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Ehkäisevän päihdetyö kunnassa, arviointi- ja suunnittelutyökalu kuntiin – yhteistoiminta-alueille 

Työkalun tarkoituksena on antaa kuva siitä, miten jäsentyneellä ja suunnitelmallisella työllä voidaan ehkäisevää päihdetyötä toteuttaa kunnassa. 

Alla olevassa taulukossa kuvataan sellaista laadullisesti hyvää tilannetta, jollaista kunnan virkamiesjohdon, päätöksentekijöiden, työntekijöiden 

sekä kuntalaisten tulee tavoitella. Esitetyt tehtävät perustuvat valtakunnallisiin ohjelmiin, suosituksiin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön, 

joita on tarkennettu ja konkretisoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Alkoholiohjelman asiantuntijoiden ja aluehallintovirastojen 

Alkoholiohjelman aluekoordinaattorien koostamien yksilöityjen esimerkkien avulla. Kunnissa työkalua voidaan hyödyntää arvioimalla kunnan 

nykytilaa edellä mainittujen suositusten pohjalta ja tekemällä suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.  

Suosituksissa hyödynnetty mm. seuraavia aineistoja:   

 Ehkäisy ja hoito -opas. Laadukkaan päihdetyön kokonaisuus.  

 Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit.  

 Ehkäisevä päihdetyö peruspalveluissa. Opas kunnan ehkäisevään päihdetyöhön. Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2011. Missä 
mennään, minne haluamme?  

 Laatutähteä tavoittelemassa. Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit.  

 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Suunnitelmasta toimeenpanoon.  

 Laatutähteä kiertämässä. Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja.  

 Pakka-toimintamallin toteutus ja hyvät käytännöt.  

 Voimassa oleva lainsäädäntö, erityisesti raittiustyölaki. 

Toimija  Päätehtävä  Esimerkkejä yksilöidyistä tehtävistä  Nykytilanne omassa kunnassa  Suunnitelma tilanteen 

kehittämiseksi   

Kuntajohto  Ehkäisevän 

päihdetyön 

strateginen 

suunnittelu ja 

johtaminen. 

 vastaa kunnan ehkäisevän 
päihdetyön resursseista ja 
rakenteista 

 huolehtii siitä, että 
ehkäisevä päihdetyö on 
pitkäjänteistä, koordinoitua 
ja kaikkiin ikäryhmiin 

 Yksikkökohtaiset 
vastuut on kuvattu  

        päihdestrategiassa 
 ept-johtamista ei 

ole määritelty 
 strategian 

toteutumisen 

 Määritellään 

ehkäisevän 

päihdetyö ja sen 

johtaminen osaksi 

päihdetyön ja 

palvelujen 
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kohdistuvaa 
 vastaa strategian 

laadinnasta ja sen 
toteuttamisesta ja 
seurannasta  

 nimittää moniammatillisen 
raittiusasioista vastaavan 
työryhmän ja määrittelee 
sen tehtävät  

 vastaa päihteisiin 
liittyvästä tiedonkeruusta, 
tarveanalyysin laatimisesta 
ja tiedon liittämisestä 
osaksi kunnan 
hyvinvointikertomusta  

 käsittelee kunnan 
päihdetilannetta vuosittain 
poliittisella tasolla 

 kuulee säännöllisesti 

paikallisia asiantuntijoita ja 

kansalaisia kunnan 

päihdetilanteesta ja 

mahdollisista haasteista. 

seurantaa  
       ei ole sovittu  
 päihdetyöryhmä on 

nimitetty,  kokoon-
tuu 0- 2x/v 

 kokoonpanossa 
päivitystarvetta 

 tiedonkeruu 
pääosin 
kokemukseen  

       perustuvaa 
 hvk:n päätös 

3/2014 
 kuuleminen 

epäsäännöllistä 
 

kokonaisuutta 

 Päätetään 

strategian 

seurannasta ja 

päivittämisestä. 

 Indikaattoreiden ja 

palvelukuvausten 

päivitys menossa. 

