä työ on 

yksi osa tätä laajaa tehtäväkokonaisuutta. Vaikka toimintasuunnitelman laatimiselle ei ole 

lakisääteistä velvoitetta, koettiin tärkeänä lisätä tietoisuutta mielenterveys- ja päihdeongelmista ja 

niiden ehkäisystä Hartolassa, sekä kehittää ehkäisevää työtä suunnitelmallisesti vastaamaan 

kuntalaisten tarpeita. Kansallisia ja alueellisia suosituksia noudattaen myös perhe- ja 

lähisuhdeväkivallan ehkäisy sekä peliriippuvuudet on huomioitu suunnitelmassa. Suunnitelmat ovat 

Päijät-Hämeen alueellisten suunnitelmien kanssa linjassa ja niitä on hyödynnetty suunnitelman 

rakentamisessa ja koostamisessa. Myös kuntalaisten osallisuus ehkäisevässä työssä on oleellista, ja 

kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä kuullaan toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

Hyvä mielenterveys mahdollistaa mielekkään, aktiivisen elämän ja osallisuuden yhteisöön ja 

yhteiskuntaan. Erilaiset mielenterveyden häiriöt voivat rajoittaa yksilön osallistumista työelämään, 

vapaa-ajan toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin hyvinkin paljon ja heikentää myös fyysistä terveyttä. 

Esimerkiksi mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden takia työkyvyttömyyseläkettä saavia 25-

64-vuotiaita oli Suomessa lähes 100 000 vuonna 2017 (sotkanet.fi). 

Alkoholin kohtuullinen käyttö ei todennäköisesti altista terveysongelmille. Alkoholin terveyshaitat 

ovat epätodennäköisiä, jos miehillä kulutus jää korkeintaan kahteen ja naisilla yhteen annokseen 

päivässä. Juomatapatutkimuksen mukaan yli 560 000 suomalaista käyttää kuitenkin alkoholia siinä 

määrin, että heillä on kohonnut pitkäaikaisten terveyshaittojen riski. (THL 2018). Alkoholin runsas 

käyttö lisää sairastavuutta ja pahentaa monien sairauksien oireita, ja yksi työikäisten yleisimpiä 

kuolemansyitä on alkoholiin liittyvät kuolemansyyt. Alkoholin liikakäyttö on yksi keskeisimmistä 

elintapatekijöistä, jotka selittävät sosiaaliryhmien välisiä terveys- ja kuolleisuuseroja. Suurin 

alkoholikuolleisuuden riski on pitkäaikaistyöttömillä ja työikäisillä eläkeläisillä. (THL 2017).  

Jokaisella ihmisellä on perusoikeus turvallisuuteen, koskemattomuuteen ja yhdenvertaiseen 

kohteluun. Turvallisuuden tunne on hyvinvoinnin perusta, ja on myös yhteiskunnan tehtävä edistää 

sosiaalista yksilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta. Väkivalta voi koskettaa kaikkia 

yhteiskuntaluokasta, kulttuurista, sukupuolesta ja iästä riippumatta, ja siten heikentää turvallisuutta 

ja aiheuttaa inhimillistä kärsimystä. Suomessa poliisin kotihälytyksistä noin 40 % koskee 

parisuhdeväkivaltaa, vaikka uhritutkimusten (THL) mukaan vain harva ilmoittaa teosta poliisille. 

Rikosuhripäivystyksen (2016) mukaan vuosittain Suomessa kuolee noin 20 naista ja 5 miestä 

nykyisen tai entisen kumppaninsa surmaamana. (Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan 

ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017–2020). 

 

Rahapelaaminen on useimmilla pelaajista hallinnassa, mutta joillekin koituu liiallisesta pelaamisesta 

eriasteisia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Rahapelien aiheuttamat haitat 

koskettavat suoraan tai välillisesti satoja tuhansia suomalaisia. (THL 2018). 

Hartolan ehkäisevän työn toimintasuunnitelmassa on huomioitu muun muassa Mielenterveyslaki 

(1116/1990), Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015), Ehkäisevän päihdetyön 

toimintaohjelma (STM 2015), Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön 

toimintasuunnitelma 2018–2021 ja Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn 

toimintasuunnitelma 2017–2020. 
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2. EDISTÄVÄ MIELENTERVEYSTYÖ, EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, PERHE- JA 

LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY SEKÄ PELIHAITTOJEN EHKÄISY 

 

2.1 Edistävä mielenterveystyö 

Hyvä mielenterveys muodostuu muun muassa hyvästä itsetunnosta, elämänhallinnan tunteesta, 

optimistisesta asenteesta, kyvystä solmia tyydyttäviä sosiaalisia suhteita sekä taidosta kohdata 

vastoinkäymisiä. Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on lisätä mielenterveyttä vahvistavia ja 

suojaavia tekijöitä, ja sillä voi olla yhteisön positiivisen mielenterveyden lisäämisen kautta myös 

mielenterveyden häiriöitä ehkäisevä vaikutus. (THL 2014). 

Mielenterveyttä edistetään yksilötasolla, yhteisötasolla ja rakenteiden tasolla. Yksilötason 

toimenpiteitä ovat esimerkiksi elämänhallinnan ja itsetunnon vahvistaminen, yhteisötason 

toimenpiteitä sosiaalisen tuen ja osallisuuden vahvistaminen sekä ympäristön viihtyisyyden ja 

turvallisuuden lisääminen. Rakenteiden tasolla on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi turvaamalla 

taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja 

epätasa-arvoa. (THL 2014). 

Tapoja vahvistaa mielenterveyttä edistäviä tekijöitä ovat muun muassa yksilön tai yhteisön 

sietokyvyn ja joustavuuden lisääminen, selviytymistaitojen parantaminen, elämänlaadun ja 

tyytyväisyyden parantaminen, itsetunnon ja hyvinvoinnin tunteen parantaminen, terveellisten 

elintapojen noudattaminen, fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja henkisen terveyden tasapainon 

vahvistaminen, taloudellisen turvallisuuden lisääminen sekä tukea antavien asumisolosuhteiden ja 

elinympäristön luominen. (THL 2014). 

 

2.2 Ehkäisevä päihdetyö 

Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan toimintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä ja päihteiden 

käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Ehkäisevän päihdetyön 

on perustuttava päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaan, käytettävissä olevaan 

tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin. Huomiota tulee kiinnittää myös muille kuin päihteiden 

käyttäjille aiheutuviin haittoihin. Mitä ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevassa laissa 

säädetään päihteistä, koskee myös tupakkatuotteita ja rahapelaamista. (Laki ehkäisevän päihdetyön 

järjestämisestä, 523/2015). 

Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön 

tehtävistä vastaavan toimielimen. Toimielimen tehtävänä on huolehtia kunnan päihdeolojen 

seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta, huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden 

vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle, lisätä ja tukea 

päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä, esittää ja edistää 

ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, 

sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa, sekä huolehtia siitä, että 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. (Laki ehkäisevän 

päihdetyön järjestämisestä, 523/2015). 
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Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) 

säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja 

raportoinnista. (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, 523/2015). 

Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 

viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla. (Laki 

ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, 523/2015). 

