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1. JOHDANTO
Varkauden kaupunki ja Joroisten kunta muodostivat 1.1.2013 alkaen yhteisen sote-alueen.
Toimintaa ohjaa Varkauden kaupungin perusturvalautakunta, jossa on jäseniä myös Joroisista.
Varkauden ja Joroisten muodostamalla yhteistoiminta-alueella on tarkoitus tuottaa kuntalaisille
vaikuttavia ja korkea tasoisia vastaanotto-, kotihoito- ja sairaalapalveluja, psykososiaalisia
sekä erikoissairaanhoidon palveluja.
Varkauden päihdestrategia on laadittu vuosille 2007 – 2015 ja päivitetään nyt vuosille 2016–
2018. Joroisten päihdestrategia on tehty JJR kuntien yhteistyönä vuosille 2011 – 2013 ja se
päivitetään nyt vuosille 2016 – 2018. Jatkossa on tarkoitus tehdä yhteinen päihdestrategia
Varkauden kanssa.
Päihdestrategia tulee olla osa kunnan hyvinvointikertomusta, joka kokoaa kunnan eri strategiat ja ohjelmat yhteen. Strategian taustalla tulisi olla vahvaa sitoutumista ja tukea eri hallintokunnilta niin poliittisesti kuin käytännön työn tasolla. Strategia tulisi sisältää valtuustokauden
strategiset tavoitteet ja lähivuosien toteuttamisohjelman.
Varkauden kaupungin visio on olla turvallinen, elinvoimainen ja taloudellisesti vakaa kaupunki.
Selvästi vähemmän – Varkauden päihdetyön strategia on osastrategia kaupungin yhteiseen
päämäärään pyrittäessä. Päihdetyön yhteinen visio on, että päihteiden käyttö ja siitä aiheutuvat haitat vähenevät selvästi kaikissa ikäryhmissä vuosittain. Tämä strategia on kuvaus niistä
tietoisesti valittavista keinoista, pelisäännöistä, tapahtumista ja asioista, joiden avulla tuo
tavoiteltava tulevaisuus saavutetaan. Tärkein haaste on saada eri tahot toimimaan yhdessä
yhteisen tahtotilan saavuttamiseksi.
Maaliskuussa 2014 hyväksytyssä Varkauden laajassa hyvinvointikertomuksessa päihdehaittojen todetaan vaikuttavan monella tapaa hyvinvointiin. Menetetyt elinvuodet (PYLL) indeksin
mukaan päihdehaitat lisääntyvät huolestuttavasti. Päihde-indikaattorien mukaan päihdetilanne Varkaudessa on valtakunnan keskiarvoja huonompi. Päihdestrategian laadinta aloitettiin
joulukuussa 2006 osana seudullista päihde- ja mielenterveyshanketta. Tarkoituksena on, että
kuntakohtaiset strategiat ovat työvälineitä seudulliselle päihdestrategialle.
Päihteiden käytön väheneminen on kaikkien kuntalaisten ja kunnassa toimivien tahojen yhteinen asia. Selvästi vähemmän - Varkauden päihdetyön strategiassa painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä. Päihteiden käytön vähenemiseen tähtäävää toimintasuunnitelma tulee
tehdä kaikilla kuntalaisten arkielämään paikallisesti vaikuttavilla toimijatahoilla; työpaikoilla,
kouluissa, järjestöissä, seurakunnassa, teknisessä toimessa, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa,
poliisitoimessa, terveys- ja sosiaalitoimessa, yritys- ja liike-elämässä, kerhoissa,
luottamushenkilöhallinnossa, paikallismediassa jne.
Päihteillä tässä strategiassa tarkoitetaan tupakkaa, alkoholia, huumausaineita sekä niitä lääkkeitä ja muita päihdyttävässä tarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka vaikuttavat keskushermostoon. Laki (HE 339/2014) ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä kattaa lisäksi
rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn.
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Päihdestrategian päivitys ja seuranta on toteutettu TERVIS – hankkeen ja Aluehallintoviraston
kanssa yhteistyössä.

2. NYKYTILAN KUVAUS
Kuntien päihdepalveluiden suunnittelemisen ja kehittämisen tueksi on Stakesin ylläpitämään
SOTKAnet – tietopalveluun tuotettu läänien yhteistyönä 16 avainpäihdeindikaattoria. Päihdeindikaattorit ovat työväline, joiden avulla voidaan arvioida, mihin suuntaan kuntalaisten terveys ja hyvinvointi ovat kehittymässä ja mihin voimavaroja kannattaa jatkossa suunnata.
Tilastojen avulla saadaan yleiskuva tarkasteltavan alueen päihdetilanteesta. Kunnan päihdetilannetta on hyvä verrata koko maan päihdetilanteeseen, vertailukuntien päihdetilanteeseen
sekä erityisesti kuntiin, joissa väestöpohja ja elinkeinorakenne ovat samankaltaisia kuin tarkasteltavassa kunnassa.
Jotta tilastotietoja pystyisi hyödyntämään mahdollisimman hyvin ja vältyttäisiin väärintulkinnoilta, on tilastoja luettaessa huomioitava numeroiden taustalla olevat paikalliset tekijät. Alueellisissa selvityksissä on hyvä huomioida paikalliset olosuhteet, strategiat sekä toimenpiteet ja
tapahtumat, jotka mahdollisesti ovat vaikuttaneet tarkasteltaviin tilastoihin. Aikasarjatarkastelussa myös lainsäädännössä, toiminnassa kuin myös tilastoinnissa tapahtuneet muutokset on
otettava huomioon vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi. (www.stakes.fi => päihteet=> Neuvoaantavat).

2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys
Valtakunnallisten avainpäihdeindikaattoreiden mukainen tilastotieto on koottu vuosilta 2007 –
2014 niiltä osin, kuin tiedot SOTKAnet – indikaattoripankista olivat kuntakohtaisesti saatavissa. Tietokannan tiedot on päivitetty voimassa olevan kuntajaon mukaisesti niin, että kuntaliitokset on huomioitu aineistossa myös takautuvasti. Päihdeindikaattorin nimi on kuvion
nimenä ja nimen perässä oleva numero on SOTKAnetissä olevan indikaattorin numerotunnus.
Työ toimii usein elämän rytmittäjänä. Riski syrjäytymiselle ja lisääntyneelle päihteiden käytölle
kasvaa työttömyyden kohdatessa. Runsas päihteiden käyttö voi myös johtaa työttömyyteen.
Vastaavasti työssä kiinni pysyminen voi edesauttaa myös päihteidenkäytön hallintaa. Työttömyyden yleisyys päihdeongelmaisilla tulee esille päihdetapauslaskennoissa ja huumehoidon
tietojärjestelmässä. Aikuiselämän kriisejä kestävät huonoimmin alhaisen ammattitaidon ja
alhaisen tulotason omaavat ihmiset. Mitä enemmän työttömyys, sairaus ja köyhyys keskittyvät
samoille ihmisille, sitä selvemmin huono-osaisuus kasaantuu. Toimeentulotuen saaminen on
läheisesti työttömyyteen liittyvä indikaattori ja kertoo yhteiskunnallisesta syrjäytymisuhasta,
sillä toimeentulotuki on viimesijaisin toimeentulon tukimuoto. Asumispalveluiden puutteellisuus voi näkyä asunnottomuutena ja ensisuojien käyttäjien määrässä. (www.SOTKAnet.fi).
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Työttömien osuus työvoimasta on pysynyt korkealla tasolla ja toimeentulotukea saaneiden
henkilöiden osuus asukkaista samalla tasolla vuodesta 2009 alkaen.
Hyvinvointikertomuksessa tulee esille pienituloisten lapsiperheiden suuri määrä. Rakennemuutoksen jälkeen työttömyys on pysynyt korkealla tasolla ollen merkittävästi Pohjois-Savon ja
valtakunnan tasoa korkeampi.
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KUVIO 1. Työttömät, % työvoimasta (181)

KUVIO 2. Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista (493)

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina ilmaisee vuoden aikana kunnan
alueella Alkon myymälöistä myydyn sekä kunnan alueella sijaitseviin elintarvikeliikkeisiin, kios4

keihin, huoltoasemille ja anniskeluravintoloille toimitettujen alkoholijuomien määrän 100 %:na
alkoholina laskettuna litroina jokaista vastaavalla alueella asuvaa kohden. (www.SOTKAnet.fi).
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti on tarkastelujaksolla vähentynyt kaikissa vertailukohteissa. Kaikissa tarkastelukunnissa myynti asukasta kohden on selvästi suurempaa kuin
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella ja koko maassa keskimäärin. Kuviosta ei ilmene
esimerkiksi Virosta tuodun alkoholin määrä. Kuvio 4.

