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Johdanto 
 

Joulukuussa 2015 voimaan tulleen ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) 
tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa varmistamalla ehkäisevän työn toimin-
taedellytykset koko maassa sekä tukemalla erityisesti kunnissa ja alueilla tehtävän työn kehittämis-
tä ja tehostamista. ”Laki kokoaa yhteen alkoholin riskikäyttöön, huumausaineiden ja tupakkatuot-
teiden käyttöön ja rahapelaamiseen liittyvät haitat ja niiden ehkäisyn. Lain piiriin kuuluvat myös 
kaikki päihtymiseen käytettävät aineet, kuten lääkkeiden väärinkäyttö ja muuntohuumeet sekä 
sähkösavuke ja muut nikotiinituotteet, joita ei ole määritelty lääkkeiksi.” (Ehkäisevän päihdetyön 
toimintaohjelma, 2015.) Päijät-Hämeessä mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysongelmien 
ehkäisy kuuluvat osaksi ehkäisevän työn suurta kokonaisuutta.  

Ehkäisevää päihdetyötä ja edistävää mielenterveystyötä tehdään kunnissa ja alueilla. Niissä riske-
jä ja haittoja ehkäistään kunnan eri hallinnonalueiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-
laisten, kansalaisjärjestöjen, valvonnasta vastaavien ja muiden viranomaisten sekä elinkeinotoimi-
joiden, kuten esimerkiksi vähittäismyyntipisteiden ja ravintoloiden kanssa. Kunnan asukkaat voi-
daan ottaa mukaan päihdehaittojen ehkäisyyn. Yhteistyötä voidaan niin ikään tehdä myös koke-
musasiantuntijoiden kanssa. (Mt.)    

Ehkäisevän päihdetyön laissa säädetään ne toimet, jotka jokaisessa kunnassa tulee vähintään 
toteuttaa ehkäisevän päihdetyön järjestämiseksi. Muilta osin kunta voi päättää, päihdetilanteensa 
huomioon ottaen, millä tieteelliseen näyttöön perustuvilla menetelmillä ja hyvillä käytännöillä sekä 
missä laajuudessa ehkäisevää päihdetyötä käytännössä tehdään. Poliittisilla päättäjillä on mahdol-
lisuus valita, miten kunta haluaa suojata asukkaidensa terveyttä ja millä volyymillä ehkäisevään 
työhön kunnassa halutaan panostaa perustason lisäksi. (Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, 
2015.)  

Edistävästä mielenterveystyöstä säädetään Mielenterveyslaissa (14.12.1990/1116). Sen mukaan 
”mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuu-
den kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, 
parantamista ja lievittämistä. Lain nojalla mielenterveystyöhön kuuluu myös väestön elinolosuhtei-
den kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, 
edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä.” 

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa (2015) todetaan, että ehkäisevä päihdetyö, mutta 
myös edistävä mielenterveystyö sekä pelihaittojen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy, voi olla katta-
vaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta vain, jos työtä tehdään seuraavien painopisteiden mukai-
sesti: 

 ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa 

 haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden valintojen ja sosiaali- ja terveys-
politiikan tueksi 

 riskikäyttö ja haitat tunnistetaan ja tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa 

 paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa yh-
teistyössä 

 haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä 

 ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista. 

 

Ehkäisevää päihdetyötä johdetaan kansallisesti Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtävänä on ohjata ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä kansallises-
ti. Maakunta tulee jatkossa huolehtimaan nykyisin aluehallintovirastoille kuuluvasta ehkäisevän 
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päihdetyön alueellisesta ohjauksesta ja tuesta kunnille sekä lisäksi ehkäisevästä päihdetyöstä eh-
käisevissä ja korjaavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Osana sote- ja maakuntauudis-
tusta maakunnalle määritetään tehtävät, joiden mukaisesti se ohjaa alueensa ehkäisevää päihde-
työtä, suunnittelee ja kehittää sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä 
tukee alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Ehkäisevä päih-
detyö kuuluu maakunnassa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja johtamista. Maakunta 
sisällyttää ehkäisevän päihdetyön muun muassa osaksi toimintaa ohjaavia suunnitelmia, alueellista 
hyvinvointikertomusta sekä arvioi ennalta päätösten vaikutuksia päihdehaittoihin väestöryhmittäin. 
(Tiedä ja toimi, 2017.)  

