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JOHDANTO  

 

 

Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Laki ehkäisevän 

päihdetyön järjestämisestä (523/2015) kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin 

vähentämisen. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö perustuu yhteistyöhön, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien 

haittojen seurantaan, käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin. Kysynnän 

vähentämisen rinnalle on nostettu saatavuuden rajoittaminen muun muassa yhteistyössä paikallisten 

elinkeinotoimijoiden kanssa. 

 

Alkoholilain kokonaisuudistuksen myötä (1102/2017) alkoholin myynnin ja anniskelun yksityiskohtaista 

sääntelyä purettiin ja tämä toi lisää vastuuta elinkeinotoimijoille. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

alkoholilain valvonnasta pitää sisällään elinkeinotoimijoiden velvollisuuden kirjallisiin 

omavalvontasuunnitelmiin. 

 

Tupakkalain (549/2016) tavoitteena on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 

mennessä. Salon terveyskeskus kuuluu Savuton Suomi 2030 verkostoon, jonka tehtävänä on edistää 

tupakattomuutta ja nikotiinittomuutta omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä verkoston jäsenorganisaatioiden 

kanssa.  

 

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:19) tukee ehkäisevän 

päihdetyön järjestämistä koskevan lain toimeenpanoa. Tavoitteena on tehostaa työtä kuudelle painopisteelle 

asetettujen tavoitteiden ja kehittämiskohteiden avulla: 

 

1. Ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa. 
2. Haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden valintojen ja sosiaali- ja terveyspolitiikan tueksi. 
3. Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan ja tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa. 
4. Paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä. 
5. Haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä. 
6. Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) johtaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehittää ja ohjaa 

ehkäisevää päihdetyötä valtakunnallisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Aluehallintovirastot 

ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä ja tukevat toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön 

toteuttamisessa ja kehittämisessä.  

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

Alkoholi 

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

 Kerralla vähintään 6 alkoholiannosta kerran viikossa tai useammin juovien osuus on 20–64-vuotiaista 
alle 10 prosenttia (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 koululaistutkimus ESPAD). 

 
Tupakka- ja muut nikotiinituotteet  

 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 päivittäinen tupakan, nuuskan 
ja sähkösavukkeiden käyttö vähenee sekä käytössä näkyvät erot kaventuvat näiden koulutusmuotojen 
opiskelijoiden välillä (THL, Kouluterveyskysely). 

 
Huumausaineet 

 Viimeisen kuukauden aikana jotain huumausainetta käyttäneiden osuus 15–69-vuotiaista on 
korkeintaan kaksi prosenttia (THL, Huumekysely).  
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Rahapelaaminen  

 Niiden 15–74-vuotiaiden osuus, joilla on ollut rahapelaamisen aiheuttama ongelma viimeisen 12 

kuukauden aikana, on pienempi kuin vuonna 2015 (THL, Suomalaisten rahapelaaminen -kysely)
1
.  

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

 

Valtakunnallisten tavoitteiden, suositusten ja lainsäädännön lisäksi toimintaa ohjaavat paikallisesti laaditut 

suunnitelmat. Salon kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa käsitellään mielenterveys- ja 

päihdetyötä kokonaisuutena. Salon kaupungin päihdepelisääntöjen tavoitteena on vähentää päihteiden 

käyttöä, suojella lapsia ja nuoria päihteiltä sekä puuttua varhain päihteiden ongelmakäyttöön. Erikseen 

laaditussa ehkäisevän päihdetyön suunnitelmassa huomioidaan laaja-alaisesti kaikki ikäryhmät ja sen 

tavoitteena on kaikenikäisten asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Salon kaupungin 

työntekijöitä koskevan päihdeohjelman avulla ehkäistään ja hallitaan päihdehaittoja työpaikalla.  

 

Päihdepalveluista Salon kaupungin omaa toimintaa ovat ehkäisevä päihdetyö sekä opioidiriippuvaisten 

vieroitus- ja korvaushoito. Muut päihdehuollon avopalvelut järjestetään A-klinikka OY:n ja A-klinikkasäätiön 

Länsi-Suomen palvelualueen Salon avopalveluissa. Näitä ovat A-klinikka, toimintakeskukset (3kpl), kotiin 

vietävät palvelut (Kotiklinikka), tukiasuntotyö ja vertaistukityö. Ehkäisevä päihdetyö perustuu monialaiseen ja 

poikkihallinnolliseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa.  