 

2.3 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy 

Suomi on sitoutunut lukuisiin kansainvälisiin tai Euroopan Unionissa hyväksyttyihin sopimuksiin, 

joiden pohjalta väkivallan ehkäisyä toteutetaan. Lainsäädäntö korostaa monialaista toimintaa, ja 

perheväkivallan ehkäisytyö kuuluu myös kunnille ja kuntien kaikille hallinnonaloille. Sosiaali- ja 

terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto (2018) suosittelevat, että lähisuhdeväkivallan ehkäisyn tulee 

sisältyä kunnan hyvinvointistrategiaan ja turvallisuussuunnitteluun. Yhteiskunnan tulee vaikuttaa 

sosiaaliseen turvallisuuteen muun muassa vahvistamalla lapsen oikeutta turvalliseen 

kasvuympäristöön sekä kieltämällä lapsen alistamisen, kurittamisen ja muun häntä loukkaavan 

kohtelun. (Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017–2020). 

Päijät-Hämeeseen on laadittu lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintamalli, jossa painotetaan 

turvallisuusnäkökulman ja toiminnan rakenteiden vahvistamista, henkilöstön osaamisen tukemista, 

tilastoinnin ja tarpeita vastaavan palvelurakenteen kehittämistä ja näkyväksi tekemistä sekä 

viestintää. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy vaatii palvelujärjestelmän toimijoilta saumatonta 

yhteistyötä, ja avun tarve tulee tunnistaa kaikissa palveluissa hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Avuntarjoajien on oltava tiedossa ja saatavilla mahdollisimman nopeasti. On myös huomioitava, 

että väkivalta on usein yhteydessä ja sisältää yhteisiä rajapintoja muihin ns. neljän tuulen ilmiöihin, 

eli mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä ongelmapelaamiseen. (Päijät-Hämeen perhe- ja 

lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017–2020). 

 

2.4 Pelihaittojen ehkäisy 

Pelihaittojen ehkäisyssä pyritään vaikuttamaan rahapelien kysyntään ja tarjontaan vaikuttaviin 

tekijöihin, kuten pelitarjontaan ja lainsäädäntöön, peliympäristöön ja pelisuunnitteluun, sekä 

suoraan ihmisten pelikäyttäytymiseen, esimerkiksi koulutuksellisilla, kasvatuksellisilla ja 

viestinnällisillä toimenpiteillä. Pelihaittoja tulee ehkäistä, sillä rahapelaamisesta aiheutuu 

sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Näitä voi aiheutua pelaajalle itselleen, hänen 

lähiyhteisölleen ja yhteiskunnalle. (THL 2018). 

Rahapelien tarjontaan ja siten osittain myös saatavuuteen vaikutetaan erityisesti viranomaisen 

ohjaamalla rahapelipolitiikalla. Rahapelipolitiikalla tarkoitetaan valtion toimia, joilla vaikutetaan 

rahapelien toimintaympäristöön, kuten pelien sijoitteluun ja lukumäärään sekä rahapelien ikärajaan. 

Tässä työssä tärkein ohjausväline on arpajaislaki. Suomessa rahapelihaittojen ehkäisy on linjattu 

rahapelijärjestelmän pääasialliseksi tavoitteeksi. Arpajaislain tavoitteeksi on kirjattu 

rahapelaamiseen kytkeytyvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentäminen. Muilla 

ehkäisevillä toimilla tähdätään pääsääntöisesti yksilön sisäiseen muutokseen tiedossa, taidoissa, 

asenteissa sekä uskomuksissa. (THL 2018). 
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3 TOIMINNAN RAKENTEET JA YHTEISTYÖ 

 

3.1 Seudullinen koordinaatio Päijät-Hämeessä 

Seudullisen koordinaation kuvaukset on saatu seudullisista suunnitelmista (Päijät-Hämeen 

ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintasuunnitelma 2018–2021 ja Päijät-Hämeen perhe- 

ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma 2017–2020). 

Ehkäisevää työtä on kehitetty Päijät-Hämeessä systemaattisesti ja verkostomaisesti vuodesta 2010 

alkaen. Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä pelihaittojen ja 

lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön seudullisesta koordinaatiosta vastaa Sosiaalialan osaamiskeskus 

Verso. Verso myy seutukoordinaattorin työpanoksen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kautta 

kunnille. 

Seutukoordinaattorina työskentelee Susanna Leimio, joka toimii koko maakunnan alueella ja tukee 

ja tekee yhteistyötä kuntien, hyvinvointiyhtymän sekä järjestöjen kanssa. Seutukoordinaattorin 

tehtävänä on kehittää, rakentaa, edistää ja tukea ehkäisevän työn koordinaatiota sekä kehittämis- ja 

verkostoyhteistyötä kunnissa, sote-palveluissa ja koko maakunnassa, välittää ajankohtaista tietoa ja 

osaamista toimijoiden käyttöön, edistää ehkäisevän työn tunnettuuden ja osaamisen vahvistumista 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa periaatteella ”ehkäisevä työ kuuluu kaikille”, tukea laajan 

yhteistoiminta-alueen laajuisen verkostoyhteistyön, rakenteen ja toiminnan jatkumista ja 

kehittymistä, sekä osallistua valtakunnalliseen, alueelliseen ja paikalliseen kehittämistyöhön Päijät-

Hämeen ja ehkäisevän työn edustajana. 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaatioryhmä huolehtii maakunnallisen 

yhteistyön toteutumisesta, tiedon välittämisestä sekä toiminnan kehittämisestä. Se myös tukee 

kunnissa tehtävää ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä mm. viestimällä, järjestämällä 

koulutusta ja tekemällä seutukunnallista yhteistyötä. Toiminnasta viestitään ehkäisevän työn 

verkostowikin, Facebookin ja Twitterin välityksellä. Seutukoordinaatioryhmään kuuluu kuntien, 

järjestöjen ja hyvinvointiyhtymän edustajia. Ryhmä kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa, ja sen kutsuu 

koolle seutukoordinaattori, joka toimii myös työryhmän puheenjohtajana. 

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan seutukoordinaatioryhmästä vastaa Sosiaalialan osaamiskeskus Verson 

ehkäisevän työn seutukoordinaattori yhteistyössä Lahden ensi- ja turvakodin 

verkostokoordinaattorin kanssa. Ryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa, ja edustettuina ovat alueen 

kunnat, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Lahden ensi- ja 

turvakoti ry, poliisi, seurakunta sekä rikosuhripäivystys. Seutukoordinaatioryhmän vastuulla on 

ehkäisevän työn prosessit, koulutus ja konsultaatio, sekä suunnittelu ja kehittäminen. Yhteistyötä 

tehdään palvelujen käyttäjien kanssa. 

Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta erillisenä ryhmänä toimii turvallisuusverkosto, jossa ovat 

edustettuina seudun kunnat, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, kolmas sektori, sekä muita 

toimijoita, kuten seurakunta ja poliisi. Turvallisuusverkoston keskeisenä tehtävänä on tiedon ja 

ymmärryksen sekä kansalaiskeskustelun lisääminen ja vahvistaminen turvallisuus- ja 

väkivaltateemoista. 

Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmä perustettiin vuonna 2011, ja toimii asiantuntijan 

roolissa riski- ja ongelmapelaamiskysymyksissä. Työryhmään on kutsuttu jäseniksi pelaamiseen 



7 

 

perehtyneitä tai pelureitten kanssa työskenteleviä ammattilaisia sekä Päijät-Hämeestä että 

laajemmin Suomesta. Työryhmä tekee yhteistyötä myös kokemusasiantuntijoiden kanssa.  

Työryhmä tukee työllään alueen ammattilaisia riskipelaamisen varhaisessa tunnistamisessa, 

asiakastuessa ja -neuvonnassa sekä hoitoonohjauksessa. Työryhmä on myös tehnyt näkyväksi 

alueen pelihoitopolkua ja nostanut esiin huolta ongelmapelaajien ja näiden läheisten palvelujen 

vähäisyydestä. Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmä järjestää koulutusta, vahvistaa 

peliosaamista alueella yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa sekä ylläpitää ehkäisevän työn 

verkostowikin peliosiota. Työryhmä tekee kansallista kehittämisyhteistyötä mm. THL:n kanssa. 

 

3.2 Edistävä ja ehkäisevä toiminta Hartolan kunnassa 

 

Ehkäisevän päihdetyön toimielin 

Ehkäisevän päihdetyön toimielin perustettiin Hartolaan 6.2.2017 kunnanhallituksen päätöksellä. 

Kunnanhallituksen nimeämään työryhmään kuuluvat hyvinvointikoordinaattori, etsivä 

nuorisotyöntekijä, nuorten työ- ja yksilövalmentaja, yhtenäiskoulun opettaja (terveystieto), 

varhaiskasvatuksen edustaja, hallintojohtaja, sekä koulukuraattori. Toimielimen kokoonpanoa on 

tarkasteltu vuoden 2018 aikana ja täydennetty päihdesairaanhoitajalla ja kotihoidon esimiehellä. 

Ehkäisevän päihdetyön toimielin hoitaa lain mukaisia ehkäisevän päihdetyön tehtäviä ja ohjaa 

kentällä tapahtuvaa ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä yhteistyössä paikallisten 

toimijoiden kanssa. Toimielin toimii läheisessä yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskus Verson ja 

seutukoordinaattorin kanssa. 

PETE-ryhmä 

Toimielintä laajempi työryhmä PETE muodostuu sanoista Päijät-Hämeen ehkäisevän työn 

edelläkävijät. PETE-ryhmä toimi yhteistyössä Sysmän kanssa vuoden 2016 loppuun ja järjestäytyi 

uudelleen vuoden 2017 aikana. PETE-ryhmä toteuttaa kentällä tapahtuvaa ehkäisevää päihde- ja 

mielenterveystyötä järjestämällä erilaisia ennaltaehkäiseviä päihteisiin ja mielenterveyteen sekä 

pelaamiseen liittyviä tapahtumia vuosittain, ja lisäksi osallistumalla vaihtelevalla kokoonpanolla 

muihin tapahtumiin, joissa ehkäisevän työn näkyvyys on hyväksi. 

Hartolan PETE-ryhmään kuuluu neuvolan ja kouluterveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen 

edustajat, vapaa-aikapäällikkö, etsivä nuorisotyöntekijä, lukion (Itä-Hämeen Opisto) ja 

toimintakeskuksen edustajat, päihdesairaanhoitaja, psyk. sairaanhoitaja, seurakunnan ja järjestön 

edustajat, kotihoidon esimies sekä hyvinvointikoordinaattori. 

Ehkäisevä ja edistävä työ rakenteissa, toimijoiden roolit 

Ehkäisevää työtä tehdään usealla eri tasolla luontevana osana perustyötä. Mahdollisuuksien 

luominen, varhainen tunnistaminen, puheeksi otto sekä riskitekijöiden ja haittojen ehkäisy ovat 

ehkäisevän työn keinoja, jotka korostuvat kunnan toiminnassa erityisesti lasten ja nuorten parissa.  

Neuvola 

Neuvolatoiminnan tarkoituksena on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä löytämään heidän 

voimavaransa oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Neuvolatoiminnassa määräaikaistarkastukset tai 
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yksilöllisesti suunnitellut käynnit lapsen ja hänen perheensä tarpeiden mukaan tukevat terveyden 

edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Lapselle tehtävien seulontatutkimusten ja rokotusten 

lisäksi vanhempia tuetaan turvallisessa kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä toimivassa 

parisuhteessa. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitetään koko perheen terveyttä ja hyvinvointia 

sekä mahdollista tuen tarvetta. 

Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista 

yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja 

syrjäytymistä ehkäisevä palvelu, joka vahvistaa lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 

turvallisuuteen liittyviä taitoja. Vuorovaikutus- ja tunnetaidot tukevat sosiaalisesti vastuullista 

käytöstä, ovat myönteisten ihmissuhteiden ja psyykkisen terveyden perusta, sekä tukevat oppimista. 

Näiden taitojen harjoittelemisen on todettu ehkäisevän nuoruusiän riippuvuuksia ja väkivaltaista 

käytöstä, ja niiden harjoitteleminen on tehokasta riskitekijöiden ennaltaehkäisyä.  

Tunnetaidot ovat ratkaisevassa asemassa silloin, kun perheessä on päihderiippuvuutta. Tunteiden 

tunnistamista, niiden nimeämistä ja ilmaisemista harjoitellaan varhaiskasvatuksessa turvallisen 

aikuisen kanssa. Lapsi saa sanat perheessä tapahtuville asioille ja uskaltaa ilmaista ne turvalliselle 

aikuiselle. Koulutettu varhaiskasvatuksen henkilöstö osaa tunnistaa ongelman, ottaa sen puheeksi 

perheen kanssa ja ohjaa perheen palveluiden piiriin, sekä tekee lastensuojeluilmoituksen. 

Perusopetus ja oppilashuolto 

Oppilaiden ja opiskelijoiden terveen kasvun ja kehityksen tukeminen ovat koulujen ja oppilaitosten 

perustyötä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä 

aikuiseksi, joka arvostaa terveyttään, luottaa itseensä ja osaa tehdä terveyttä edistäviä valintoja. 

Kouluterveydenhuollon toimilla pyritään kaventamaan terveyseroja, ehkäisemään syrjäytymistä ja 

tukemaan oppilaita mahdollisissa riskitilanteissa moniammatillisen yhteistyön keinoin, yhteistyössä 

perheen ja koulun kanssa.  

Ehkäisevä päihdetyö on osa koulun perustyötä ja kouluterveydenhuoltoa. Päihdetyötä 

oppilaitoksissa ohjaavat useat eri lait (esim. tupakkalaki, alkoholilaki, huumausainelaki, oppilas- ja 

opiskeluhuoltolaki, lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki), opetussuunnitelma sekä opiskeluhuollon 

käytännöt. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (2015) ohjaa päihdehaittojen vähentämiseksi 

tehtävää työtä tehtäväksi yhteistyössä, suunnitelmallisesti ja kohdennetusti eri-ikäisten ihmisten arki 

ympäristöissä, kuten kouluissa ja oppilaitoksissa. Kouluun on laadittu päihdetoimintamalli, jota 

päivitetään vuosittain.  