 

1. Edistävä mielenterveystyö, ehkäisevä päihdetyö ja pelihaittojen ehkäisy 
 

1.1. Yleistä 
Mielenterveys on voimavara, osa terveyttä ja tärkeää yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannal-
ta. Edistävällä mielenterveystyöllä tarkoitetaan toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteu-
tumista ja jonka tavoitteena on vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen. Mielenterveyden 
edistämisellä voi olla yhteisön positiivisen mielenterveyden lisäämisen kautta myös mielentervey-
den häiriöitä ehkäisevä vaikutus. Mielenterveyttä voidaan edistää yksilötasolla tukemalla esimer-
kiksi itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista, yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja 
osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä rakenteiden tasolla 
esimerkiksi turvaamalla taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka 
vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa. (THL 2014.) 

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoit-
teena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää ter-
veyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Työ kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja mui-
hin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla päihteitä 
koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin 
sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin. Työtä tekevät viranomaiset, 
järjestöt, yritykset ja yhteisöt, sitä tehdään esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, 
sekä osana kaikkien kunnan toimialojen työtä, kuten kouluissa, nuorisotoiminnassa ja muussa va-
paa-ajantoiminnassa. (THL 2017.) 

Pelihaittojen ehkäisy on toimintaa ja toimia rahapelihaittojen vähentämiseksi. Ne voivat kohdistua 
rahapelien kysyntään tai tarjontaan sekä toisaalta riskiryhmiin tai väestöön yleisemmin. Tarjontaan 
vaikutetaan erityisesti pelijärjestelmään liittyvällä sääntelyllä, kun taas kysyntään pyritään vaikut-
tamaan viestinnällä, kasvatuksella ja koulutuksella. Pelihaittojen ehkäisyn tarkoitus on vähentää 
riski- ja ongelmapelaamista niin rahapelien kuin digipelienkin maailmassa. Ammattilaisten taito 
tunnistaa riskipelaaminen riittävän varhaisessa vaiheessa, antaa siihen liittyvää neuvontaa ja tukea 
sekä ohjata asiakas tarpeenmukaisiin palveluihin on keskeinen osa pelihaittoja ehkäisevää työtä. 
Paras tulos saadaan aikaiseksi pitkäjänteisellä työllä ja useilla toisiaan tukevilla toimenpiteillä. 
(THL 2015.) 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella ehkäisevä työ kuuluu kaikille. Sen lähtökohtana 
on paitsi yleinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, myös riskien varhainen tunnistaminen, tuki 
ja hoitoonohjaus yhteisesti sovitulla tavalla. On tarkoituksenmukaista, että jokaisella työntekijällä, 
toimialasta tai työstä riippumatta, on käytössään riskien kartoittamiseen tarvittavat välineet sekä 
tieto tuki- ja jatkohoitopalveluista.  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134713/TT_maakunnan_tehtavat_21082017_verkko.pdf?sequence=4
https://www.thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen
https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo
https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/rahapelihaittojen-ehkaisy
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1.2. Kunnissa toimitaan lakia noudattaen 
Ehkäisevän päihdetyönlain 5 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen 
mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimetä kuntaan ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vas-
taava toimielin. Toimielin  

 huolehtii kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta, sekä  

 huolehtii myös siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan 
yksityisille henkilöille ja koko väestölle 

 lisää ja tukee 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 

 huolehtii siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholi-
lain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja 
erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään 
päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.  

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 
12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja 
raportoinnista. 

Laissa (2015, 5 §) mainitaan, että toimielin huolehtii kunnan eri hallinnonalojen tekemästä ehkäise-
västä päihdetyöstä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eriytyivät 1.1.2017 alkaen kunnista (pl. 
Heinolan kaupunki ja Sysmä), ja sen jälkeen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on järjestänyt 
ja tuottanut perus- että erikoistason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja alueen kuntiin, paitsi 
Heinolan kaupunki ja Sysmä, joissa yhtymä järjestää ja tuottaa vain erikoistason palveluita. Kunti-
en tehtävänä on edelleen huolehtia omien hallinnonalojensa ehkäisevän päihdetyön toimista, sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelujen huolehtiessaan siitä omalta osaltaan. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella lakisääteisen toimielimen ovat nimenneet Hartola, Hei-
nola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. Asikkalassa ja Iitis-
sä toimielimen nimeämisvalmistelut on käynnistetty ja se nimettäneen vuoden 2018 aikana. Kaikis-
sa alueen kunnissa toimii ehkäisevän työn yhdyshenkilö tai koordinaattori, joka edustaa kuntaa 
seudullisessa koordinaatioryhmässä. Hartolassa, Heinolassa, Iitissä ja Sysmässä toimii lakisäätei-
sen toimielimen lisäksi myös ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueverkosto (PETE). Kun-
tien lakisääteisen ja muun toiminnan rakenne on kuvattu seuraavaan taulukkoon (taulukko 1).   
 