KUVIO 4. Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa (714)

Kuntakohtaisia myyntitilastoja tarkasteltaessa on huomioitava, että tilastot kertovat myynnin
määrän tarkasteltavana olevalle alueelle. Luvut eivät välttämättä tarkoita sitä, että myynti
suuntautuisi alueen asukkaille. Alkon myymälä voi myös palvella useamman kunnan asukkaita. Lisääntynyt myynti voi olla myös seurausta siitä, että vilkasliikenteisellä alueella asioivat
kuntalaisten lisäksi myös työ-, huvi-, loma- ja ostosmatkalla olevat toispaikkakuntalaiset. EteläSavossa ja Keski-Suomen järvialueilla, joissa kesämökkiläisten määrä on suuri, tilastot vääristyvät eivätkä kerro alueen todellista kulutustilannetta. Kasvava alkoholin myynti alueella lisää
kuitenkin aina myös päihteiden käyttöön liittyviä häiriöitä ja haittoja, kuten pahoinpitelyrikoksia, katuväki-valtaa, päihtymyssäilöönottoja ja rattijuopumusrikoksia.(www.stakes.fi =>
päihteet=> Neuvoa-antavat).
PYLL 2008 –indeksin mukaan alkoholiperäisistä syistä johtuen elinvuosia on menetetty 20
prosenttia enemmän vuonna 2008 vuoteen 2004 verrattuna. Käytännön havaintojen perusteella viime vuosina ovat naisten sekä ikääntyneiden päihteiden käyttö ja siihen liittyvät
oheisongelmat lisääntyneet.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden osuus on vaihdellut tarkastelujaksolla sekä
Varkaudessa että vertailukunnissa (kuvio 5). Varkaudessa sijoitettujen osuus on maan keskiarvoa korkeampi ja edelleen noussut vuonna 2014. Luvut sisältävät kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut, huostaan otetut, jälkihuollossa olevat sekä yksityisesti sijoitetut 0-17-vuotiaat lapset. Sijoitusten taustalla voivat olla niin vanhemmista
kuin lapsistakin johtuvat syyt. (www.SOTKAnet.fi).
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KUVIO 5. Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (191)

Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka kyseisenä vuonna eivät ole
opiskelijoita tai joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta.
Peruskoulun jälkeisen koulutuksen ulkopuolelle jääminen voi altistaa syrjäytymiselle ja pitkäaikaistyöttömyydelle. Sukupuolittaiset erot ovat merkittäviä, sillä pojat jäävät tyttöjä useammin
koulutuksen ulkopuolelle.
(kuvio 6).

KUVIO 6. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat / 1000 vastaavan ikäistä (3219)

Rattijuopumusindikaattori kuvaa paitsi rattijuoppoon itseensä, myös ympäristöön kohdistuvaa
turvallisuusriskiä. Alkoholin kulutuksen kasvun rinnalla myös rattijuopumukset ja rattijuopu6

mushenkilövahinkojen määrä on kasvanut. Indikaattori on osittain riippuvainen viranomaisten
aktiivisuudesta, sillä paljon rattijuopumuksia jää myös kirjaamatta ja paikkakuntakohtaiset
erot voivat olla suuriakin riippuen esimerkiksi poliisin resursseista ja paikallisesta kulttuurista.
Myös alaikäisten moporattijuopumukset ovat tärkeä tarkasteltava asia.
Varkauden rattijuopumustilastoissa kehitys on ollut koko maan keskiarvojen suuntaista ja poliisin tietoon tulleiden tapausten määrä on vähentynyt vuodesta 2008 alkaen. Kuvio 7 .

KUVIO 7. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1000 asukasta (3089)

Poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten osuuteen tuhatta asukasta kohti sisältyvät sellaiset
väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikostilastojen alueellisessa tulkinnassa on
huomioitava, että rikokset kirjataan tapahtumapaikan mukaan. (www.SOTKAnet.fi).
Väkivaltarikoksiin sisältyvät murhat ja tapot sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset.
Väkivaltarikostilastoissa tapahtuvat muutokset heijastavat suurelta osin päihteiden käytössä
tapahtuvia muutoksia. Alkoholin ja väkivallan yhteys liittyy alkoholihumalan ja väkivallan yhteyteen. Väkivallan riski kasvaa vuorovaikutustilanteissa, joissa osapuolet tai ainakin joku paikallaolijoista on humalassa. Kohtuukäyttö ei lisää väkivaltaisen käyttäytymisen todennäköisyyttä.
Henkirikoksista 80 %:iin on arvioitu liittyvän päihteiden käyttöä. Pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi
epäillyistä lähes 70 % oli päihteiden vaikutuksen alaisina ja vastaava luku ryöstörikoksissa oli
56 %. (Lehti & Sirén 20051)
Pohjois-Savon liiton selvityksen (2014) mukaan palvelujärjestelmämme kohtaa lähisuhdeväkivaltaa hyvin paljon, vaikka suurin osa ilmiöstä jää tulematta viranomaisten tietoon.

1 Sirén & Lehti (2006) Musta maaliskuu? Väkivalta ja alkoholinkulutuksen kasvu vuonna 2004. Oikeuspoliittisen tutkimuslai-

toksen julkaisuja 222. Helsinki.
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Valtakunnallisten tilastojen mukaan perheväkivallan määrät ovat kasvussa, mikä voi jossain
määrin johtua asian tunnistamisesta ja ilmoituskynnyksen alenemisesta.

Varkauden sosiaalipäivystyksen yhteydenottojen suurin syy on kesän 2014 aikana ollut
lähisuhdeväkivalta. Tämä työllistää paikallisesti erityisesti poliisia ja lastensuojelua, mutta
myös muut Varkauden moniammatilliseen lähisuhdeväkivaltaan kuuluvat eri ammattialojen
edustajat ovat kertoneet, että he kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa huomattavasti omassa työssään. Perheväkivalta-luokittelulla on Varkaus-Leppävirta -alueella ollut poliisin kotihälytyksiä,
joista tehty rikosilmoitus, v. 2013 29 kpl.
Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä on jyrkästi
noussut vuodesta 2010 alkaen ollen merkittävästi maan keskiarvoja korkeammalle. Kuvio 8.

KUVIO 8. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (3113)

Päihtyneiden säilöönotot on turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvä indikaattori, joka kertoo
osaltaan myös viranomaisten aktiivisuudesta ja resursseista. Säilöönotto päihtymyksen vuoksi
tehdään henkilön turvaamiseksi ja poliisi toimittaa päihtyneen henkilön selviämisasemalle tai
muuhun päihtyneiden selviämispaikkaan. Kunnilla voi olla omia tai ostopalveluna ostettuja
selviämisasemia, mutta selviämisasemien vähäisyyden vuoksi poliisi joutuu yleensä
sijoittamaan päihtymyksen vuoksi säilöön otetut putkatiloihin. (www.SOTKAnet.fi).
Päihtyneiden säilöönotot Varkaudessa ovat vähentyneet tasaisesti, ja ovat olleet koko
tarkastelujakson selvästi yli koko maan keskiarvojen. Kuvio 9.
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KUVIO 9. Päihtyneiden säilöönotot/1000 asukasta (3094)

Kouluterveyskyselyssä kootaan tietoa 14 -18 -vuotiaiden elinoloista, koulukokemuksista, terveydestä ja terveystottumuksista. Kysely tehdään 8. ja 9. luokilla sekä lukioiden 1. ja 2. luokilla
ja ammatillisissa oppilaitoksissa joka toinen vuosi huhtikuun kolmen viimeisen viikon aikana.
(www.stakes.fi ).
Kouluterveyskyselyn 2013 tulosten mukaan 8. ja 9. luokan oppilaiden päihteiden käyttö
tupakan ja alkoholin osalta on vähentynyt selvästi, huumekokeilut vähän. Ammatillisessa oppilaitoksessa humalajuominen on lisääntynyt. Tyttöjen osalta tilanne on huonompi tupakoinnin ja
alkoholinkäytön suhteen, ja lisäksi tytöt ovat kokeneet huolta läheisen alkoholinkäytöstä.