Päihteettömyyden ja savuttomuuden edistäminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.  

Kouluyhteisössä kiinnitetään huomioita päihteiden käytöltä suojaaviin tekijöihin tarjoamalla 

oppilaille ja opiskelijoille osallistumismahdollisuuksia sekä tukemalla lasten ja nuorten hyvän 

itsetunnon, itseluottamuksen sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä. Oppimisvaikeudet, huono 

koulumenestys ja heikko koulunkäyntiin sitoutuminen ovat riskitekijöitä päihteiden käytölle. Tästä 

syystä päihteiden käytön ennaltaehkäisy, varhainen tunnistaminen ja tuen tarjoaminen 

mahdollisimman varhain ovat tärkeitä tukimuotoja oppilaille ja opiskelijoille. 

Jos huoli osoittautuu aiheelliseksi, tarvitsee ihminen apua välittömästi. Tunnistetut ja tiedossa 

olevat palvelu- ja hoitopolut ja yhdessä sovitut toimintakäytännöt ovat ehkäisevää työtä. Ehkäisevää 
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työtä ovat myös hyvin toimivat palvelut kunnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa ennen 

ongelmia, niiden aikana ja jälkeen 

Vanhemmat: huoltajat ovat tärkeä voimavara ehkäisevässä päihdetyössä. Huoltajille järjestetään 

vuosittain luentoja päihteisiin ja pelaamiseen liittyvistä asioista yhteistyössä 

vanhempaintoimikunnan kanssa. Syksyisin tiedotetaan huoltajille koulun päihdeohjelmasta ja 

puuttumismallista. 

Oppilaat ja opiskelijat: kouluterveystutkimus järjestetään 8.-9.-luokan oppilaille joka toinen vuosi 

(pariton vuosi). Tutkimuksen tuloksista tiedotetaan vanhemmille. Kuraattori juttelee kaikkien 6-

luokkalaisten ja uusien oppilaiden kanssa myös päihteistä, kiusaamisesta ja väkivallasta. 

Henkilökunta: päihdeohjelma ja puuttumismalli käsitellään yhteisessä kokouksessa vuosittain. 

Henkilökunnalle tiedotetaan kouluterveystutkimuksen tuloksista. Pyritään tarjoamaan päihde- ja 

puuttumiskoulutusta henkilökunnalle. 

Päihteet ovat osana terveyskasvatusta, mutta myös eri oppiaineiden opetukseen sisällytetään ajan 

tasalla olevaa tiedotus- ja neuvontatyötä päihteistä.  Pyrkimyksenä on auttaa nuorta kehittämään 

itselleen voimakas arvojärjestelmä ja vahvistaa nuoren vastuuta omasta terveyskäyttäytymisestään. 

Päihde-, tupakka- ja rahapeliasioita käsitellään opetussuunnitelman mukaisesti ympäristöopin, 

terveystiedon sekä muiden oppiaineiden yhteydessä.  Koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden (mm. 

koulupoliisi, suuhygienisti, päihdetyöntekijä, Ankkuri-tiimi) kanssa tehtävä yhteistyö täydentää 

opetusta, ei korvaa sitä. Tavoitteena on osallistua valtakunnalliseen ehkäisevän päihdetyön viikkoon 

vuosittain marraskuussa. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikon suunnittelu ja toteutus tehdään 

tarvittaessa yhdessä oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunnan kanssa. Kunnan PETE-ryhmä 

koordinoi tapahtumaa.  

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee ja koordinoi päihdetyön yleisiä linjauksia ja arvioi 

tehtyä työtä. 

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut 

Vapaa-aikatoimi tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia liikunnan ja kulttuurin kokemiseen ja 

tekemiseen. Liikunnanharrastamiseen on Hartolassa erinomaiset puitteet mikä osaltaan edesauttaa 

liikunnallisen elämäntavan syntymistä. Liikunta vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa, 

yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa onnistumisen kokemuksia, suojaten mahdollisilta päihdekokeiluilta ja 

päihteidenkäytöltä. 

Nuoria kannustetaan terveelliseen elämäntapaan tarjoamalla päihteettömiä vapaa-

ajanviettomahdollisuuksia. Nuorisotilalle luodaan nuorten kanssa yhteiset pelisäännöt, joiden 

noudattamista seurataan ja valvotaan. Kaikki vapaa-aikatoimen järjestämä ja organisoima toiminta 

on päihteetöntä. 

Liikuntaneuvoja tarjoaa Hartolassa kolmena päivänä viikossa erilaista toimintaa ohjatuista 

liikuntatuokioista henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvojan tapaamiset ovat 

maksuttomia ja pääkohderyhmänä ovat 20-64 -vuotiaat. Liikuntaneuvoja tarjoaa opastusta sekä 

tietoa terveyttä edistävästä liikunnasta ja Hartolassa tarjolla olevista liikuntamahdollisuuksista. 

Liikuntaneuvonnan tärkeimpänä tavoitteena on edistää terveyttä ja lisätä kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. 
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Etsivä nuorisotyö 

Hartolan Etsivä nuorisotyö painottuu ennaltaehkäisevään työhön alle 29-vuotiaiden nuorten parissa. 

Etsivä nuorisotyö antaa tukea ja neuvoja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta 

saavuttamaan tarvitsemansa palvelun. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisten oppilaitosten 

ja Nuorten työpaja Signaalin kanssa. Etsivä osallistuu yhteistyössä Työpajan sekä 

toimintakeskuksen kanssa järjestettävän Starttivalmennus-ryhmän ohjaamiseen. Kaiken toiminnan 

päämääränä on päihteetön ja tasapainoinen nuoren elämä, jonka saavuttamiseksi käytetään tarpeen 

mukaan mm. päihdehoitajan tai psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja. 

Nuorten työpaja 

Nuorten Työpaja Signaali tarjoaa 17-29-vuotiaille nuorille yksilöllistä palvelua ja apua löytää 

mahdollisille työllistymis- ja koulutuspoluille. Työpajalla nuori saa mahdollisuuden tutustua 

itseensä ja uusiin mahdollisuuksiin työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan avulla sekä käsitys 

itsestä ja omasta osaamisesta vahvistuu. Työpajatoiminta on päihteetöntä ja ohjaa terveellisiin 

elämäntapoihin arjen toimintojen kautta. Työpajan ohjaajat antavat yksilöllistä ohjausta eri osa-

alueilla ja tarvittaessa ohjaavat tarvittavan palvelun piiriin.  

Työpajatoiminta tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä, yhteisöön kuulumisen ja osallisuuden 

kokemuksia. Jaksojen tavoitteena on, että nuorten työ- ja opiskeluvalmiudet kehittyvät ja 

mahdollisimman monelta nuorelta pajajakson päättyessä löytyy toteuttamiskelpoinen opiskelu- tai 

työllistymissuunnitelma. 