 

 

 

Moniammatilli

nen 

päihdetyöryh

mä tai 

vastaava.  

Seuraa ja arvioi 

alueensa 

päihdetyötä. 

 

Työryhmään on 

hyvä kuulua 

edustajia 

seuraavilta 

 huolehtii ehkäisevän 
päihdetyön 
toimeenpanoon, raittiuden 
edistämiseen ja 
alkoholiolojen 
seuraamiseen kuuluvista 
tehtävistä 

 suunnittelee seuraa ja 
arvioi ehkäisevän ja 
korjaavan päihdetyön 
toteutusta 

 huolehtinut ept:n 
kehittämisestä  

       oman työnsä ohessa 
 seurannut pääasiassa 

ehkäisevän työn 
toteutumista 

 strategian 
laatimisesta/päivittä-
misestä ei ole sovittu 

 työryhmästä puuttuu 
elinkeinoelämän 

 Päihdetyöryhmän 

päivitys laaja-

alaiseksi.  

 Esitys: Yhdistetään 

päihdetyöryhmä ja 

ehkäisevä tiimi 

uudeksi 

päihdetyöryhmäksi.  

 Päihdetyöryhmän 



tahoilta: kunnan 

sosiaali- ja 

terveystoimi, 

sivistys-, 

nuoriso- ja 

vapaa-

aikatoimi, 

kunnan 

luottamushenkil

ö, poliisi sekä 

kolmannen 

sektorin ja 

alkoholielinkein

on edustus, 

alkoholielinkein

on edustus. 

 vastaa useimmiten kunnan 

päihde- tai yhdistetyn 

mielenterveys- ja 

päihdestrategian 

laatimisesta (ks. johto). 

edustus ja kunnan 
luottamushenkilö 

tehtävien 

määrittäminen 

 Toimintasuunnitelm

an laatiminen 

 

Ehkäisevän 

päihdetyön 

koordinaattori 

(yhdyshenkilö) 

Koordinoi 

alueensa 

ehkäisevää 

päihdetyötä.  

 

Ehkäisevää 

päihdetyötä 

koordinoivan 

suositeltava 

työpanos on 

vähintään 0,3-

0,5 

henkilötyövuott

1. Ehkäisevän päihdetyön 
koordinointi ja 
moniammatillisen työn 
edistäminen 

 toimii moniammatillisen 
päihdetyöryhmän jäsenenä 
(sihteeri tai puheenjohtaja) 

 toteuttaa Alkoholiohjelmaa 
alueellisesti yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa  

 koordinoi Alkoholiohjelman 
mukaisia kumppanuuksia. 

 
 
 
 

1. Ehkäisevän päihdetyön 
koordinointi  
ja moniammatillisen työn 
edistäminen 

 Resursseja ei ole 
määritelty 

  hoidettu oman työn ohella  
 Ehkäisevän työn tiimi 

toiminut  
kolme vuotta. Koostuu eri  
yksiköiden aktiivisista 
työntekijöistä 
(päihdeklinikka, 
terveysneuvonta,  
terveysasemat, Paletti, hv-
Ankkuri). Työ painot- 

1. Nimetään ehkäisevän 

päihdetyön koordinaattoriksi 

Päihdetyöryhmän ept-tiimin 

tiimivastaava. Resurssit 0,3 htv 

(suositus 0,3-0,5 htv/20 000 

asukasta). Tehtävänä 

ehkäisevän päihdetyön  

a) koordinointi-  ja 

moniammatillisen työn 

edistäminen,  

b) suunnittelu-, toteutus ja 

seurantatehtävät 

c) tiedottamis- ja 

viestintätehtävät sekä 



a 20 000:ta 

asukasta kohti. 