KUVIO 10. Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (288)
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KUVIO 11. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (289)

KUVIO 12. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (290)

Päihdehuollon asumispalveluita käyttävien määrä, A-klinikoilla tai nuorisoasemilla käyvien asiakkaiden määrä ja päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden määrä suhteutettuna koko väestöön ovat indikaattoreita, jotka osaltaan kuvaavat alkoholin ja huumeiden käytön aiheuttamia ongelmien määrää ja niiden vaikeusastetta. (www.SOTKAnet.fi).
Päihdehuollon asumispalvelut vähenivät vuoden 2013 alusta, jolloin panostettiin avopalveluihin ja kotona annettavaan tukeen. Asumispalveluissa olevien osuus on Varkaudessa selvästi
korkeampi vuoteen 2012 saakka kuin muissa kunnissa tai koko maassa keskimäärin.
Päihdehuollon laitoksissa olleiden osuus on merkittävästi pienempi kuin muilla vertailualueilla.
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen osuus on
merkittävästi suurempi verrattuna koko maan tilastoihin. Kuviot 13–16.
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KUVIO 13. Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta (1272)

KUVIO 14. Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta (1271)

KUVIO 15. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1000 asukasta (1270)
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KUVIO 16. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1000
asukasta (1278)

Päihdeasiakkaille suunnatut asumispalvelut toteutetaan osittain osana kunnan sosiaalihuollon
yleisiä asumispalveluja, joista ei ole saatavissa eritellysti tietoja päihdeasiakkaiden osuudesta
asumispalveluissa. Kuntien tarjoamien asumispalveluiden, päihdehuollon avopalveluiden ja
kuntien kustantaman laitoshoidon määrä riippuu myös käytettävissä olevista resursseista sekä
vallitsevista käytännöistä. Mikäli laitospalveluja tai niiden ostosopimusta ei kunnassa ole,
näkyvät asiakkaat todennäköisesti sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla.
Laitospalvelujen vähäinen käyttö ei näin ollen välttämättä kerro palvelujen vähäisestä
tarpeesta, vaan siitä miten näitä palveluja on saatavilla. (www.SOTKAnet.fi).
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1000
asukasta ilmaisee vuoden aikana alkoholi, huumausaine, lääkeaine tai korvikkeet - päädiagnooseilla sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleiden lukumäärän
tuhatta asukasta kohti. Mikäli kunnassa on päihdehuollon erityispalveluita (esim. päihdehuollon laitoksia; katkaisut ja päihdekuntoutus), hoidetaan sairaaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla todennäköisesti vähemmän päihteiden vuoksi hoitoa tarvitsevia asiakkaita.
(www.SOTKAnet.fi).
Päihdehuollon nettokustannukset ovat nousseet kaikilla vertailualueilla.
Kustannukset ovat nousseet Varkaudessa jyrkästi vuonna 2011. Kuvio 17.
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KUVIO 17. Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas (1273)

Päihdepalvelut järjestetään kunnissa eri tavoin, jolloin myös päihteisiin liittyvät kustannukset
näkyvät eri tavoin. Päihdehuollon nettokustannukset ilmaisevat kuntien kustantamien päihdehuollon erityispalveluihin sekä raittiustyöhön suunnattujen palveluiden nettokustannuksia
tuhatta asukasta kohden.
Indikaattori kuvaa osaltaan alkoholin ja huumeiden käytön aiheuttamia ongelmien määrää ja
niiden yleisyyttä. Päihdehuollon nettokustannukset voivat antaa kuitenkin vain viitteellisen
kuvan päihdeongelmien laajuudesta, sillä päihdehuollon nettokustannukset näyttävät pienen
osan päihdepalveluista aiheutuvista kustannuksista. Kustannuksissa eivät näy esimerkiksi
sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tehty päihdetyö, eivätkä päihde-ehtoiset asumispalvelut,
mikäli ne on kunnassa kirjattu osaksi yleisiä asumispalveluita. Kuntien välinen vertailu edellyttää palvelurakenteeltaan ja väestöltään samantyyppisen kunnan löytämistä vertailukohdaksi.
(www.SOTKAnet.fi).

2.2 Palvelurakenne, toiminta ja käytännöt
Ehkäisevä päihdetyö on laaja-alaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä päihteettömyyden
edistämiseksi ja alkoholin, huumeiden sekä tupakan aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.
Korjaava päihdetyö sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon yleisissä palveluissa annettavat
päihdepalvelut sekä päihdehuollon erityispalvelut.
Nykyiset päihdetyön palvelut, kohderyhmät ja toimijatahot Varkaudessa on kuvattu liitteessä 1.
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2.3 SWOT
SWOT- analyysin avulla arvioidaan, mitä päihdetyöhön liittyen osataan tehdä nyt
(vahvuudet ja heikkoudet) ja mitä voitaisiin tehdä, kun otetaan huomioon ulkoinen ympäristö
(ulkoiset mahdollisuudet ja uhkat).

VAHVUUDET
Tekijät, jotka vievät kehitystä eteenpäin









vahva ammattitaito
työntekijöiden sitoutuminen
yhteinen tahtotila vahvistaa yhteistä
osaamista verkostotyön kautta
on erityisosaamista (mm. korvaushoito)
laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden
kesken toimiva
halu/innostus ja motivoituminen
yhteiseen päämäärään
monipuolinen ammattitaito ja
halukkuus itsensä kehittämiseen
uudet käytänteet (ehkäisevän päihdetyön tiimi, jalkautuva päihdetyö)

MAHDOLLISUUDET
Tekijät, jotka auttavat saavuttamaan
päämäärät ja vievät kehitystä eteenpäin










koulutus, osaamisen lisääntyminen
vapaaehtoistoiminta
muutoksen ilmapiiri suotuisa
asiallisen tiedon levittäminen päihteiden myynnin ja markkinoinnin
yhteydessä
uudet nousevat päihteettömät ja sitä
tukevat nuorisotrendit ja kulttuurit
vähenevien resurssien suuntaaminen
ennaltaehkäisevälle puolelle –
yhteistyö strategian laatimisessa
monialainen yhteistyö
aktiivinen puheeksiotto alkoholin
käytöstä
uudet innovatiiviset menetelmät
ja toimintatavat

HEIKKOUDET
Tekijät, jotka vaikeuttavat toimintaa ja
hidastavat kehitystä







vähenevät resurssit (raha, henkilökunta)
uusien ja vanhojen toimijoiden
perehdyttämisen puute
perusterveydenhuollon rooli päihdetyössä selkiintymätön
tieto toisten toiminnasta ja uusista
asioista puuttuu; yhteisten tapaamisten
puute
epäselvyys tietosuojan kanssa
(tietävätkö kaikki, miten toimia?)
resurssit

UHKAT
Tekijät, jotka vaikeuttavat päämäärien saavuttamista ja ovat riski toiminnalle tulevaisuudessa







vähenevät resurssit (raha, henkilökunta)
negatiiviset asenteet ja sitoutumattomuus päihdehaittojen vähentämiseen
henkilöstön vaihtuvuus, osaamisen kato
vastuullisuuden puute
poliittisen päätöksenteon lyhytjänteisyys
median / mainonnan vaikutus
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3. PÄIHDETYÖN STRATEGIA
3.1 Missio
Missio tarkoittaa toiminta-ajatusta. Se kertoo miksi ollaan olemassa, ketkä ovat asiakkaita,
mitä tuotteita ja palveluita tuotetaan ja millaisia tarpeita toiminnalla tyydytetään. Hyvä toiminta-ajatuksen, tarkoituksen kuvaus kertoo, millaiset ovat toiminnot tai tarpeet, joita pyritään
saavuttamaan, mitä tehdään täyttääksemme nuo tarpeet ja mitkä periaatteet ohjaavat
tekemistä.

PÄIHDETYÖN PERUSTEHTÄVÄNÄ VARKAUDESSA
on ehkäistä ja vähentää yksilön/perheen/yhteisön
päihteiden käyttöä, päihteistä aiheutuvia haittoja
sekä tarjota tarpeenmukaista päihdehoitoa
ja kuntoutusta elämänlaadun parantamiseksi.

3.2 Arvot
Menestyvällä toiminnalla on aina vakaat ja selkeästi määritetyt arvot. Arvo liittyy siihen, mitä
pidämme arvokkaana tai mitä arvostamme. Arvojen tarkoituksen on aidosti kestävän ja yhtenäisen toimintakulttuurin rakentaminen. Arvojen siirtäminen käytännön toimintaan vaatii jatkuvaa huomiota. Arvot eivät ole aina selvästi havaittavissa. Töitä kannattaa tehdä niiden arvojen eteen, joiden halutaan toteutuvan, muutoin toimintaan pesiytyy sellaisia arvoja, joita ei
haluta. Johdon esimerkki on ratkaisevan tärkeä, jotta arvot näkyvät arkipäivän toiminnassa.
Henkilöstön sitoutuminen arvoihin on yksi niiden toteutumisen edellytyksistä. Sitoutuminen
alkaa siitä, että henkilöstö on mukana jo arvoja määritettäessä. Sitoutumista voidaan edesauttaa työryhmien, kokousten ja keskusteluiden avulla. Arvoja voidaan tarvittaessa soveltaa eri
tavalla toiminnan eri osien tarpeisiin. Arvot eivät ole pakkopaita vaan muutoksen väline.
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Päihdetyön arvot:

KAIKKIEN YHTEINEN ASIA
 verkostomainen yhteistyö
 yhteisvastuullisuus

TERVEYDEN EDISTÄMINEN
 fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN
 kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen yksilöllisesti ja yhteisöllisesti
 tasa-arvoinen kohtelu ja kohtaaminen

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS
 kuntalaisen tietoisuus toimintaperiaatteista
 kuntalaisen vastuu valinnoistaan

LUOTTAMUKSELLISUUS
 salassapitovelvollisuus ellei lakisääteisiä velvoitteita muuhun
 luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri

TULOKSELLISUUS
 näyttöön perustuvat menetelmät
 tulosten seuranta
 ehkäisevän työn ja päihdetyön erityisosaaminen
 verkostoitunut asiantuntijuus

3.3 Toimintaperiaatteet
Toimintaperiaatteet kuvaavat, miten sovittujen arvojen mukaisesti käytännössä toimitaan, jotta
paras mahdollinen tulos eli visio voidaan saavuttaa.