Toimintakeskus 

Hartolan toimintakeskus on turvallinen ympäristö, jossa säännöllinen arki, merkityksellinen 

tekeminen ja vertaistuki ehkäisevät päihde- ja mielenterveysongelmia. Asiakkaita tavataan 

päivittäin, keskusteluille on tilaa ja matala kynnys. Toimintakeskus on päihteetön yksikkö, ja 

päihteiden käyttö pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa. Epäily päihteidenkäytöstä otetaan 

keskusteluun välittömästi ja ohjataan omatyöntekijälle (sosiaaliohjaajalle). Ammatillista tukea ja 

ohjausta on saatavilla sekä työvalmentajilta että sosiaaliohjaajalta päivittäin, jolloin on myös 

mahdollisuus saada nopeasti ohjausta tarvittavan palvelun piiriin. Lisäksi on mahdollisuus 

starttiryhmään, eli päihteettömään matalan kynnyksen ryhmätoimintaan. 

Sosiaalipalvelut 

Sosiaalipalvelut Hartolan kunnalle tuottaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Kaikissa 

sosiaalipalveluiden sisältöalueissa huomioidaan ehkäisevä työote. Sosiaalipalvelut ovat osaltaan 

merkittävässä roolissa ehkäisevän työn kokonaisuudessa. Sosiaalipalveluissa on mahdollisuus 

varhaisessa vaiheessa tunnistaa ehkäisevän työn tarve ja tarjota matalan kynnyksen tukea erilaisiin 

tarpeisiin. Sosiaalipalvelut tukevat kuntalaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kuten esimerkiksi 

lasten syntymään ja kasvuun, koulunkäyntiin, eron jälkeiseen vanhemmuuteen, erilaisiin elämän 

kriisitilanteisiin, toimeentuloon ja työttömyyteen liittyvissä kysymyksissä. Kuntalaisilla on 

mahdollisuus saada sosiaalipalveluista ohjausta, neuvontaa ja palveluntarpeiden arviointia yleisellä 

tasolla sekä tarvittaessa palvelujen suunnittelua sekä palveluihin ja palveluissa ohjaamista. 

Ohjauksella ja neuvonnalla voidaan tukea asiakkaan hyvinvointia edistäviä valintoja ja 

toimintatapoja. Tarvittaessa aloitetaan laajempi palvelutarpeen arviointi ja työskentely. 

Hyvinvointikuntayhtymän sosiaalipalveluiden ehkäisevästä työotteesta ovat esimerkkinä 

lapsiperheiden osalta perheoikeudelliset palvelut, perheneuvola ja kotipalvelu. Lapsiperheiden 
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kotipalvelun henkilöstö on mm. kokonaisuudessaan koulutettu perhe- ja lähisuhdeväkivallan 

tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen. Kouluttautuminen on tuonut lisää osaamista avun tarpeen 

tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa sekä ymmärrystä siihen, että esimerkiksi väkivallan yhteys on 

mahdollista myös muihin vaikeisiin ilmiöihin, kuten päihde- ja mielenterveysongelmiin sekä 

ongelmapelaamiseen. Osalla sosiaalipalveluiden työntekijöistä on erityisosaamista ja 

lisäkoulutuksia mm. peli- ja päihderiippuvuuksiin liittyen. 

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin voidaan antaa myös sosiaalista kuntoutusta, jolla pyritään 

vahvistamaan toimintakykyä, torjumaan syrjäytymistä ja edistämään osallisuutta.  Lisäksi yksi 

merkittävä tukimuoto on kuntouttava työtoiminta, jonka avulla voidaan parantaa asiakkaan 

elämänhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia työllistyä. Hartolassa kuntouttavaa työtoimintaa tuotetaan 

Hartolan toimintakeskuksessa.  

Hyvinvointikuntayhtymä työskentelee ehkäisevän työn kentällä tiiviissä yhteistyössä alueen 

kuntien, kolmannen sektorin, järjestöjen, hankkeiden ja seurakuntien kanssa. 

Terveyspalvelut 

Vastaanottopalvelut 

Päihdetyöllä vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia 

tekijöitä ja tuetaan päihteettömyyttä. Tavoitteena vastaanottopalveluissa on asiakkaan 

päihdeongelman tunnistaminen, varhainen puuttuminen, mahdollinen hoidontarpeen arviointi sekä 

tarvittaessa päihdehuollon erityispalveluihin ohjaaminen. 

Päihdehoito tapahtuu Hartolan terveysasemalla päihdesairaanhoitajan ja psykiatrisen 

sairaanhoitajan toimesta. Palvelun järjestää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Palvelu on 

tarkoitettu vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuville tai hoitoon ohjatuille päihdeongelmaisille. 

Hyvinvointikuntayhtymä on ulkoistanut vastaanottopalvelut Attendo Terveyspalvelut Oy:lle. 

Terveysaseman lääkäriresurssi on 1,2. Lisäksi terveysaseman vastaanotossa toimii 3 sairaanhoitajaa 

ja 1 lähihoitaja. 

Alueelliset mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykiatrinen sairaanhoitaja ja päihdesairaanhoitaja 

Toimi- ja vastuuala on laaja ja vaatii itsenäistä, kriisitilanteidenkin ammatilliseen hallintaan 

perustuvaa päätöstentekokykyä. Asiakkaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä 

asiakkaan sekä hoitavan lääkärin kanssa kuuluvat psykiatrisen sairaanhoitajan vastuualueeseen 

avohoidossa. 

Potilaan hoito vaatii moniammatillista yhteistyötä. Sairaanhoitajan toteuttaman kartoittavan 

hoitotyön tarkoitus on selvittää potilaan toimintakykyä ja kuntoutumista hoidon eri vaiheissa. 

Sairaanhoitaja toteuttaa tarvittaessa yhteistyössä potilaan kanssa lääkärin määräämän lääkehoidon ja 

sen seurannan. Yhteistyö ja eri erikoisalojen konsultaatiot vaativat psykiatrisen 

erikoissairaanhoidon osaamisen lisäksi myös laajaa tietotaito-tasoa potilaiden somaattisista 

sairauksista. Tarvittaessa myös kotikäynnit ovat osa sairaanhoitajan työtä. 

Perhe- ja verkostotyön näkökulma pyritään pitämään esillä kaikissa psykiatrisen hoitotyön 

interventioissa. Sairastumisen aiheuttama trauma/kriisi koskettaa ja kuormittaa aina myös potilaan 

perhettä ja verkostoa. Sairauteen liittyvä ohjaus- ja neuvontatyö ulotetaan asiakkaan lisäksi myös 

hänen verkostoonsa, johon saattavat kuulua hänen perheensä ja omaisten lisäksi myös häntä 

hoitavat viranomaiset ja muut auttajatahot. Asiakkaan hoidon tukemiseksi sairaanhoitajan tehtävänä 
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on tehdä yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa. Yhteistyöllä pyritään takaamaan potilaalle saumaton 

palveluketju kuntoutumisprosessin aikana. 

Hartola: 

Hartolassa toimii yksi psykiatrinen sairaanhoitaja, joka on tavattavissa 5 pv viikossa. Konsultoiva 

psykiatri käy Hartolassa 2 x kuukaudessa ja psykiatrille asiakkaat ohjautuvat psykiatrisen 

sairaanhoitajan kautta. Terveysaseman lääkäri on läheisin yhteistyötaho avohoidon 

sairaanhoitajalle.  

Hartolassa psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut ovat tarkoitettu yli 18-vuotiaille.  