Taulukko 1: Lakisääteinen toiminta kunnissa (tilanne 12–2017) 

Kunta Toimielin (5 §) Yhdyshenkilö 
Alueverkosto /  

erillinen työryhmä 

Asikkala  X  

Hartola X X X 

Heinola X X X 

Hollola X X  

Iitti  X X 

Kärkölä X X  

Lahti X X  

Myrskylä X X  

Orimattila X X  
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Alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja rahapelien kysyntään ja saatavuuteen vaikuttavat toimet 
kuuluvat osaksi paikallista politiikkaa ja strategista suunnittelua; Tavoitteet ja toimenpiteet määritel-
lään osaksi kuntastrategiaa, hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Päihdetilannetta sekä toi-
menpiteitä seurataan vuosittain ja niistä raportoidaan osana hyvinvointikertomusta tai -
tilinpäätöstä. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö sekä pelihaittojen ehkäisy perustuvat käytet-
tävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutu-
vien haittojen sekä mielenterveyshäiriöiden ja ongelmien seurantaan hyödyntäen saatavilla olevaa 
seurantietoa. Toiminnan laatu varmistetaan keräämällä seurantietoa suunnittelun ja arvioinnin poh-
jaksi. 

1.3. Ehkäisevän työn koordinaatiorakenne Päijät-Hämeessä 
Ehkäisevää työtä on Päijät-Hämeessä kehitetty ja edistetty systemaattisesti 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 hintaan 0,35€ 
/ asukas / vuosi. (Kuva 1) 

 

 

 

 

 

Padasjoki X X  

Pukkila X X  

Sysmä X X X 

Kuva 1: Ehkäisevän työn seudullinen koordinaatio 
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1.3.1. Ehkäisevän työn seudullinen koordinaatio 

Ehkäisevää työtä on Päijät-Hämeen alueella tehty verkostomaisesta vuodesta 2010 alkaen. Seu-
tukoordinaattorina 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 mielenterveys- ja päihdetyön, pelihaittojen 
ehkäisyn sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisen 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 ja lisääntymistä yhteis-

työssä eri toimijoiden kanssa periaatteella ”ehkäisevä työ kuuluu kaikille” 
 tukea laajan yhteistoiminta-alueen laajuisen verkostoyhteistyön, rakenteen ja toiminnan jat-

kumista ja kehittymistä. 
 osallistua valtakunnalliseen, alueelliseen ja paikalliseen kehittämistyöhön Päijät-Hämeen ja 

ehkäisevän työn edustajana. 

1.3.2. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaatioryhmä  

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaatioryhmä huolehtii maakunnallisen yhteis-
työn 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, Fa-
cebookin ja Twitterin välityksellä.  

Seutukoordinaatioryhmään kuuluu kuntien, järjestöjen ja hyvinvointiyhtymän edustajia. Ryhmä ko-
koontuu 5-6 kertaa vuodessa, ja sen kutsuu koolle seutukoordinaattori, joka toimii myös työryhmän 
puheenjohtajana.  

Kuva 2. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaatioryhmä 12–2017 

 

http://phehkaisevatyo.pbworks.com/w/page/27289515/TERVETULOA!
https://fi-fi.facebook.com/phehkaisevatyo/
https://fi-fi.facebook.com/phehkaisevatyo/
https://twitter.com/susannalr?lang=fi
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1.3.3. Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmä 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaatioryhmän rinnalla, mutta itsenäisesti, 
toimii Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmä, joka perustettiin vuonna 2011. Erilaisten ke-
hitysvaiheiden jälkeen sen tehtäväksi on asettunut asiantuntijarooli riski- ja ongelmapelaamisky-
symyksissä. Työryhmään on kutsuttu jäseniksi pelaamiseen perehtyneitä tai pelureitten kanssa 
työskenteleviä ammattilaisia sekä Päijät-Hämeestä että laajemmin Suomesta. Työryhmä tekee 
yhteistyötä myös kokemusasiantuntijoiden kanssa. Sen puheenjohtajana toimii seutukoordinaattori.  

Työryhmä tukee työllään alueen ammattilaisia riskipelaamisen varhaisessa tunnistamisessa, asia-
kastuessa ja -neuvonnassa sekä hoitoonohjauksessa. Työryhmä on myös tehnyt näkyväksi alueen 
pelihoitopolkua ja nostanut esiin huolta ongelmapelaajien ja näiden läheisten palvelujen vähäisyy-
destä. Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmä järjestää koulutusta, vahvistaa peliosaamista 
alueella yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa sekä ylläpitää ehkäisevän työn verkostowi-
kin peliosiota. Työryhmä tekee kansallista kehittämisyhteistyötä mm. THL:n kanssa.  