ASIAKASLÄHTÖISYYS
 yksilölliset tarpeet kaiken toiminnan lähtökohtana
 itsemääräämisoikeutta, henkilökohtaista vastuuta, yksityisyyttä ja
16

yksilöllisiä tapoja kunnioitetaan

KOKONAISVALTAISUUS
 fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, elämänlaatu ja
arjessa selviytymisen tukeminen kokonaisvaltaisesti
 yhteistyö kuntalaisen, hänen läheistensä ja auttavan tahon kanssa
 ”saattaen vaihdettava” – vastuu toimijoilla

JATKUVUUS
 yhteistyö kuntalaisen, hänen läheistensä ja auttavan tahon kanssa

VOIMAVARAKESKEISYYS
 kuntalaisen omien voimavarojen hyödyntämien ja niissä tukeminen

AMMATILLISUUS
 toimijat palvelutyöhön motivoituneita ja luotettavia
 luottamuksellisuus; toimijoilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus ellei
lainsäädäntö muuhun velvoita

3.4 Visio
Visio on viitoittava, ohjaava ja haastava kuva siitä toivotusta tulevaisuudesta, jossa halutaan
olla 5-15 vuoden kuluessa. Vision on oltava riittävän yksinkertainen ja ymmärrettävä.
Hyvä visio on tavoitteellinen, motivoiva ja innostava ja se luo mielekkyyttä tehtävälle työlle.

Päihteiden käyttö ja siitä aiheutuvat haitat
vähenevät selvästi
kaikissa ikäryhmissä vuosittain.
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3.5 Kriittiset menestystekijät
Kriittiset menestystekijät ovat asioita, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa
pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin menestymiseen vision saavuttamisessa.

KUNTALAISET
 Aktiivinen tunnistaminen, varhainen välittäminen ja puuttuminen kaikissa ikäryhmissä
 Päihdepalvelujen saatavuus ja saavutettavuus
 Palveluohjaus

HENKILÖSTÖ
 Yhteiset pelisäännöt ja sitoutuminen
 Vahva ehkäisevän työn ja päihdetyön osaaminen
 Työkyky ja jaksaminen

PROSESSIT
Yhteistyö eri toimijoiden välillä
 Päihteettömyyteen kannustava asenne
ja ilmapiiri
 Saumaton ja toimiva palveluketju
 Päihdestrategian johtaminen


PALVELUKYKY JA TALOUS
 Painopiste ehkäisevässä päihdetyössä
 Resurssien tehokas käyttö ja kohdentaminen
 Vaikuttavat menetelmät
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4. TAVOITTEET JA MITTARIT
Kullekin kriittiselle menestystekijälle on asetettu tavoitteita. Tavoitteet selkiyttävät ja jäntevöittävät strategian toteuttamista sekä strategian ja taloussuunnittelun välistä yhteyttä. Mittareiden avulla tuotetaan seurantatietoa määritellyn tavoitteen suuntaisesta kehityksestä sekä
kulloinkin vallitsevasta tilanteesta.
Toteutumisen seurantaa kuvaavien mittareiden valintaan tulee erityisesti paneutua toteuttamis-suunnitelmaa laadittaessa. Tässä esitetyt mittarit ovat esimerkkejä jatkotyöskentelyyn.
Tavoitteiden toteutuminen edellyttää ensisijaisesti paitsi kaupunkiorganisaation myös ulkopuolisten toimijoiden ja kaikkien kuntalaisten yhteistyötä. Vision saavuttaminen on kaikkien
yhteinen asia.

4.1 Kuntalaiset
Kriittiset menestystekijät

Tavoitteet

Mittarit
- esimerkkejä

Vastuutaho

Aktiivinen
tunnistaminen,
varhainen
välittäminen ja
puuttuminen
kaikissa
ikäryhmissä

Yhtenäiset menetelmät
päihteiden käytön kartoittamisessa (tupakka, alkoholi, huumeet, rahapelit)

Terveyskertomusmerkinnät/ potilaskertomusmerkinnät
Käytetyt menetelmät

Keskijohto

Nuorten sitoutuminen
päihteettömyyteen

Kouluterveyskysely

Nuorisopalvelut
Nuorisovaltuusto
Kouluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto

Mini-intervention ja miniseurantakäyntien toteutuminen

Mini-interventioiden ja miniseurantakäyntien lukumäärä/v

Keskijohto

Riskiryhmien säännölliset
terveystarkastukset

Tehtyjen tarkastusten
lukumäärä/v

Perusturvalautakunta
Keskijohto

Palvelujen oikea-aikainen
saatavuus

Asiakaskysely

Lähiesimiehet

Tiedotteiden määrä ja näkyvyys.

Organisaatioiden
johtajat*

Halukkaiden ja osallistuneiden lkm/v

Keskijohto
Lähiesimiehet

Palvelutarjonnan paikat,
kotikäyntien määrä.

Keskijohto
Perusturvalautakunta

Käyntitilastot

Keskijohto

Päihdepalvelujen Aktiivinen palvelutiedotsaatavuus ja
taminen
saavutettavuus
Tupakanvieroitusohjelmat
eri ikäryhmille.
Avopalvelut lähipalveluina
ja tarvittaessa asiakkaan
kotiin.
Uusia, innovatiivisia mata-
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lan kynnyksen päihdepalveluita eri ikäryhmille jokaisena viikonpäivänä ja
ympäri vuorokauden.

Palvelut

Avokuntoutuksen ja vertaistuen varmistaminen.

Avokuntoutuksen ja vertaistukipalvelujen määrät.

Katkaisuhoidon (alkoholi,
huumeet) välitön
saatavuus.

Katkaisuhoitoa tarvinneiden
ja hoitopaikan saaneiden
lkm/v, hoitopäivien lkm/v

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta
Keskijohto
Perusturvalautakunta
Vastaava lääkäri

21 Käynti vrk:t
Ensisuoja/selviämisasema Asukkaiden lkm, asumisvrk:n määrä
Tuetun asumisen mahdollisuus
Tukihenkilöiden määrä, tukihenkilön/päivätoiminnan
Toimiva tukihenkilöjärjespiirissä olevien asiakkaiden
telmä
määrä / käyntimäärät
asiakaskysely
Palveluohjaus

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto
Perusturvalautakunta
Keskijohto
Seurakunnat/järjestöt

Yksilöllinen ja ajantasainen palvelusuunnitelma

Asiakaskysely / palvelusuunnitelmien lukumäärä

Keskijohto

Asiakaskohtaisesti nimetty
palveluohjaaja

Asiakaskysely / palveluohjaajien asiakasmäärät

Lähiesimiehet

* Organisaatioiden johdolla tarkoitetaan kaupungin johtoa, vastuualueiden johtoa,
seurakuntien, oppilaitosten, lehtien, järjestöjen tms. johtoa.

4.2 Henkilöstö
Kriittiset menestystekijät

Tavoitteet

Mittarit
-esimerkkejä

Vastuutaho

Yhteiset
pelisäännöt ja
sitoutuminen

Strategian painopisteet ja
tavoitteet valtuustokausittain

Talousarviokirja

Kaupunginvaltuusto

Vuosittainen toimintasuunnitelma, mittarit ja
vastuuhenkilöt
Päihdeosaajaverkosto

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Ehkäisevän työn ja päihdetyön asiantuntijaosaajien konsultaatiokäytäntö

Konsultaatioiden lkm/v

Vahva ehkäisevän
työn ja päihdetyön osaaminen

Asiantuntijarekisteri

Ehkäisevän työn ja päihdetyön koulutussuunnitelmat Koulutustilaisuuksien ja

Kaupunginvaltuusto
Organisaatioiden johto
Keskijohto
Lähiesimiehet
Keskijohto
Päihdetyötä tekevä
henkilöstö

Keskijohto
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henkilöstöryhmittäin
Henkilöstön
työkyky ja
jaksaminen

Ajanmukaiset
työskentelyvälineet ja
-menetelmät.

osallistujien lkm/v
Osaamiskartoitus
Henkilöstökysely

Perusturvalautakunta
Lähiesimiehet
Perusturvalautakunta
Organisaatioiden johto.
Keskijohto
Perusturvalautakunta
Keskijohto
Lähiesimiehet

Päihdetyöntekijöiden
työnohjaus- ja työkiertomahdollisuus

Osallistuneiden lkm/v

Kriittiset menestystekijät

Tavoitteet

Mittarit
-esimerkkejä

Yhteistyö eri
toimijoiden välillä

Päihteettömyyttä edistävät Kirjattu päihdeohjelmamalli
yhteistyötavoitteet ja tavat eri toimijoiden välillä

Organisaatioiden johtajat

Yhteistyöverkosto kirkastettu, selkeät pelisäännöt
ja vastuut.