Tulisi nimetä 

virallisesti ja 

turvata 

resurssit 

 
 
 
 
 
2.  Ehkäisevän päihdetyön 
suunnittelu-, toteutus- ja 
seurantatehtävät 
 osallistuu päihdestrategian 

laatimiseen, toteutukseen, 
seurantaan ja arviointiin 

 kokoaa säännöllisesti alueen / 
kunnan päihdetilanteesta tietoa 
(ml. indikaattoritiedot) 

 huolehtii, että ehkäisevää 
päihdetyötä tehdään toimiviksi 
todetuin menetelmin kaikissa 
ikäryhmissä ja eri 
ympäristöissä  

 toteuttaa kansalaisiin 
kohdistuvaa toimintaa 
(tapahtumien, kampanjoiden, 
kansalaisfoorumien ja 
teemaviikkojen toteuttaminen)  

 suunnittelee ja koordinoi 
ehkäisevän päihdetyön ja 
päihdetyön koulutuksia. 
3. Tiedottamis- ja 
viestintätehtävät 
 

 viestii ja tiedottaa toimivista 
ehkäisevän päihdetyön 
ajankohtaisista asioista ja 
toiminnasta  

 toimii kuntansa 
yhdyshenkilönä alueellisen ja 

tunut nuorten 
päihdetyöhön ja  
kampanjoihin 
osallistumiseen 

 
2. Ehkäisevän päihdetyön 
suunnittelu-,  
toteutus- ja seurantatehtävät 

 PYLL >johto; 
Kouluterveyskysely 
>sote ja sivistys 

 sHVK tilastot>oh, 
pääkäyttäjä 

 Mini-interventio; Audit ja 
Adsume  

 kamppanjoita toteutunut 
n. 1-2x/v 

 koulutuskertaus tarpeen, 
ollut  
liian vähäistä 

 

 

 

3. Tiedottamis- ja viestintätehtävät 

 toteutunut osittain 

paikallisesti  

ja alueellisesti 

4.  Kehittämis- ja 
konsultaatiotehtävät 

 tukenut ja ohjannut oman 

d) kehittämis- ja 

konsultaatiotehtävät 

 

2. Ehkäisevän päihdetyön 

suunnitelman laatiminen  



valtakunnallisen työn välillä. 
 

Kehittämis- ja konsultaatiotehtävät 
 tukee ja ohjaa alueensa / 

kuntansa toimijoita ja 
verkostoja 

 tekee yhteistyötä paikallisten 
toimijoiden ja 
aluehallintoviraston 
aluekoordinaattorin kanssa  

 toimii ehkäisevän päihdetyön 

asiantuntijana alueella / 

kunnassa. 

työnsä ohella yksiköissä 

tapahtuvaa työtä 

 

 yhteistyö alueellisesti ja 

kunnassa  

toteutunut osittain 

Kunnan muut 

toimijat  

1. kunnan 
toimijat 
(sivistys-, 
nuoriso-, 
sosiaali- ja 
terveys-, 
pelastus-, 
tekninen ja 
liikuntatoimi
) 

2. poliisi 
3. kolmas 

sektori 
4. elinkeinoelä

mä 
5. kansalaiset 

Toteuttaa 

päihdehaittojen 

ehkäisyä oman 

työn ja roolin 

mukaisesti 

 päihdestrategian mukainen 
toiminta ja toimivaksi 
todettujen ehkäisevän 
päihdetyön menetelmien (Mll. 
PAKKA-toimintamalli, 
puheeksiottaminen ja 
varhainen puuttuminen, 
sosiaalinen vahvistaminen, 
vaikutusten 
arviointimenetelmät) 
edistäminen omassa työssään. 

  on mukana kunnan 
moniammatillisessa 
työryhmässä  

 tukee viestinnällä ja 
valistuksella ehkäisevää 
päihdetyötä 

 toimii asiantuntijafoorumeissa 
ja tilaisuuksissa 

 toimii vastuullisesti ja 

 Päihdestrategian jalkauttaminen 

tehokkaasti kaikille toimijoille 

päivityksen jälkeen. 

Verkostoituva työote 

Ehkäisevän päihdetyön koulutus 



 esimerkillisesti  
 ymmärtää alkoholin 

saatavuutta säätelevien 

toimien merkityksen 

päihdehaittojen ehkäisyssä 

 

 

 