 
Kuva 3. Pelihaittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmä 2018 

 

 
 

http://phehkaisevatyo.pbworks.com/w/page/117515013/P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4me%3A%20Ongelmapelaaminen%20ja%20pelihaittojen%20ehk%C3%A4isy
http://phehkaisevatyo.pbworks.com/w/page/117515013/P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4me%3A%20Ongelmapelaaminen%20ja%20pelihaittojen%20ehk%C3%A4isy
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1.4. Työtä tehdään ammattilaisten ja kuntalaisten parissa 
Ehkäisevää työtä tehdään alueella tarvelähtöisesti. Seudullisen yhteistoiminnan ensimmäisinä 
vuosina Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen kunnissa järjestettiin lukuisia yhteisiä kampan-
joita, tempauksia ja tapahtumia, jotka tavoittivat laajasti alueen toimijoita ja asukkaita. Näistä vuo-
sittain toteutetut, erityisesti kuntalaisiin kohdistetut Yhteyttä-kampanja tammi-helmikuulla, Älä välitä 
–kampanja koulujen päättymisen aikaan, Kokemuskirjasto loka-marraskuulla sekä Anna lapselle 
raitis joulu –kampanja joulun tienoilla saivat suurimman huomion ja suosion. Kehittämisyhteistyötä 
tehtiin monien yksittäisten kampanjoiden ja tapahtumien lisäksi myös ikärajavalvottavien tuotteiden 
vähittäismyyjien kanssa. Sittemmin seudullisesta kampanjoinnista on luovuttu ja kunnat ovat itse 
ottaneet vastuun toimintansa tarpeiden mukaisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta seudullisten ja 
valtakunnallisten (THL, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sosped-säätiö, ym.) toimijoiden tukemana.  

Seudullisen ehkäisevän työn kehittämisessä on suuntauduttu yhä tiiviimmin ns. rakenteellisen eh-
käisevän työn suuntaan, jossa ”kuuluu kaikille” –periaatetta sekä ammattilaisten ymmärrystä ja 
osaamista on vahvistettu ja lisätty kehittämisprosessien, luentojen, koulutusten ja seminaarien 
muodossa. Pääpaino ammattilaisten parissa tehdyssä työssä on ollut riskien varhaisessa tunnis-
tamisessa, niiden puheeksi otossa ja hoitoonohjauksessa. Lisäksi ehkäisevässä työssä on nostettu 
esiin ns. neljän tuulen, neljän kompleksisen ilmiön (päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, on-
gelmapelaaminen ja lähisuhdeväkivalta), yhteisiä rajapintoja ja yhtäaikaisen tunnistamisen ja tu-
kemisen mahdollisuutta.  

Edistävää ja ehkäisevää työtä on tehty ja tehtävä edelleen rinnakkain. Vastuun jakautuminen, roo-
lien ja tehtävien tunnistaminen sekä rajapinnaton yhteistyö on lisännyt seudun toimijoiden halua ja 
kiinnostusta ehkäisevän työn tekemiseen, mikä edelleen vahvistaa kuntien ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon peruspalvelujen roolia ja vähentää painetta ns. kalliiden palvelujen parissa.   

 

2. Ehkäisevä työ on yhteistyötä 
 

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille. Ehkäisevää työtä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimet 
silloin, kun ihmisen elämässä ei tunnisteta tai havaita erityisiä riskejä tai huolia. Kuntien ja kolman-
nen sektorin toimijoiden rooli edistävän työn tekijänä on merkittävä ja niiden rakenteisiin sisältyykin 
jo luonnostaan suuri määrä päihde-, mielenterveys- ja pelinongelmilta ehkäiseviä palveluja, toimin-
toja ja ratkaisuja. Tärkeätä on tunnistaa ne kaikki. 

Kaikki matalan kynnyksen takana olevat palvelut ja toimet ovat ehkäisevää työtä. Riskien varhai-
nen tunnistaminen, niiden puheeksiotto ja hoitoonohjaus tarvittaessa edustavat työtä pienten huo-
lien alueella. Tätä ns. varhaista puuttumista voidaan tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 
myös kunnissa ja järjestöissä, toimialasta tai vastuualueesta riippumatta. 