Prosessikaavio
Henkilöstökysely

Organisaatioiden johtajat

Aktiivisen tunnistamisen
ja varhaisen välittämisen
ja puuttumisen verkostomainen toimintamalli

Prosessikaavio

Lähiesimiehet

Ohjaus- ja neuvontakertojen lkm / v

Keskijohto

Kuntalaiskysely

Keskijohto
Paikallismedian johto

4.3 Prosessit

Päihteettömyyteen Tehostettu päihdeneuvonkannustava asen- ta ja -ohjaus terveydenne ja ilmapiiri
huollossa
Tehostettu ja suunnattu
päihdevalistus

Saumaton ja toimiva palveluketju
Päihdestrategian
johtaminen

Päihdeohjelmamalli
kaupungin sivuilla
Hoitoonohjausmalli
Selkeät hoitopolut ja vastuutahot
Päihdestrategian
toimeenpanosuunnitelma,
toteutumisen seuranta,
tulosten arviointi ja tarvittaessa strategian päivittäminen

Vastuutaho

Keskijohto
Prosessikuvaus

Lähiesimiehet

Prosessikuvaus

Organisaatioiden
johtajat
Kaupunginvaltuusto
Keskijohto
Lähiesimiehet

Toimeenpanosuunnitelma
ja talousarvio
Tilinpäätös ja/tai
toimintakertomus
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4.4. Palvelukyky ja talous
Kriittiset menestystekijät

Tavoitteet

Mittarit
- esimerkkejä

Vastuutaho

Painopiste
ehkäisevässä
päihdetyössä

Ehkäisevän päihdetyön
vuositavoitteet ja toimintamallit ikäryhmittäin

Asetetut tavoitteet ja
toteutuneet palvelut

Keskijohto
Organisaatioiden johto
Lähiesimiehet

Talousarvio ja tilinpäätös

Kaupunginvaltuusto
Toimialajohto

Talousarvio ja tilinpäätös
Sosiaalityöntekijöiden
määrä

Kaupunginvaltuusto
Ehkäisevän päihdetyön
yhdyshenkilö

Ennaltaehkäisevän nuorisotyön toimintaedellytysten turvaaminen ja tavoitteellisen toiminnan
tehostaminen.
Kohdennetun ehkäisevän
työn lisääminen ja menetelmien kehittäminen
Sosiaalityöntekijöiden ja
terveydenhoitajien
määrän lisääminen

Terveydenhoitajien määrä

Nuorten terveydenhuollon
vahvistaminen.

Oppilaat / terv.hoitaja ja
lääkäri käyntien lkm /v

Yhteistyön ja resurssien
lisääminen mielekkään
tekemisen ja harrastus/viriketoiminnan järjestämiseksi ja syrjäytymisen
ehkäisemiseksi
Resurssien
tehokas käyttö ja
kohdentaminen

Tavoitteiden priorisointi ja
toteutumisen seuranta
vuosittain ja valtuustokausittain
Ehkäisevän työn ja päihdetyön kehittämisen
johtaminen vastuutettu

Keskijohto
Järjestetyt tapahtumat /
toiminnot; määrä ja laatu

Talousarvio
Tilinpäätös
Päätöspöytäkirjat
Nimetyt vastuuhenkilöt

Kaupunginvaltuusto
ja -hallitus
Järjestöt/yhdistykset
Seurakunnat
Organisaatioiden johtajat, kaupunginvaltuusto
tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto
Perusturvalautakunta

Päihdeindikaattorit
Palveluiden käytön, vaikutusten ja palvelutarpeen
systemaattinen seuranta,
arviointi ja vuosiraportointi

Kaupunginvaltuusto
Perusturvalautakunta

Päihdetyön vastuuhenkilöt

Keskijohto
Päihdetyön kohdennettu
terveysneuvonta
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ADHD:n varhainen tunnistaminen ja hoito
Erityis- ja riskiryhmille
kohdennetut palvelut
Katkaisuhoidon
(alkoholi, huumeet)
välitön saatavuus

Hoitopäivä- ja
diagnoositilastot

Keskijohto

Ao. päihdeindikaattorit
Asiakaskysely

Keskijohto

Kaupunginvaltuusto
Perusturvalautakunta

Selviämisasema / ensisuojamahdollisuus

Organisaatioiden
johtajat
Perusturvalautakunta
Kaupunginvaltuusto

Tuetun asumisen mahdollisuus tarvitseville

Vaikuttavat
menetelmät

Ehkäisevän työn ja päihdetyön asiantuntijaosaamisen varmistaminen
Näyttöön perustuvat, tehokkaat ja ajanmukaiset
ehkäisevän ja päihdetyön
työmuodot ja menetelmät.
Tulosten systemaattinen
arviointi

Keskijohto
Lähiesimiehet

Käytössä olevat menetemät

Päihdeindikaattorit

Keskijohto
Lähiesimiehet
Työntekijät
Kaupunginvaltuusto
Perusturvalautakunta
Vastuualueen johtaja
Lähiesimiehet

5. STRATEGIAN TOIMEENPANO
Vision saavuttaminen edellyttää määrätietoista päihdestrategian toteuttamista, seurantaa ja
tarvittaessa strategian päivittämistä tulosten ja seurantatietojen perusteella. Kaupunginvaltuuston tulee käsitellä ja hyväksyä päihdetyön strategia lopulliseen muotoon ja toimeenpantavaksi, seurata tuloksia ja tehdä niiden perusteella tarvittavat toimenpiteet asetetun
päämäärän saavuttamiseksi.
Päihdetyöryhmä, joka käynnisti strategiatyön, seuraa strategian toimeenpanoa ja toteutumista.
Kullekin kriittiselle menestystekijälle tulee asettaa valtuustokausikohtaisia painopisteitä ja
tavoitteita, jotka ovat tärkeitä toteuttaa kuluvan valtuustokauden aikana vision saavuttamiseksi. Valtuustokauden tavoitteet selkiyttävät ja jäntevöittävät strategian toteuttamista ja taloussuunnittelun välistä yhteyttä. Päihdetyöryhmän tehtävänä on tehdä esitys painopistealueista
valtuustokausittain. Valtuusto laatii valtuustokauden sopimuksen ja toimintasuunnitelman
sekä päättää strategisista linjauksista ja suunnitelmasta.
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Kaupunginvaltuustolla on vastuu strategian toteuttamisesta ja tulosten seurannasta. Sen tulee
määritellä, kenellä tai millä viran-/toimenhaltijalla on päihdetyön koordinointi- ja johtamisvastuu, jolle kuuluu strategian toimeenpano ja seuranta, tulosten ja päihdetyön seurantatietojen
arviointi sekä raportointi tuloksista. Kaupungin tarkastuslautakunnalla on vastuu arvioida
valtuuston hyväksymän strategian toimeenpanoa, toteuttamista, seurantaa ja tuloksia.
Päihdestrategian toimeenpano edellyttää määrätietoista johtamista. Strategian toteuttaminen
tarkoittaa konkreettisen toimintasuunnitelman laatimista, suunnitelman toteutumisen seurantaa ja tarvittaessa toimintasuunnitelman päivittämistä seuranta- ja arviointitietojen perusteella.
Toimintasuunnitelma on tarpeen laatia
– yhteisötasolla (= kaupunginvaltuuston oma toimintasuunnitelma)
– organisaatio- /tulosaluetasolla (terveystoimi, perusturvan toimiala, tekninen toimi,
keskushallinto, seurakunnat, järjestöt, poliisi, yritykset, paikallislehti jne.)
– työyksikkötasolla sekä yksilötasolla.
Toimintasuunnitelmassa on hyvä pyrkiä asettamaan konkreettisia tavoitteita kaikista neljästä
näkökulmasta; kuntalaiset, prosessi, henkilöstö ja palvelukyky/talous. Tavoitteiksi voidaan
asettaa strategiassa esitetyt tavoitteet sellaisenaan tai niiden osatavoitteita tai muita, kriittisten menestystekijöiden kannalta tärkeitä ja toimintasuunnitelman tekijän omaan toimialaan,
vastuuseen ja osaamiseen.
liittyviä tavoitteita. Tärkeää on määritellä myös omaan osaamiseen ja vastuualueeseen liittyvät
konkreettiset toimenpiteet, seurantamittarit, seurantatiheys sekä vastuuhenkilö. Suunnitelma
on hyvä laatia riittävän yksinkertaiseen muotoon, jotta sitä on helppo seurata ja lukea. Liitteenä 3 on esimerkki, jota voi tarvittaessa käyttää toimintasuunnitelman runkona ja jonka voi tarvittaessa tehdä myös taulukkomuotoon.
Eri tahojen/toimijoiden sitoutuminen on keskeinen edellytys päihdestrategian toteuttamisessa.
Esimiehillä on vastuu konkreettisen toimintasuunnitelman laatimisesta, toteutumisen seurannasta, raportoinnista ja tarvittaessa päivittämisestä. Toimintasuunnitelmissa konkretisoidaan
strategiassa ilmaistut tavoitteet toimintaprosesseiksi: mitä toimenpiteitä on tehtävä asetettujen tavoitteiden ja vision saavuttamiseksi ja millä resursseilla sekä nimettävä vastuuhenkilöt ja
sovittava mittarit sekä aikataulu seurantaa ja arviointia varten. Suunnitelmat ovat osa vuosittaista talousarvion laadintaa, jossa määritellään toimenpiteiden tärkeysjärjestys, aikataulu ja
resurssointi suunnitelmakaudelle.
Johtajien vastuu on kertoa strategiasta työyhteisönsä eri tasoille ja kytkeä strategia paitsi yksiköiden myös yksilöiden omiin tavoitteisiin. Kaikkien yhteistyötahojen työntekijöiden tulee tietää, miten he itse kukin voivat edistää vision ja tavoitteiden toteutumista jokapäiväisessä työssään. Yksilötason toimintasuunnitelma merkitsee jokaisen työntekijän omakohtaista sitoutumista ja panosta päihdestrategian toteuttamiseen. Kehityskeskustelu on esimiehen työväline
yksilökohtaisten toimintasuunnitelmien laatimiseen ja seurantaan.
Strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää paitsi kaupungin omaa myös aktiivista muiden toimijoiden kuten seurakunnan, oppilaitosten, poliisin, yritysten, järjestöjen jne.
toimintaa sekä kaupungin asukkaiden välistä yhteistyötä. Organisaatioiden ja yksiköiden esi24