Hartolassa toimii yksi päihdesairaanhoitaja, joka on tavattavissa kerran viikossa. 

Päihdesairaanhoitaja voi konsultoida psykiatria tai päihdelääkäriä ja varata heille aikoja. 

Päihdelääkärin vastaanotto ja toimipiste on Lahden pääterveysasemalla. Päihdesairaanhoitajan 

vastaanotolle ei ole ikärajaa.  

Psykiatrisen sairaanhoitajan ja päihdesairaanhoitajan palvelut ovat maksuttomia eli niistä ei tule 

asiakkaalle terveysasemakäyntimaksua.   

Ohjautuminen sairaanhoitajalle voi tapahtua monella eri tavalla. Pääasiassa asiakas ottaa itse 

yhteyttä kokiessaan tarvetta ajanvaraukselle. Myös terveyskeskuslääkärin vastaanotolta tai 

vastanottopalveluiden hoitajan vastaanotolta saatetaan kehottaa ottamaan yhteyttä tai soittaa 

yhdessä asiakkaan kanssa. Joskus myös voidaan, asiakkaan suostumuksella, sopia niin että 

sairaanhoitaja on yhteydessä asiakkaaseen vastaanottoajan sopimiseksi. Sairaanhoitaja voi toimia 

konsultoitavana tahona ja tehdä arviota päihde- ja mielenterveyspalveluiden sopivuudesta. 

Vastaanottotyö on monesti jo korjaavaa työtä. Ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta psykiatrisen 

sairaanhoitajan ja päihdesairaanhoitajan rooli on toimiminen asiantuntijan roolissa erilaisissa 

työryhmissä, yhteistyö oppilaitosten tai muiden yhteistyötahojen kanssa esim. teemapäivien 

merkeissä. 

Ikääntyneet 

Ikääntyneistä suurimmalla osalla ehkäisevän työn palvelut ovat samat kuin muullakin 

aikuisväestöllä, kun esimerkiksi kotihoidon asiakkuutta ei vielä ole. Tärkeää on tunnistaa, ottaa 

puheeksi ja ohjata eteenpäin palveluiden ja tuen piiriin. Asiakasohjauksessa tehdään ehkäisevää 

työtä, jossa etenkin asiakkaan ja omaisten ohjaus korostuu. He tekevät palvelutarpeen 

kartoituskäynnit ikääntyneille. 

Kotihoidossa asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan yhdessä asiakkaan 

kanssa hänen avuntarpeensa, tavoitteita ja toiminnot. Jos esim. päihteiden käytöllä on vaikutusta 

asiakkaan toimintakykyyn ja avuntarpeeseen, on se hyvä tuoda esiin myös tässä suunnitelmassa. 

Usein näissä tapauksissa ehkäistään sairauden pahenemista ja tuetaan asiakkaan kotona pärjäämistä. 

Yhdistykset ja järjestöt 

Yhdistyksillä ja järjestöillä on merkittävä rooli ehkäisevässä työssä. Yhdistykset järjestävät 

monipuolista matalan kynnyksen toimintaa, joka tarjoaa turvallisia ja kehittäviä mahdollisuuksia 

vapaa-ajan viettoon. Perheiden näkökulmasta yhdistysten järjestämä toiminta tukee lapsen kasvua ja 

kehitystä, sekä tarjoaa vanhemmille tukea. Yhdessä tekeminen ja yhdessä olo tuovat tärkeitä 
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sosiaalisia suhteita ja lisäävät hyvinvointia, ja vapaaehtoisena yhdistyksessä toimiminen antaa myös 

merkityksellisyyden ja mielekkyyden tunnetta. 

Seurakunta 

Hartolan seurakunta keskittyy evankeliumin esillä pitämiseen ja lähimmäisenrakkauden 

toteuttamiseen. Ihmisiä kohdataan henkilökohtaisesti, kuunnellen, keskustellen ja tarjoamalla 

hengellistä, henkistä ja taloudellista apua sekä ohjaamalla tarvittavan avun piiriin. 

Henkilökohtaisissa kohtaamisissa etsitään yhdessä ihmisen omia voimavaroja. Jokainen ihminen 

tarvitsee nähdyksi ja kuulluksi tulemista sekä arvostavaa kohtaamista. Seurakunta järjestää 

monipuolista osallistavaa toimintaa ja kutsuu ihmisiä mukaan toimintaan, saamaan mielekästä 

tekemistä ja sosiaalisia kontakteja, kokemaan yhteyttä ja kasvamaan ihmisenä. Ehkäisevään työhön 

kuuluvat mm. vertaistukiryhmät, ruokailut, päivä- ja perhekerhot, koulupäivystys sekä rippikoulu. 
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4 MIELENTERVEYS, PÄIHTEET, VÄKIVALTA JA PELAAMINEN HARTOLASSA 

 

Pienessä kunnassa tilastotieto mielenterveyteen, päihteisiin tai pelaamiseen liittyen saadaan lähinnä 

kouluterveyskyselyistä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttömääristä. Lisäksi poliisin tilastoista 

on saatavilla muutamia tietoja väkivallasta sekä rikollisuuteen liittyvästä päihteiden käytöstä. Tietoa 

ei saada kattavasti eri ikäryhmistä, eikä selkeää kokonaiskuvaa muodostettua. Esimerkiksi 

tupakointia tai rahapelaamista koskevaa tietoa on olemassa ainoastaan 8. ja 9. luokkalaisten osalta, 

eikä vaikkapa huumeiden käytön tai lähisuhdeväkivallan yleisyyttä voida tilastojen perusteella vielä 

todeta. Oheiset tilastotiedot on saatu kouluterveyskyselystä, THL:n tilasto- ja indikaattoripankki 

Sotkanetistä (www.sotkanet.fi) sekä tiedusteluna poliisin tilastopalvelusta.  

Tilastotietoja tarkastellessa on hyvä huomioida esimerkiksi kouluterveyskyselyn vastaajien pienet 

määrät. Kouluterveyskyselyyn vastasi 38 oppilasta vuonna 2017, mikä kattaa 84 % peruskoulun 8. 

ja 9. luokkien oppilaista. Esimerkiksi 13,2 % tarkoittaa siis käytännössä viittä vastaajaa. 

 

4.1 Kansalliset indikaattorit 

Mielenterveys 

Kouluterveyskyselyssä 2017 terveydentilansa koki keskinkertaiseksi tai huonoksi 15,8 % 

hartolalaisista 8. ja 9. luokkalaisista. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta tunsi 13,2 % 

vastanneista, ja 18,9 % oli ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 12 kuukauden aikana. Usein 

toiveikkuutta tulevaisuutta kohtaan tunsi 39,5 % vastanneista. 