Jos huoli muuttuu ilmeiseksi tai suureksi, tarvitsee ihminen apua välittömästi. Tunnistetut ja tiedos-
sa olevat palvelu- ja hoitopolut ja yhdessä sovitut toimintakäytännöt ovat ehkäisevää työtä. Ehkäi-
sevää työtä ovat myös hyvin toimivat palvelut kunnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa ennen 
ongelmia, niiden aikana ja jälkeen.  
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Taulukko 3: Ehkäisevä työ on yhteistyötä 

  Työkalut ja toiminta Toimijat 

Ei huolta:  

Työntekijä ei havaitse 
riskejä asiakkaan elämäs-
sä, asiakkaankin mielestä 
asiat ovat hyvin.  

Terveyden ja  
hyvinvoinnin  
edistäminen 

 

 Tiedontuotanto 

 Suunnitelmallinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

 Koko väestöön kohdistuvat toimenpiteet: elämänhallintaa ylläpitävien arjen 
rutiinien harjoittelu, sosiaalisten suhteiden vahvistaminen, harrastukset tai 
osallisuutta tukeva mielekäs tekeminen, omien voimavarojen ja vahvuuksien 
löytäminen ja hyödyntäminen, syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen kuntoutus, 
työkykyä edistävä toimintaa jne.  

 Kuntien peruspalvelut, mm. sivistystoimenpalve-
lut, päivähoito, nuorisotyö, koulut 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja 
erityispalvelut (Hyvinvointikuntayhtymä, kunnat) 

 Seurakunnat 

 Kolmannen sektorin toimijat, kuten  

 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

 Suomen Punainen Risti 

 Mannerheimin lastensuojeluliitto 

 4H-yhdistys 

 Martat 

 Eläkeliitto 

 Vanhempainyhdistykset 

 Lions Club 

 Harrastus- ja urheiluseurat 

 Pelastakaa lapset ry 

 Sosiaalipsykiatrinen säätiö 

 Miete ry 

 Lahden klubitalo 

 Myllyhoitoklinikka 

 Lahden Elokolo 

 FinFami Päijät-Häme 

 Rikosuhripäivystys 

 Pelirajat’on / Sosped-säätiö 

 Avainsäätiö 

 AA / NA / GA –ryhmät 

 Sininauhaliitto 

Huoli herää:  

Työntekijän mielessä käy 
pieni huoli tai ihmettely, 
jopa toistuvasti. Hänellä on 
edelleen vahva luottamus 
omiin auttamismahdolli-
suuksiinsa. Asiakkaan 
elämässä on havaittu riski- 
ja/tai vaaratekijöitä. 

Matalan kynnyksen  
palvelut 

 Varhainen tunnistaminen, puheeksiotto ja mini-interventio (mm. Audit C, 
Audit, 2K-riskipelaamisen varhaisen tunnistamisen työkalu, Nikotiiniriippu-
vuustesti, testejä ongelmapelaamisen tunnistamiseen) 

 (Avoin) ryhmätoiminta 

 Tukipistepalvelu 

 Nuorten ryhmät 

 Verkkopalvelut 

 Hoitoprosessin ohella sosiaaliohjausta, suunnitelmallista työtä asiakkaan 
tilanteen ylläpitämiseksi / kohentamiseksi / kriisiytymisen ehkäisemiseksi 
yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. 

Tuntuva huoli:  

Työntekijä kokee kasvavaa 
huolta asiakkaastaan, 
tunnistaa lisääntyneen tuen 
ja kontrollin tarpeen. Asi-
akkaalla on todettuja on-
gelmia ja vaaratilanteita. 

Akuutti- ja kriisiapu 

 Tuetaan ja edistetään ihmisen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista selviytymis-
tä kriisin kohdatessa. 

 

Suuri huoli:  

Työntekijän keinot ovat 
lopussa ja tilanteeseen on 
reagoitava välittömästi. 
Asiakkaalla on todettuja 
pitkäkestoisia ongelmia ja 
vaaratilanteita. 

Pitkäaikainen tuki ja 
terapia 

 

 Kriisin jälkeisen hyvinvoinnin varmistamista, jatkosuunnitelman tekoa, jotta 
tilanne ei kriisiytyisi uudelleen.  