miehet ovat avainasemassa strategian toimeenpanossa. Henkilöstö on avaintekijä strategian
toteuttamisessa.
Päihdestrategia on päihdetyön perusta. Stakes (2007)2 on julkaissut tukiaineiston kuntien
päättäjien, perusturvajohdon ja muiden päihdetyön toimijoiden käyttöön päihdetyön kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja alueellisen päihdetyön järjestämiseksi. Aineisto on saatavilla
sähköisesti pdf -muodossa osoitteessa www.stakes.fi/neuvoa-antavat ja sitä voi tilata myös
painotuotteet

Stakes 2007: Ehkäisy ja hoito – laadukkaan päihdetyön kokonaisuus. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Stakes, Paintek.
2
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6. STRATEGIAN PÄIVITYS 2016
6.1 Varkauden päihdetilanne ja kehitys
Varkaus on ollut usean vuoden ajan rakennemuutoksen keskellä. Korkea työttömyysaste, pitkäaikaistyöttömyys ja sen mukanaan tuoma taloudellisen tilan heikkeneminen ovat heijastuneet monella tapaa hyvinvointiin. Päihteiden vuoksi menetetään elinvoimaa ja päihdehaitoilla
on selkeä yhteys sekä lastensuojelullisiin tilanteisiin että myös muihin hyvinvoinnin osatekijöihin. Lapsiperheiden pienituloisuus on haaste perheiden hyvinvoinnille
(Varkauden hyvinvointikertomus, 2014).
Alkoholijuomien myynti on vähentynyt koko maassa ja vertailukunnissa, mutta Varkaudessa
myynti on koko maata ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä korkeammalla tasolla. Kouluterveystutkimuksessa 2013 8- ja 9. luokan oppilaiden päihteiden ja tupakan käyttö on vähentynyt
selvästi, huumekokeilut vähän. Ammatillisessa oppilaitoksessa humalajuominen, huoli
läheisen alkoholinkäytöstä ja tupakointi on suurempi erityisesti tyttöjen osalta.
Runsaalla päihteidenkäytöllä on heijastusvaikutusta väkivaltarikoksiin. Valtakunnallisesti lähisuhdeväkivalta on kasvussa, mikä voi johtua myös ilmoituskynnyksen madaltumisesta.
Varkaudessa sosiaalipäivystykseen kesällä 2013 tulleista yhteydenotoista suurin osa koski
lähisuhdeväkivaltaa. Rattijuopumusten ja poliisin säilöönotot ovat vähentyneet
valtakunnallisten suuntausten mukaisesti, mutta ovat korkeammalla tasolla.
Ikääntyneiden päihteiden käyttö vaikuttaisi toiminnasta saatavan tiedon mukaan olevan
lisääntymässä.

6.2 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
Ehkäisevä päihdetyö on keskeinen osa kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Laki HE
339/2014 ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä on tullut voimaan 1.12.2015. Laki koskee
alkoholia, huumeita yms., tupakkaa ja rahapelaamista. Laki sisältää julkisen vallan ehkäisevää
päihdetyötä, jota tehdään yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Laki määrittelee
ohjausketjun: STM johtaa, THL ohjaa koko maassa ja aluehallintovirastot alueellaan. Työn on
perustuttava käytön ja haittojen seurantaan, tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin.
Huomioita on kiinnitettävä myös muille kuin käyttäjälle aiheutuviin haittoihin.

6.3 Päihdetyöryhmä
Päihdetyöryhmä seuraa ja arvioi alueensa päihdetyötä, huolehtii ehkäisevän päihdetyön toimeenpanoon, raittiuden edistämiseen ja alkoholiolojen seuraamiseen kuuluvista tehtävistä
sekä suunnittelee seuraa ja arvioi ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön toteutusta. Varkauden
päihdetyöryhmä on kokoontunut 0-2 x/v. Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen tiimi on
kokoontunut 4-5 x/v ja järjestänyt kampanjoita ja tapahtumia. Jatkossa päihdetyöryhmä ja
ehkäisevän päihdetyön tiimi yhdistyvät nimellä päihdetyöryhmä.
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Päihdestrategiassa määriteltyjä tavoitteita on viety eteenpäin päihdetyöryhmän työskentelyssä
sekä yksilökohtaisesti asiakastyössä. Jatkossa on tarkoituksenmukaista päivittää tavoitteet
ajan tasalle ja valita tavoitteista keskeisimmät sekä laatia niiden pohjalta toimintasuunnitelman päihdetyön edistämiseksi kaupungin toiminnassa. Päihdetyöryhmä on keskeinen toimija
tämän työskentelyn käynnistämiseksi.

SELVÄSTI VÄHEMMÄN – VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA
on tarkoitettu eri tahojen ja toimijoiden, yksilöiden ja yhteisöjen
yhteiseksi työvälineeksi vision saavuttamisessa.
Esimiehet ovat avainasemassa strategian toteuttamisessa.
Henkilöstö on avaintekijä.

Päihteiden käyttö ja siitä aiheutuvat haitat
vähenevät selvästi kaikissa ikäryhmissä vuosittain
– kaikkien yhteinen asia –

Strategia on suunnan määrittämistä.
Se on kartta, jonka avulla kaikki tietävät mihin ollaan menossa ja
miten haluttuun päämäärään päästään.
Strategiaa tarvitaan päätöksenteon apuvälineenä.
Se auttaa keskittämään voimavaroja, rahaa, aikaa ja osaamista
halutun päämäärän saavuttamiseksi.
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EHKÄISEVÄN JA KORJAAVAN PÄIHDETYÖN PALVELUT VARKAUDESSA

LIITE 1

LAPSIPERHEET
Toimija

Kohderyhmä

Palvelut/ toimintakäytäntö

Äitiysneuvola

Kaikki äitiysneuvolan
asiakkaat

Puheeksi otto ja mini-interventio:
AUDIT ensikäynnillä, tarvittaessa hoitoon
ohjaus

Tupakoivat
vanhemmat
Päihdeongelmaisen
perhe

Lastenneuvola

Kaikki lapsiperheet
Lapsiperheiden
vanhemmat
Päihdeongelmaisen
perhe

Päivähoito

Ongelmatilanteet
Pienikin huolenaihe tai
epäily lasta koskevissa
asioissa; mitä pienemmästä lapsesta on
kysymys sitä herkempi
on aikuisen oltava