Depressiolääkkeistä korvausta saaneita 18-64-vuotiaita oli 80,7 / 1000 asukasta kohti vuonna 2017, 

ja 65 vuotta täyttäneistä 9,5 % vastaavan ikäisistä sai korvausta depressiolääkkeistä. 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja oli 2,1 % väestöstä vuonna 2017. 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä 25-64-vuotiaita oli 

4,5 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saavia 25-64-

vuotiaita oli 16,4 / 1000 asukasta kohti. Määrät eivät eroa merkittävästi suhteessa aiempiin vuosiin 

tai vertailukuntiin. 

http://www.sotkanet.fi/
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Perusterveydenhuollon mielenterveyden lääkärikäyntejä oli 35,4 /1000 asukasta kohti vuonna 2017, 

ja perusterveydenhuollon mielenterveyskäyntejä (muu ammattiryhmä kuin lääkärit) oli 300 / 1000 

asukasta kohti. Aikuisten mielenterveyden avohoitokäyntejä oli 505,9 / 1000 aikuista kohti vuonna 

2016. Vuonna 2016 psykiatrian erikoisalojen avohoitokäyntejä oli 113,2 / 1000 asukasta kohti. Osa 

näistä mielenterveyden avohoitokäynneistä on ollut noususuuntaisia vuodesta 2010. Psykiatrian 

laitoshoidon hoitojaksoja oli 4,8 / 1000 asukasta kohti vuonna 2016. Nuorilla aikuisilla (18-24-

vuotiailla) psykiatrian laitoshoidon hoitojaksoja oli 15,3 / 1000 vastaavan ikäistä kohti, työikäisillä 

(25-64-vuotiailla) 4,3 / 1000 vastaavan ikäistä kohti ja 65 vuotta täyttäneillä 2,0 / 1000 vastaavan 

ikäistä kohti. Määrissä on vuosittaisia vaihteluita, eikä vertailukuntien välillä ole selviä eroja. 
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Päihteet ja huumeet 

Tupakointi 

Kouluterveyskyselyn 2017 tietojen mukaan hartolalaisista 8. ja 9. luokkalaisista 7,9 % tupakoi 

päivittäin, mikä on jonkin verran vähemmän kuin aiempien vuosien kyselyissä. Tupakointi näyttää 

vertailukunnissakin olevan vähenemään päin. Päivittäin nuuskaavien osuus näyttää sen sijaan 

olevan lievästi nousussa samassa ikäryhmässä. Päivittäin nuuskaavia oli vuoden 2017 

kouluterveyskyselyn mukaan 2,6 % kyselyyn vastanneista, kun vuonna 2008-2009 kukaan ei 

vastannut nuuskaavansa. Tupakoinnin hyväksyi ikäisillään 28,9 % hartolalaisista 8. ja 9. 

luokkalaisista, nuuskaamisen 21,1 % ja sähkösavukkeen käytön 42,1 %. 

Aikuisväestön tupakointiin liittyvää tilastotietoa ei ole saatavilla. 

Alkoholi 

Kouluterveyskyselyssä Hartolan 8. ja 9. luokkalaisista 65,8 % vastaa olevansa raittiita. Tosi 

humalassa vähintään kerran kuukaudessa olevien osuus on laskenut tasaisesti, vuonna 2008-2009 

17,4 % ja vuonna 2017 10,5 %. Viikoittain alkoholia käyttävien osuus on kuitenkin noussut ja oli 

10,5 % vuonna 2017, mikä on enemmän kuin vertailukunnissa. Vähäisessä määrin juomisen 

hyväksyy ikäisillään 57,9 % hartolalaisista 8. ja 9. luokkalaisista, humalaan asti juomisen 26,3 %. 

Alkoholijuomia myytiin asukasta kohti 100 %:na alkoholina 10,3 litraa Hartolassa vuonna 2017, 

mikä on hieman vähemmän kuin aiempina vuosina. Päihdehuollon erityispalvelujen 

nettokustannukset olivat 20,5 euroa asukasta kohti vuonna 2016. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa 

olleita asiakkaita oli 1,0 / 1000 asukasta kohti vuonna 2017. Päihdesairauksien 

vuodeosastohoitojaksoja 15-24-vuotiailla oli 4,4 / 1000 vastaavan ikäistä kohti vuonna 2016, 25-64-

vuotiailla 17,9 / 1000 vastaavan ikäistä kohti ja 65 vuotta täyttäneillä 8,0 / 1000 vastaavan ikäistä 

kohti. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita oli 4,8 
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/ 1000 asukasta kohti vuonna 2016. Vuonna 2017 päihdehuollon avopalveluissa (nuorisoasemat ja 

A-klinikat) tai asumispalveluissa ei ollut hartolalaisia. Vuosittaiset vaihtelut ovat olleet suuria, ja 

suhteessa vertailukuntiin ainoastaan ikääntyneiden päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksojen 

määrät ovat olleet selvästi runsaampia Hartolassa. 

 

Poliisin tietoon tulleita rattijuopumustapauksia 1000 asukasta kohti oli Hartolassa 8,0 % vuonna 

2017, mikä on enemmän kuin vertailukunnissa. Päihtyneiden säilöönottoja 1000 asukasta kohti oli 

3,8 vuonna 2017, ja päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyistä rikoksista syyllisiksi epäiltyjä 13,9 % 

1000 asukasta kohti, mitkä eivät eroa vertailukunnista. 
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Huumeet 

Kouluterveyskyselyssä 2017 marihuanaa tai kannabista ainakin kerran kokeilleiden osuus oli 5,3 % 

kyselyyn vastanneista 8. ja 9. luokkalaisista. Marihuanan (kannabiksen) polttamisen hyväksyy 

ikäisillään 10,5 % vastanneista, ja 42,1 % kokee, että omalla paikkakunnalla on helppo hankkia 

huumeita. Määrät eivät eroa merkittävästi vertailukuntien luvuista. 

Poliisin tietoon tulleiden huumausaineiden käyttörikokset / 1000 asukasta kohti ovat olleet tasaisesti 

noususuuntaisia vuodesta 2010 vuoteen 2017 (0,3 vs. 4,5). Poliisin tietoon tulleet kaikki 

huumausainerikokset / 1000 asukasta kohti ovat myös hieman nousseet vuodesta 2010 vuoteen 

2017 (1,8 vs. 4,9).  

 

Väkivalta 

Poliisin tietoon tulleita henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia oli Hartolassa 6,2 / 1000 asukasta 

kohti vuonna 2017. Päihteiden vaikutuksen alaisina tehdyistä väkivaltarikoksista syyllisiksi 

epäiltyjä oli 2,8 / 1000 asukasta kohti. Määrät eivät eroa merkittävästi vertailukunnista. Päihteiden 

vaikutuksen alaisina tehdyistä väkivaltarikoksista epäiltyjä on ollut viime vuosina huomattavasti 

vähemmän kuin vuosina 2010-2011. Poliisille ilmoitettuja pahoinpitelyrikoksia oli Hartolassa 14 

vuonna 2017, ja poliisille tulleita kotihälytyksiä perheväkivaltaan liittyen 8 vuonna 2017. 

Kotihälytyksiä perheväkivaltaan liittyen oli huomattavasti vähemmän vuonna 2017 kuin aiempina 

vuosina. 

Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 seksuaalista väkivaltaa on kokenut vuoden aikana 16,2 % 

hartolalaisista 8. ja 9. luokkalaisista, mikä on noin puolet enemmän kuin vertailukunnissa (Päijät-

Hämeessä keskimäärin 7,4 %). Vastaavaa tietoa ei ole saatavilla aiemmilta vuosilta. 
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Pelaaminen 

Kouluterveyskyselyn vuoden 2017 tietojen mukaan 2,7 % hartolalaisista 8. ja 9. luokkalaisista pelaa 

rahapelejä viikoittain, mikä on selvästi vähemmän kuin vertailukunnissa. Myös internet-

riippuvuuteen liittyviä ongelmia näyttäisi olevan vähemmän hartolalaisilla 8. ja 9. luokkalaisilla 

kuin vertailukunnissa. 

Aikuisväestön rahapelaamiseen liittyvää tilastotietoa ei ole saatavilla. 

 

4.2 Muu ajankohtainen tietopohja 

Hartolan Yhtenäiskoululla järjestettiin 3.5.2018 Neljän tuulen putki -tapahtuma 6. luokkalaisille ja 

sitä vanhemmille koululaisille. Erilaisissa teemapisteissä käsiteltiin mielenterveyttä, pelaamista, 

kiusaamista ja väkivaltaa sekä päihteitä. Tapahtumassa tehdyn kyselyn mukaan tupakan ja alkoholin 

kokeilu tai käyttö on melko yleistä näissä ikäryhmissä, mutta huolestuttavaa on myös nuuskaa ja 

kannabista kokeilleiden tai käyttäneiden määrät. Pienten ikäryhmien takia lukuja ei julkaista, mutta 

on selvää, että kokeiluja ja käyttöä tapahtuu ja siihen tulee reagoida.  
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5 EHKÄISEVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN SUUNNITELMA 

 

 

TAVOITE: Alkoholin riskikäyttö, tupakkatuotteiden ja huumausaineiden käyttö, perhe- ja 

lähisuhdeväkivalta sekä haitallinen pelaaminen vähenevät. 
 

Tavoitteet Toimenpiteet 

Kaikki ikäryhmät 
 

Palvelujen 

toimivuuden ja 

riittävyyden arviointi 

 

Yhteistyön ja 

toimintamallien 

kehittäminen yli 

hallintorajojen ja eri 

palveluntuottajien 

sekä kolmannen 

sektorin välillä 

 

Asukkaat ovat 

mukana toiminnan 

suunnittelussa ja 

kehittämisessä 

 

Tietoisuuden 

lisääminen päihteiden 

haitoista 

 

Kynnyksen 

madaltaminen 

keskusteluun ja avun 

hakemiseen 

 

Henkilökunnan 

osaamisen lisääminen  

 

- palvelujen ja resurssien kuvaaminen, riittävyyden arviointi sekä 

tarpeiden tunnistaminen 

 

- yhteinen foorumi työntekijöiden ja johdon välillä 

 

- selvitetään PAKKA-toimintamallin toteuttamista Hartolassa 

 

- tiedottamisen ja viestinnän lisääminen ja monipuolistaminen eri 

kohderyhmät huomioiden 

 

- monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistaminen ja siitä 

tiedottaminen 

 

- vertaistuen kehittäminen sähköisesti, esim. fb-ryhmät 

 

- ehkäisevän työn toimijoiden jalkautuminen olemassa oleviin ryhmiin 

(perhekahvila, seurakunnan kerhot, eläkeläisten kerhot, järjestöjen 

kokoontumiset jne.) 

 

- PETE-ryhmän osallistuminen joulupolkuun 
 

- Marko Jantunen keväällä 2019 Hartolaan, kaikille avoin iltatilaisuus 

 

- henkilökunnan osaamisen lisääminen, esim. koulutukset ja seminaarit 

 

 

Lapset, nuoret ja 

perheet 

 

 

 

- perheiden arjen hyvinvoinnin edistäminen, kuten tilaisuus tai 

vertaisryhmä yhteistyössä esim. neuvolan kanssa 

 

- Mieletön mahdollisuus -draamamateriaalin käyttöönotto 

varhaiskasvatuksessa, kodin mielenterveys- ja päihdeongelmien 

käsittely ja tunne- ja kaveritaitojen oppiminen 

 

- Papilio-ohjelma varhaiskasvatuksessa, tukee lapsen tunne- ja 

sosiaalisten taitojen kehitystä ja ennaltaehkäisee käyttäytymisen ja 

tunne-elämän ongelmia (henkilöstön koulutus) 

 

- nuuska-agenttien koulutus 

 

- koulun päättäjäisbileet, Ehyt ry materiaali 

 

- markkinaperjantaille nuorisolle ohjelmaa 
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- Marko Jantunen keväällä koululla 

 

- etsivä nuorisotyöntekijä ja kuraattori/kouluth keskustelemassa 

koululla luokittain ja henkilökohtaisesti 

 

Työikäiset - työyhteisöjen avoimuuden ja puheeksi oton kehittäminen, esim. 

tilaisuus työnantajille 

 

- työterveyshuollossa varhainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen 

 

- työttömien palvelujen kokoaminen esitteeksi yhteistyössä toimijoiden 

kanssa (mm. TE-keskus, nuorten työpaja, toimintakeskus, Pienten 

kuntien työkkäri -hanke, sosiaali- ja terveyspalvelut) 

 

Ikääntyneet - ikääntyville tilaisuus vuonna 2019, yksinäisyys taustateemana 

 

- vanhus- ja vammaisneuvosto jalkautuu kylille 2019 

 

- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja siitä tiedottaminen 

 

Vastuutahot ja yhteistyökumppanit 
Ehkäisevän päihdetyön toimielin ja PETE-ryhmä vastaavat toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja 

seurannasta. Yhteistyökumppaneina mm. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, järjestöt, seurakunnat, 

paikalliset yritykset, työterveys Wellamo, vanhus- ja vammaisneuvosto 

 

Arviointi ja seuranta 
Arviointia ja seurantaa toteutetaan säännöllisesti palautteiden ja kyselyjen kautta. Vuosittain 

tarkastellaan suunnitelman toteutumista sekä ajantasaisia indikaattoritietoja ja tarkennetaan 

toimenpiteitä ja tavoitteita tarvittaessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

6 LAATIJAT, KUNTALAISTEN OSALLISTUMINEN 

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman laatimisesta on vastannut 

hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön toimielimen, 

hyvinvointityöryhmän ja PETE-ryhmän kanssa. Asiantuntijatukea on saatu lisäksi ehkäisevän työn 

seutukoordinaattorilta Susanna Leimiolta, sosiaalialan osaamiskeskus Versosta.  

Kuntalaiskysely oli avoinna 17.-28.10.2018, jonka jälkeen suunnitelma viimeisteltiin. Vastauksia 

kyselyyn tuli vain vähän (4 vastaajaa), mutta niistä kävi ilmi, että kaivataan konkreettista tietoa 

palveluista ja tuen saamisesta. Onkin totta, että tieto saatavilla olevista palveluista on hajallaan ja se 

pitää osata etsiä, mihin ei välttämättä haastavassa elämäntilanteessa ole voimavaroja. Osa 

vastaajista kaipasi selvästi sitä tietoa, mihin ottaa yhteyttä erilaisissa tilanteissa. Lisäksi 

mielenterveyspalveluiden saatavuus herätti huolta ja siitä oli ehkä osittain väärä käsityskin (ettei 

kunnassa olisi nykyään psyk. sairaanhoitajaa).  
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