 Hoidon jälkeinen palvelupolku takaisin peruspalveluihin ja matalan kynnyk-
sen palveluihin. 

https://www.a-klinikka.fi/audit-c
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/AUDIT-kysely-alkoholinkayton-riskit.aspx
https://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/tupakka/nikotiiniriippuvuustesti
https://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/tupakka/nikotiiniriippuvuustesti
https://peluuri.fi/fi/pelaajat/peluurin-valtakunnalliset-palvelut/testit-oma-apu-ja-harjoitukset
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3. Tavoitteet vuosille 2018–2021 
 

Kansalliset päihde- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin ehkäisyn tavoitteet vuoteen 2025 mennessä ovat 
(taulukko 2):  

 

Taulukko 2: Kansalliset päihde- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin ehkäisyn tavoitteet vuoteen 2025 mennessä 

Alkoholi 

 Alkoholin kokonaiskulutus on alle 10 litraa 100 % alkoholia asukasta kohden (15 
vuotta täyttäneet) (THL) 

 Kerralla vähintään 6 alkoholiannosta kerran viikossa tai useammin juovien osuus 
on 20–64 -vuotiailla alle 10 % (THL, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus 
ATH) 

 Kerralla vähintään 6 alkoholiannosta 30 päivän aikana juovien osuus on 15–16 -
vuotiaiden joukossa korkeintaan 15 prosenttia (THL, Eurooppalainen koululaistut-
kimus ESPAD) 

Tupakka 

 Alle kahdeksan prosenttia 20–64 -vuotiaista käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita 
(THL, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH) 

 Lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden päivittäi-
nen tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö vähenee sekä käytössä näky-
vät erot kaventuvat näiden koulutusmuotojen opiskelijoiden välillä (THL, Kouluter-
veyskysely) 

Huumausaineet 
 Viimeisen kuukauden aikana jotain huumausainetta käyttäneiden osuus 15–69 -

vuotiaista on korkeintaan kaksi prosenttia (THL, Huumekysely) 

Rahapelaaminen 

 Niiden 15–74 -vuotiaiden osuus, joilla on ollut rahapelaamisen aiheuttama ongel-
ma viimeisen 12 kuukauden aikana, on pienempi kuin vuonna 2015 (THL, Suoma-
laisten rahapelaaminen -kysely) 

 Viikoittainen rahapelejä pelaavien 8. ja 9. luokan oppilaiden osuus on pienempi 
kuin seitsemän prosenttia (THL, Kouluterveyskysely) 

 

Seudullisista tavoitteista vuosille 2018–2021 on sovittu ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä peli-
haittojen ehkäisyn seutukoordinaatioryhmissä yhteistyössä kuntien kanssa. Tavoitteet kumpuavat mm. kun-
tien hyvinvointikertomuksissa esiinnousseista tarpeista sekä nojaavat edellä lueteltuihin kansallisiin sekä 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuosille 2018–2019  laaditussa järjestämissuunnitelmassa mainit-
tuun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteeseen: ”Päihde- ja mielenterveysongelmien sekä pe-
laamisen ja lähisuhdeväkivallan esiintyvyys ei ole valtakunnan keskitasoa korkeampi.” 

 

Seudulliset tavoitteet vuosille 2018–2021 ovat: 

1. Ehkäisevä päihdetyö, pelihaittojen ehkäisy ja edistävä mielenterveystyö toteutuu koordinoituna ver-
kostoyhteistyönä. 

2. Päihde-, mielenterveys- ja pelihaittakysymyksistä on saatavilla tietoa helposti ja riittävästi. 

3. Ammattilaiset tunnistavat päihteisiin, mielenterveyteen ja ongelmapelaamiseen liittyviä riskejä ja 
haittoja ja osaavat tukea asiakasta varhaisessa vaiheessa. 

4. Kuntien toimet sovitetaan yhteen eri toimijoiden kanssa. 

5. Ehkäisevä työ kuuluu kaikille. 
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Tavoitteita koskevat toimenpiteet ehkäisevän päihdetyön, edistävän mielenterveystyön ja pelihaittojen eh-
käisytyön kehittämiseksi ja edistämiseksi vuosien 2018–2021 aikana on kirjattu toimintasuunnitelman lo-
pussa esitettävään taulukkoon (liite 1.) 

Kunnat ja niiden lakisääteiset toimielimet nimeävät kuntakohtaiset ehkäisevän päihdetyön tavoitteet kansal-
listen ja maakunnallisten tavoitteiden sekä paikallisten, esiinnousseiden ja todennettujen tarpeiden pohjalta, 
ja arvioivat niiden toteutumista vuosittain. Toimintasuunnitelman pohjana voidaan hyödyntää esimerkiksi 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n vuosikelloa (kuva 3) sekä muita mahdollisia strategioita ja suunnitelmia. 