Sosiaalityö/
Lastensuojelu

Lasten- ja nuortenkeskus Nikula

Lastensuojelun
asiakkaat

Lasten- ja
varhaisnuorten
perheet

-

tupakointi, kannustetaan lopettamaan

-

huumeiden käyttö/kokeilu, aina KYS:aan

Alkoholin käytön puheeksi otto ja
mini-interventio:
AUDIT imetyksen loputtua ja 2-vuotistarkastuksen yhteydessä mukana olevalle
vanhemmalle tai molemmille
-

ohjaus päihdepalvelujen piiriin
tarvittaessa

-

lastensuojelu herkästi mukaan

Turva ja turvallisuus päivähoidossa –ohje
käytössä.
Toimintatavat:
keskustelut tiimissä, johtajan kanssa
-

keskustelut vanhempien kanssa

-

yhteys tukipalveluihin, lastensuojeluun tai
poliisin tarpeen mukaan

-

lasta ei luovuteta koskaan päihtyneelle

Toimintatavat:
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen kunnan eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Yleinen
lasten- ja nuorten kasvuolosuhteiden ja
palveluiden seuraaminen ja kehittäminen.
-

lastensuojelutarpeen selvitys

-

lastensuojelun avo- ja sijaishuolto

yhteistyö muiden viranomaisten kanssa
Lasten näkökulman esiintuominen
Vanhemmuuden tukeminen

Vastuuhenkilö
Vastaava
terveydenhoitaja

Vastaava
terveydenhoitaja

Päivähoidon
johtaja

Johtava
sosiaalityöntekijä

Toimintayksikön
esimies
Lääkäri
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Camera obscura

Kuudesluokkalaiset

Kouluterveydenhuolto; ala-aste

Alakoulun oppilaat ja
perheet
Alakoulu

Arvo- ja päihdekasvatusohjelma, jossa tavoitteena auttaa nuorta jäsentämään suhdetta
päihteisiin ja tekemään terveyttä edistäviä
ratkaisuja.
Yhteistyötahoina mm. koulut, seurakunta,
nuorisotoimi ja päihdeklinikka
Koulun konstit –malli käytössä
1, 3, ja 5 –lk:n vanhemmilta kysytään
päihteiden käytöstä huoltajanlomakkeella
-

3 ja 6 -lk:n kanssa keskustellaan yksilö- ja
ryhmätapaamisissa alkoholista ja tupakasta

-

oppilashuolto puuttuu tupakointiin ja
päihteiden käyttöön välittömästi

-

yhteistyö eri ammattilaisten välillä

-

Päihdeputki yhteistyö

Evl.srk.

Vastaava
terveydenhoitaja

NUORET
Toimija

Kohderyhmä

Palvelut/ toimintakäytäntö

Vastuuhenkilö

Terveydenhoitajat, yläaste

Yläkoulun oppilaat

”Vastuun portaat” – toimintamalli käytössä
”Koulun konstit” käytössä
Terveyskysely 7 ja 9 lk
päihdemittarin pisteiden mukaan hoitoon
ohjaus

Vastaava
terveydenhoitaja

Opiskelijaterveydenhuolto

Ensimmäisen vuoden
opiskelijat

-

terveystodistusta 9 lk ei kirjoiteta, jos
oppilaalla ei ole halua muuttaa
tottumuksiaan

-

nuorta tuetaan terveysvalinnoissa

-

yhteistyö kuraattorin, henkilökunnan
kanssa

-

oppilashuolto puuttuu välittömästi
yksittäistapauksissa

Terveyskysely
päihteiden käyttö, nuorten päihdemittari
-

Kaikki opiskelijat

Vastaava
terveydenhoitaja

jatkotoimenpiteet mittarin mallin mukaan

Työmuodot
säännöllinen yhteistyö päihdeklinikan
nuorten päihdetyöntekijän kanssa
-

oppilashuoltotyöryhmän aktiivinen
toiminta

-

tarvittaessa lastensuojeluilmoitus

Terveyskeskustelu
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-

Suun terveydenhoito
Ammatillinen
toinen aste;
Savon ammattija aikuisopisto

Päihdeklinikka;
nuorten päihdetyö

Lasten- ja nuortenkeskus Nikula

Vanhempainyhdistys/ Kuoppakangas
Nuorisopalvelut

Peruskoululaisten
tarkastusten piirissä
olevat
Tupakoivat nuoret
Päihteettömyys kattaa
opiskelun sekä oppilaitoksessa että työssäoppimispaikassa

Päihdeklinikan alle 25vuotiaat asiakkaat

Asiakkaat (yläikäraja
20v.) ja heidän
perheensä

terveysneuvonta, tukeminen, kannustus,
seuranta

Tupakkavalistus
Suun terveydentilan seuranta
Lyhyt tietoisku
Oppilaitoksen päihdeohjelman tarkoituksena
on edistää hyvinvointia ja terveyttä siten, että
opiskelijat ovat opiskelukuntoisia ja saavuttavat ammatilliselle koulutukselle asetetut
tavoitteet.
Oppilaitos toteuttaa tätä oikeutta päihdeohjelman kautta, jossa huomioidaan sekä ennaltaehkäisy että toimenpiteet akuutissa
tilanteessa.
Keskeisiä elementtejä ovat:
matalan kynnyksen palvelut ja liikkuva
päihdetyö
-

verkostoyhteistyö

-

vanhempien tukeminen

-

varhainen puuttuminen

-

tiedottaminen ja raittiustyö

Tutkimusvaiheessa kartoitetaan kaikkien
asiakkaiden päihteiden käyttö. Painopiste on
ehkäisevässä päihdetyössä:
neuvonta ja valistus
-

vanhemmuuden tukeminen

-

käyttötottumusten seuranta

-

tarvittaessa hoitoon ohjaus

-

yhteistyö Päihdeklinikan, lastensuojelun,
Julkulan päihdepsykiatrisen osaston
kanssa

Kuoppakankaan koulu

K -18 vanhempainilta perustuen oppilaiden
vastauksiin.

Nuoret

Toiminta on päihteetöntä.
huumeiden käyttöön puuttumismalli
-

Vastaava
hammaslääkäri
Lähiesimies
Yksikön johtaja

Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen
esimies

Toimintayksikön
esimies
Lääkäri

Vanhempainyhdistyksen
puheenjohtaja
Lähiesimies

tapahtumissa alkometri puhallutus kaikille. Mikäli promille puhallutuksia tulee ohjeistus olemassa miten toimitaan alle 18vuotiaiden kohdalla: lastensuojeluilmoitus

Ehkäisevä päihdetyö liittyy nuorisopalveluilla
olemassa oleviin työmuotoihin ja erottamattomasti siihen piiriin, jossa nuorisotyötä
tehdään
"Pikku Päihdeputki / Jatkoput-

Kohderyhmänä on 7-9
luokkalaiset, mahdolli-

Ehkäisevän päihdetyön tiimin toteuttama
jatkoputki Camera obscuraan osallistuneille.

Vastuu EPT -tiimi.
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ki"

sesti tiivistyen 8 luokkalaiset.

Helluntaiseurakunta

Lapset, nuoret,
aikuiset ja perheet

Poliisi

Nuoret
Koulupoliisitoiminta
suunnitellaan vuosittain.
Nuorten päihteiden
käyttöön puututaan
tapauskohtaisesti.

Elämyksellinen ja osallistava tunti. Mukana
tuottamassa Varkauden seurakunta kasvatustyö (erityisnuorisotyö), Nuorisopalveut, Päihdeklinikka, Hyvinvointi Ankkuri, Terveyskeskus
neuvola, Pelituki -hanke ja Voimakas -projekti.
Kokeiltu kerran 2014. Visiona suunnata 8.
luokille.
Seurakunnan oma lapsi ja nuorisotyö.
Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä ennalta
ehkäisevä valistustyö.
Kristillisen alkoholisti- ja narkomaanityön
ylläpitämät kontakti ja hoitokodit.
Koulupoliisitoiminta
Valistus.
Puuttuminen nuorten päihteiden käyttöön.
Tapauskohtaiset puhuttelut nuorille ja myös
heidän vanhemmille.
Yhteistyö lastensuojelun kanssa.