 

Ehkäisevästä päihdetyöstä Salossa vastaa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä, jossa on 

edustajat kaikilta toimialoilta ja jonka puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja. Hyvinvointityöryhmän 

alatyöryhmänä toimii ehkäisevän päihdetyön yhteistyöryhmä, joka vastaa ehkäisevän päihdetyön 

suunnitelman päivittämisestä ja toimeenpanosta. Työryhmässä on edustajat eri hallinnonaloilta ja kolmannelta 

sektorilta.  

 

Alkoholielinkeinon kanssa on tehty yhteistyötä jo usean vuoden ajan THL:n koordinoiman Pakka-

toimintamallin mukaisesti.  Yhteistyötä tehostetaan perustamalla erillinen tarjontatyöryhmä tai kutsumalla 

elinkeinon edustajia mukaan ehkäisevän päihdetyön yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmien 

esimerkkikokoonpanot liitteessä (liite 1). 
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EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN SUUNITELMA  

 

 
Ikärajavalvottavien tuotteiden saatavuuteen vaikutetaan vastuullisella myynnillä ja anniskelulla sekä 
puuttumalla alkoholin ja tupakan välittämiseen alaikäisille. Käytännössä toiminta tarkoittaa vähittäismyynnin 
ja anniskelupaikkojen ikärajavalvonnan toteutumista, kieltäytymistä myymästä ja anniskelemasta alkoholia 
päihtyneelle sekä omavalvonnan tukemista esim. ostokokeiden, asiakasarviointien ja koulutusten avulla. 
Alkoholilain, tupakkalain ja rahapelitoimintaa säätelevän lain noudattamiseen paikallisesti kiinnitetään 
huomiota ja asiaa pidetään esillä paikallisessa mediassa sekä erilaisissa järjestetyissä tapahtumissa.  
         

Aikuisten asenteet ja esimerkki vaikuttavat lasten ja nuorten asenteisiin ja sitä kautta joko ehkäisevät tai 

edistävät nikotiinituotteiden ja muiden päihteiden käytön aloittamista. Nuorten lisääntynyt nuuskan käyttö voi 

laajentuessaan vaarantaa tupakkalain tavoitteen ja tähän on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. 

Vanhemmuuden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaikkien toimijatahojen tulee kiinnittää huomiota 

päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksi ottoon ja varhaiseen puuttumiseen sekä tuntea olemassa 

olevat palvelut ja osata ohjata asiakkaita eteenpäin. Koulutussuunnitelmissa tämä huomioidaan erityisesti 

uusien työntekijöiden kohdalla. Moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä sekä matalan kynnyksen 

palveluja kehitetään edelleen.  

 

Ehkäisevä työ aloitetaan jo äitiys- ja lastenneuvoloissa mm. tukemalla vanhemmuutta ja antamalla suullista 

ja kirjallista terveysneuvontaa. Perhevalmennukseen sisällytetään tupakan ja muiden nikotiinituotteiden, 

päihteiden sekä rahapelaamisen haittoja käsittelevä osio ja neuvoloissa pyritään motivoimaan odottavia 

vanhempia tupakoinnin lopettamiseen.  Kaikkien tahojen tulee omassa toiminnassaan pyrkiä vaikuttamaan 

vanhempien asenteisiin erityisesti herättämällä keskustelua alkoholin käytöstä lasten läsnä ollessa. 

Terveyspalveluissa vanhempien päihteiden käyttö, rahapelaaminen, mielenterveysongelmat ja 

perheväkivalta otetaan neuvolakäynneillä puheeksi luonnollisena osana terveyshaastattelua. Riskiperheitä 

tuetaan ja seurataan. Yhteistyö lastensuojelun kanssa on keskeistä. Terveyspalveluiden ja A-klinikan 

yhteistyötä hyödynnetään varhaisvaiheen päihdetyön toimintamallissa terveysasemalla.  

 

Tutkimusten mukaan terveysriskit ja riski sairastua päihderiippuvuuteen ovat sitä suuremmat mitä 

nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan. Siksi on tärkeätä pyrkiä terveys- ja asennevaikuttamisen keinoin 

siirtämään nuorten nikotiinituotteiden ja muiden päihteiden käytön aloittamista mahdollisimman pitkälle. 

Kouluissa käsitellään alakouluikäisistä alkaen päihteiden käytön terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia sekä 

riippuvuuden syntymistä ja merkitystä osana normaalia opetusta.  Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä 

suun terveydenhuolto tavoittavat kaikki ikäryhmät. Yleinen asennevaikuttaminen sekä itsetunnon ja 

elämänhallinnan vahvistamiseen tähtäävät keinot ovat keskeisiä päihteiden käyttöä ehkäiseviä toimia. 

Vanhempainilloissa / koko perheille tarkoitetuissa tilaisuuksissa annetaan ajankohtaista tietoa päihdeasioista 

ja verkkokasvatuksen periaatteista sekä vahvistetaan vanhemmuutta nuorten elämänhallintataitojen 

kehittämiseksi.  