 

Kuva 3. Ehkäisevän päihdetyön vuosikello 
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Liite 1: Tavoitteet ja toimenpiteet ehkäisevän päihdetyön ja edistävän mielenterveystyön kehittämiseksi vuosina 2018–2021  

PAINOPISTEALUE TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUUTOIMIJAT AIKATAULU MITTARIT 

 

1. EHKÄISEVÄN 
PÄIHDETYÖN  
ALUEELLISET JA 
PAIKALLISET  
RAKENTEET OVAT 
KUNNOSSA 

 

Ehkäisevä päihdetyö, 
pelihaittojen ehkäisy ja 
edistävä mielenterveys-
työ toteutuu koordinoi-
tuna verkostoyhteistyö-
nä. 

Ehkäisevän päihde- ja mielen-
terveystyön suunnitelma hy-
väksytään kuntien nimetyssä 
lauta- tai valiokunnassa, halli-
tuksessa tai valtuustossa. 

Kuntien toimielimet /  
yhteistyöverkostot 

Seutukoordinaatioryhmä  

Seutukoordinaattori 

Valtuusto-
kausittain 

Vuosittain 

Hyväksytyt toiminta-
suunnitelmat 

Kuntiin on nimetty toimintaa 
ohjaava ehkäisevän päihde-
työn lakisääteinen toimielin 
(5§), ja kunnan edustaja on 
nimetty seudulliseen koordi-
naatioryhmään. 

Kuntien hyvinvointikoor-
dinaattori / ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilö 

Seutukoordinaatioryhmä 

Seutukoordinaattori 

2018- Nimetyt toimielimet 

Nimetyt edustajat 

Ehkäisevän päihdetyö, edistä-
vä mielenterveystyö ja pelihait-
tojen ehkäisy on kirjattu kun-
nan hyvinvointikertomukseen 
ja tavoitteiksi kuntastrategiaan 
ja hyvinvointisuunnitelmaan, ja 
niiden toteutumista seurataan 
suunnitellusti.  

Kuntien ehkäisevän  
päihdetyön toimielin 

Kunnat / lautakunnat / 
valtuusto 

Seutukoordinaatioryhmä 

Seutukoordinaattori 

Valtuusto-
kausittain 

Vuosittain 

 

Ohjelmien sisällön seu-
ranta 

Ehkäisevän työn seutukoor-
dinaattori vastaa työn seudulli-
sesta koordinaatiosta, asian-
tuntijatuesta kunnille ja hyvin-
vointiyhtymälle sekä tukee 
monialaisen yhteistyön toteu-
tumista eri hallinnonaloilla ja – 
tasoilla yhteistyössä keskeis-
ten toimijoiden kanssa. 

Seutukoordinaattori 

Seutukoordinaatioryhmä 

Jatkuva Toteutuneet kunta-
käynnit 

Seutukoordinaatioryh-
män kokoukset ja osal-
listumisaktiivisuus 

Muu yhteistyö (mm. 
toteutuneet koulutukset 
ja tapahtumat) 
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2. HAITOISTA VIES-
TITÄÄN  
TUTKITTUUN  
TIETOON  
PERUSTUEN  
YKSILÖIDEN  
VALINTOJEN JA  
SOSIAALI- JA TER-
VEYSPOLITIIKAN 
TUEKSI 

 

 

 

Päihde-, mielenterveys- 
ja pelihaittakysymyksis-
tä on saatavilla tietoa 
helposti ja riittävästi. 

 

 

Viestitään päihde- ja mielen-
terveysongelmista ja niiden 
riskitekijöistä, riski- ja ongel-
mapelaamisilmiöstä sekä ilmi-
öiden yhteyksistä (myös lä-
hisuhdeväkivalta) toisiinsa, 
erityisesti elämänkaaren mur-
rosvaiheissa.  

 

 

Kuntien toimielimet 

Seutukoordinaatioryhmä 

Seutukoordinaattori 

Jatkuva 
Viestinnän laajuus ja 
muodot 

 

Toteutetaan koko väestöön 
kohdistuvaa viestintää, jossa 
vahvistetaan erityisesti aikuis-
ten osaamista oman tervey-
tensä ja hyvinvointinsa edis-
tämiseksi (ns. virittävä valis-
tus).  

 

 

Kuntien toimielimet 

Seutukoordinaatioryhmä 

Seutukoordinaattori 

 

Tehdään viestintäyhteistyötä 
sekä paikallisten että valta-
kunnallisten toimijoiden kans-
sa. 