Seurakunnan
toiminnasta
vastaava pastori
Koulupoliisit
Koko poliisihenkilöstö

AIKUISET
Toimija
Varkauden
terveyskeskus
Vastaanotot

Kohderyhmä
Kaikki aikuiset
asiakkaat

Aikuissosiaalityö,
kuntouttava
työtoiminta

Nuoret yli 18-vuotiaat
Aikuiset sosiaalityön
piirissä olevat henkilöt

Päivystys

Päihtyneenä päivystykseen hakeutuneet
henkilöt

Suun terveydenhoito

Riskiryhmät

Palvelut/ toimintakäytännöt
Alkoholinkäyttöön puuttuminen
vastaanotolla ja terveystarkastuksissa
mm. työttömät
-

puheeksiotto kohdennetusti

-

AUDIT

-

mini-interventio

-

jatkohoitoon ohjaus

Päihdeseurannat
Henkilöt/perheet, jotka tavataan
vastaaotolla – tai kotikäynneillä
- puheeksiotto ja tarvittaessa palveluihin
ohjaaminen
- yhteistyö eri viranomaisten kanssa (työvoimatoimisto, terveystoimi jne.)
Tilanteen mukainen toiminta
jatkohoitoon ohjaus tarpeen mukaan
esim. osastolle, Päihdeklinikalle, työterveyshuoltoon tai terveysasemalle
-

aktiivinen puheeksi otto

-

tarvittaessa yhteydenotto esim. lastensuojeluun, mikäli herää huoli lasten
tilanteesta

Päihteiden käytön vaikutuksen seuranta/valistus suun terveydentilaan

Vastuuhenkilö
Lähiesimies

Johtava
sosiaalityöntekijä

Vastaava lääkäri
Lähiesimies

Vastaava
hammaslääkäri
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Sisätautiosasto

Terveyskeskus,
osasto 3
Päihdeklinikka

Katkaisuhoitoa
tarvitsevat

Katkaisuhoitoa
tarvitsevat
Alkoholin, lääkkeiden ja
huumeiden vuoksi vaikeuksiin joutuneet henkilöt sekä heidän
läheisensä

Osastohoito
joku muu tulosyy esim. rintakipu, mutta
päihtynyt
-

jos henkeä uhkaava delirium

-

jos muualle ei sovi

Osastokatkaisuhoito suunnitelman mukaan
Päihdealan osaaminen ja asiantuntijuus
sosiaalityön, hoitotyön ja lääketieteen
aloilla.

Lähiesimies
Vastaava lääkäri
Lähiesimies

Vastaava lääkäri
Lähiesimies
Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen
esimies

Jalkautuva päihdetyö

Muut riippuvuusongelmaiset, esim. peliriippuvuus
Päihdetukikeskus
Työterapinen
yhdistys ry/
tukiasumispalvelut
ja Päiväkeskus
Kaleva
Psykiatrian pkl

Psykiatrian osasto

Soisalon
työterveys

Poliisi

Syrjääntymisuhan alla
olevat päihdeongelmaiset

Tukeminen itsenäiseen asumiseen ja päivätoiminnan järjestäminen sekä tukiasunnot

Toiminnanjohtaja

Pkl:n asiakkaat

Päihdetyö asiakkaan tarpeen mukaan:
neuvonta ja ohjaus, alkoholin haitat,
liika- ja sekakäyttö, keskustelua
vähentämisestä/muutoksesta

Vastaava lääkäri
Lähiesimies

Osaston potilaat

Kaikki asiakkaat

Asiakkaat

-

tiivis yhteistyö Päihdeklinikan kanssa

-

alkoholikatkaisut

-

päihdepsykoosipotilaat, kaksoisdgpotilaat

-

korvaushoidot Päihdeklinikan ollessa
suljettu päivystysaikana

-

yhteistyö Päihdeklinikan kanssa (mm.
hoitoon ohjaus)

-

Terveystarkastuksissa Audit-lomakkeen
täyttäminen sekä keskustelu käyttötavoista
-

Pyritään löytämään ongelmakäyttäjät
(juomatavat, painonnousu, yleistila,
mieliala, laboratoriokok.)

-

toimitaan hoitoonohjausmallin mukaan
mahdollisissa päihdetapauksissa

Päihdeseurantaan määrääminen rattijuopumustapausten ja toistuvien päihde
kiinniottojen yhteydessä.
Ampuma-aseiden hallussapitolupiin liittyvä

Vastaava lääkäri
Lähiesimies

Yksikön johtaja

Lupahallinto.
Rikostutkinta
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päihdekontrollijärjestelmä. (lupien haltijan
päihdekiinniotot ja väkivaltainen käyttäytyminen päihtyneenä).

IKÄIHMISET
Toimija

Kohderyhmä

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidon
piiriin tulevat uudet
asiakkaat kotisairaalan asiakkaat

Puheeksi ottaminen hoidon
aloitusvaiheessa kotikäynnillä
Mini-interventio
tarvittaessa ohjataan jatkohoitoon

Lähiesimies

Kotipalvelu

Kotipalvelun piiriin
tulevat asiakkaat,
kotipalvelun asiakkaat
Väestövastuun piiriin
kuuluvat

Puheeksi ottaminen kotikäynnillä
- tarvittaessa ohjataan jatkohoitoon

Lähiesimies

Alkoholinkäyttöön puuttuminen
-vastaanotolla ja terveystarkastuksissapuheeksiotto kohdennetusti

Lähiesimies

Terveyskeskus,
vastaanotot

Päivystys

Sisätautiosasto

Päihtyneenä hakeutuneet tai jos käynnillä
on herännyt huoli
päihteiden käytöstä
Huolen herätessä
alkoholinkäytöstä

Terveyskeskuksen
vuodeosastot

Huolen herätessä
alkoholinkäytöstä

Poliisi

Asiakkaat

Palvelut/toimintakäytännöt

-

AUDIT

-

mini-interventio

-

jatkohoitoon ohjaus

Päihdeseurannat
Aktiivinen puheeksiotto, tarvittaessa
jatkohoitoon ohjaus
Yhteistyö omaisten, kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai terveysasemien kanssa
Puheeksiotto ja tarpeen mukaisen jatkohoidon järjestäminen
Yhteistyö omaisten, kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai terveysasemien kanssa
Puheeksiotto ja tarpeen mukaisen
jatkohoidon järjestäminen
Yhteistyö omaisten, kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai terveysasemien kanssa
Tapauskohtainen tilanteen arviointi.
Yhteys tarvittaessa omaisiin ja sosiaalihuoltoon (vanhustensuojeluilmoitus)

Vastuuhenkilö

Vastaava lääkäri
Lähiesimies
Vastaava lääkäri
Lähiesimies

Vastaava lääkäri
Lähiesimies
Lähiesimies
Poliisihenkilöstö
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YLEISET
Toimija

Kohderyhmä

Palvelut/toimintakäytännöt

Varkauden ev.lut
seurakunta

Ongelmatilanteet

Varhaisnuoriso ja nuorisotyössä päihdetyötä tehdään kohtaavan ja yhteisöllisen
päihdetyön menetelmin

Huolenaihe lapsen tilanteessa
- jatkotoimenpiteet ovat
tapauskohtaisia

Vastuuhenkilö
Lähiesimies

Erityisnuorisotyössä päihdetyötä tehdään
etsivän, kohtaavan ja korjaavan
päihdetyön menetelmin.
Katupartiointia suoritetaan Nuorisopalveluiden erityisnuorisotyön ja seurakunnan kasvatustyön (erityisnuorisotyön)
yhteistyönä koulujen aloitus- ja päättymisaikoina erikseen sovitusti.

Varkauden
Seurakunnan
diakoniatyö

Kaikki diakoniatyön
asiakkaat

Työote varhainen puuttuminen ja puheeksi ottaminen – keskustelu ja ohjaus,
päihteettömän elämäntavan
tukeminen, ennaltaehkäisevä toiminta

Diakoniatyönesimies

Poliisi

Alkoholin vähittäismyyntiä harjoittavat liikkeet
ja ravintolat.

Alkoholivalvonta yhteistyössä
Itä-Suomen lääninhallituksen alkoholilupaviranomaisen kanssa. Raportointi lupaviranomaiselle havaituista epäkohdista
(esim. alaikäisille ja päihtyneille myynti).
Lupaviranomaisen määräämät sanktiot
tapauskohtaisesti.

Poliisin henkilöstö
ISLH
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LIITE 2
Malli: Organisaation/yksikön/ toimijan xy

PÄIHDETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
VISIO: Päihteiden käyttö ja siitä aiheutuvat haitat vähenevät selvästi kaikissa

ikäryhmissä vuosittain
KUNTALAISET
1) Aktiivinen tunnistaminen, varhainen välittäminen ja puuttuminen kaikissa ikäryhmissä
Tavoite 1:
Toimenpiteet:
Budjetti / resurssointi:
Seurantamittarit ja seurantaväli:
Vastuuhenkilö:
Toteuma:

2) Päihdepalvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Tavoite 1:
Toimenpiteet:
Budjetti / resurssointi:
Seurantamittarit ja seurantaväli:
Vastuuhenkilö:
Toteuma:

3) Palveluohjaus
Tavoite 1:
Toimenpiteet:
Budjetti / resurssointi:
Seurantamittarit ja seurantaväli:
Vastuuhenkilö:
Toteuma:
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