 

Kaikilla kouluilla, nuorisotiloilla, seurakunnan tilaisuuksissa ja harrastuspiireissä on oltava omat päivitetyt 

toimintaohjeensa päihteiden käyttöön puuttumiseksi. Kiusaaminen, poissaolot, näpistykset, nikotiinituotteiden 

ja muiden päihteiden käyttö sekä netti- tai peliriippuvuus edellyttävät aina välitöntä asiaan puuttumista. 

Kaikkien toimijoiden pitää tuntea vastuunsa huolen herätessä lapsen / nuoren tai hänen läheisensä suhteen.  

 

Syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan ja oppilashuoltoon tulee osoittaa riittävästi resursseja. Poliisilla on 

merkittävä rooli varhaisessa puuttumisessa, sillä he kohtaavat hälytystehtävissään (perhe)väkivaltaa, 

päihteidenkäyttöä ja mielenterveysongelmia kaikenikäisten keskuudessa. Viranomaistahot toimivat  

yhteistyössä hyödyntäen esim. Ankkuri- ja Marak -toimintamalleja asiakkaan kokonaisvaltaisen 

elämäntilanteen selvittämiseksi, rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen 

piiriin ohjaamiseksi. 
 

Päihteettömyyden myönteisiä puolia tulee korostaa. Lapsille, lapsiperheille ja nuorille tarkoitettujen 

tilaisuuksien tulee olla täysin päihteettömiä ja sitä edistetään mm. järjestyssääntöjen ja valvonnan kautta. 

Kaupungin järjestämien yleisötilaisuuksien ja sen tukemien vapaa-ajan toimintojen anniskelulupien tarve on 

aina tarkkaan harkittu ja mahdollisimman monet yleisötilaisuudet ovat päihteettömiä.  
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Seutulupalausuntomenettely mahdollistaa paikalliseen vaikuttamiseen uusien anniskelulupien myöntämisen 

yhteydessä. Asukkaiden näkemyksiä paikallisesta päihdetilanteesta kartoitetaan kyselyillä ja kyselyiden 

tulokset huomioidaan ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä. 

 
Liikunta- ja vapaa-ajan järjestöjen toimintasuunnitelmiin liitetään järjestöjen laatimat ”päihdepelisäännöt”. 
Päihdekasvatusta toiminnassaan toteuttavia seuroja kannustetaan ja tätä edellytetään kaupungin toiminta- / 
kohdeavustusten jakamisessa.  

 

Työikäisiä ja ikääntyviä kohdataan hyvin paljon erilaisissa terveydenhuollon toimipisteissä. Olemassa olevia 

hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja nikotiinituotteiden ja muiden päihteiden käytön tai rahapelaamisen 

puheeksi ottamiseksi ja riskikäytön seuraamiseksi tulee kattavasti hyödyntää.  

 

Kaikki vastaanotto- tai kotikäyntityötä tekevät tahot ovat avainasemassa, mikäli huoli asiakkaan tai perheen 

päihteidenkäytöstä, peliriippuvuudesta tai mielenterveydellisistä ongelmista herää. Yksiköiden 

koulutussuunnitelmiin tulee sisältyä tunnistamiseen ja puheeksi ottoon liittyvää koulutusta. Toimipisteissä 

tulee olla selkeät puuttumisen ja hoitoon ohjaamisen mallit, jotta ongelmaan voidaan tarttua mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Kriisitilanteisiin tulee olla tarjolla riittävästi tukimuotoja ja olemassa olevista 

palveluista tulee tiedottaa asiakkaita ja heidän läheisiään. 

 

Suuret elämänmuutokset kuten sairaudet, eläkkeelle jääminen, liikuntakyvyn rajoittuneisuus, työttömyys ja 

muut elämän kriisitilanteet voivat aiheuttaa riskin mielenterveys- ja päihdeongelmien tai peliriippuvuuden 

syntymiselle. Toimintakyvyn lisäksi elämänlaatuun vaikuttaa hyvin paljon henkinen hyvinvointi. 

Asuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys edistävät kaikenikäisten hyvinvointia. Vapaa-ajan toimintojen 

maksuttomuus mahdollistaa myös heikommassa taloudellisessa asemassa olevien 

harrastusmahdollisuuden. 