 

Kuntien toimielimet 

Seutukoordinaatioryhmä 

Seutukoordinaattori 
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3. AMMATTILAISIL-
LA ON 
RIITTÄVÄSTI 
EHKÄISEVÄN 
PÄIHDETYÖN 
OSAAMISTA 

 

 

Ammattilaiset tunnista-
vat päihteisiin, mielen-
terveyteen ja ongelma-
pelaamiseen liittyviä 
riskejä ja haittoja ja 
osaavat tukea  
asiakasta varhaisessa 
vaiheessa. 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä kuntien henkilöstöä sekä 
muiden alojen ammattilaisia on 
ohjeistettu ja koulutettu tunnis-
tamaan päihde-,  
mielenterveys- ja peliongelmat, 
ottamaan ne puheeksi ja tar-
joamaan tukea niihin varhai-
sessa vaiheessa (mini-
interventio). 

 

Esimiehet / johto  

Ammattilaiset 

Kuntien toimielimet 

Seutukoordinaatioryhmä  

Seutukoordinaattori  

Jatkuva 

Koulutukset 

- osallistujat / vuosi 

- koulutuspäivät / 
vuosi 

- ammattiryhmien 
monipuolisuus 

- koulutuksissa esitel-
lyt ja käytössä ole-
vat menetelmät ja 
välineet 

 

 

 

Palvelurakenteesta, yhteistyö-
kumppaneista sekä keinoista 
ja menetelmistä on välitetty 
tietoa ammattilaisten ja toimi-
joiden käyttöön. 

 

 

Kehitetään yhteisiä kirjaamis-
käytäntöjä sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä kuntien asia-
kas- ja potilastietojärjestelmiin. 

 

Seutukoordinaattori 

Sosiaalialan osaamiskes-
kus Verso 

Neljän tuulen hanke  

 

 

Mittarit asiakastietojär-
jestelmissä 

Tilastoinnin toteutumi-
nen ja saadut tiedot  
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4.  PAIKALLISTA 
ALKOHOLI-, TU-
PAKKA- JA RAHA-
PELIPOLITIIKKAA 
TOTEUTETAAN 
SUUNNITELLUSTI 
JA LAAJASSA YH-
TEISTYÖSSÄ 

 

 

 

Kuntien toimet  
sovitetaan yhteen eri 
toimijoiden kanssa.  

 

PAKKA-toimintamalli on otettu 
käyttöön kuntien ehkäisevässä 
työssä. 

 

Kuntien toimielimet 

Seutukoordinaatioryhmä 

Seutukoordinaattori 

Jatkuva 

 

PAKKA-toiminnassa 
mukanaolevat kunnat 

Järjestetyt PAKKA-
koulutukset 

 

 

Yhteistyötä tehdään laajasti eri 
hallinnon- ja toimialojen kes-
ken sekä kolmannen  
sektorin toimijoiden kanssa.  

 

Kunnan toimielimen / 
yhteistyöverkoston mo-
nialainen rakenne  

Vähittäismyynnin, an-
niskelun ja elinkeino-
toimijoiden omavalvon-
nan kanssa yhteistyötä 
tekevät kunnat / tarjon-
tatyöryhmien olemas-
saolo sekä yhteistyön 
muodot 

 

 

Kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia on 
edistetty 

 

 

Toteutuneet edistämis-
toimet (järjestetyt tilai-
suudet ym.) 

Kuntalaisten osallistu-
misen ja vaikuttamisen 
paikat 

Tiedossa olevat, 
eteenpäin menneet 
vaikuttamistoimet 
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5.  HAITTOJEN EH-
KÄISYYN PANOS-
TETAAN LÄHIYH-
TEISÖISSÄ  

 

Ehkäisevä työ kuuluu 
kaikille 

 

Ehkäisevä päihdetyö sisällyte-
tään varhaiskasvatukseen se-
kä nuoriso-, koulu- ja opiskelu-
työhön. 

 

Kuntien toimielimet 

Seutukoordinaatioryhmä 

Seutukoordinaattori 

Jatkuva 

Ehkäisevän työn toimet 
varhaiskasvatuksessa 
sekä koulu- ja opiskelu-
työssä 

 

 

Tuetaan työyhteisöjä ja työter-
veyshuoltoa ehkäisevän työn 
osaamisessa ja tekemisessä.  

Kannustetaan työpaikkoja 
päihdeohjelmien tai –
suunnitelmien laatimiseen 

 

 

Laaditut ja/tai käytössä 
olevat päihdeohjelmat / 
-suunnitelmat /  
organisaatio 

Yhteistyön laajuus 

 

 

Tehdään yhteistyötä järjestö-
jen ja muun kolmannen sekto-
rin kanssa ja tuetaan niitä edis-
tävän ja ehkäisevän työn te-
kemisessä  

 

Yhteistyön muodot ja 
laajuus 

 

Tehdään yhteistyötä hyvinvoin-
tikuntayhtymän kanssa 

 