 
Salon kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelma käsittelee seuraavia kohteita ja asiakasryhmiä:  

 palvelujärjestelmän kehittäminen (s. 6) 

 odottavat perheet (s. 7) 

 alle kouluikäiset lapset (s. 8) 

 peruskouluikäiset lapset (s. 9-10) 

 2. asteen opiskelijat (s. 11-12) 

 aikuiset / työikäiset sekä (s. 13-14) 

 ikääntyvät / vanhukset (s. 15) 

 
Erityisryhmät on tässä suunnitelmassa integroitu muuhun väestöön ja heidän mahdollisten erityistarpeidensa 
huomioiminen (esim. kulttuuritaustan tiedostaminen, tulkkipalvelujen, avustajien tai selkokielisten esitteiden 
saatavuus tarvittaessa) on keskeistä kunkin ikäryhmän kohdalla. 

 
Suunnitelmassa käytettyjen käsitteiden ja lyhenteiden selitykset ovat liitteenä (liite 2).
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Palvelujärjestelmän 
kehittäminen 

Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho 

 
Ehkäisevän päihdetyön 
järjestämistä koskevan lain ja 
toimintaohjelman painopisteiden 
huomioiminen paikallisessa 
toiminnassa. 

1. Ehkäisevän päihdetyön 
johtaminen, monialainen 
yhteistyö ja suunnittelu 
toteutuvat lain säännösten 
mukaisesti. 

1. Kaupungin nimeämä 

ehkäisevästä työstä vastaava 
toimielin, yhteistyöryhmät ja  
ept-yhdyshenkilö. 

 

1. Päihdetilanteen ja toteutettujen 

toimenpiteiden seuraaminen 
vuosittain osana kaupungin 
hyvinvointikertomusta, 
valtakunnalliset yhdyshenkilö-
tapaamiset. 

 

1.-2. Hyvinvointipalvelut. 

 

 2. Väestön tietoisuus päihteiden 
ja rahapelaamisen haitoista ja 
niiden ehkäisemisen keinoista 
lisääntyy. 
 

2. Ajantasaisen ja näyttöön 

perustuvan tiedon välittäminen 
kohdennetusti, toimiviksi todettujen 
menetelmien käyttö. 

 

2. Tilastotiedot, asiantuntija-

arviot. 

 

 

 3. Alkoholin, nikotiinituotteiden 
ja huumausaineiden käyttöön 
sekä rahapelaamiseen liittyvien 
riskien tunnistaminen sekä 
asiakkaan ja läheisten 
varhainen tukeminen. 
 

3. Puheeksi otto, mini-interventio, 

vertaistuen eri muodot. 

 

3. Toteutettujen interventioiden 

määrä. 

 

3. Sosiaali- ja terveyspalvelut. 

 

 4. Viranomaisten, elinkeinon ja 
muiden toimijoiden yhteistyö 
laissa määriteltyjen ikärajojen ja 
päihtyneille anniskelun 
noudattamiseksi laajenee. 
Asukkaiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuus lisääntyy, 
asuinympäristön viihtyisyys ja 
turvallisuus paranee. 
 

4. Pakka-toimintamalli: 

tarjontatyöryhmä, vastuullisen 
myynnin ja anniskelun 
omavalvonnan tueksi tehtävät 
ostokokeet ja asiakasarvioinnit, 
päihdetilannekyselyt, 
seutulupalausunto, 
paikallismedian hyödyntäminen. 
 

4. Ostokokeiden, asiakas-

arviointien ja päihdetilanne-
kyselyjen tulokset, paikallisesti 
annettujen lausuntojen 
huomioiminen uusia 
anniskelulupia myönnettäessä. 

4. Kaupungin viranomaiset, 

järjestöt, alkoholielinkeino, 
yksityishenkilöt, media. 
 
Koordinointivastuu: ehkäisevä 
päihdetyö. 

 5. Ehkäisevä päihdetyö on osa 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä kaikissa toiminta-
ympäristöissä. 

5. Varhaiskasvatuksen ja 

oppilaitosten toimintamallit, 
järjestöjen ja vapaa-ajan toiminnan 
päihdepelisäännöt, työpaikkojen 
päihdeohjelmat. 
 

5. Toimintamallit kirjattu ja 

kaikkien työntekijöiden tiedossa. 

 

5. Toimijatahojen esimiehet / 

vastuuhenkilöt. 

 

 6. Päihde- ja rahapelihaittojen 
ehkäisy on osa perus- ja 
täydennyskoulutusta. Ammat-
tilaiset osaavat hyödyntää 
tarjolla olevia ehkäisevän  
työn materiaaleja oman työnsä 
tueksi. 

 

6. Koulutussuunnitelma, uusien 

työntekijöiden koulutus. 
6. Koulutusseuranta. 6. Kaikki toimijatahot. 
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Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho 

 

Odottavat perheet. 
 
Huomioitava erityisryhmien 
erityistarpeet (esim. kulttuuri-
taustan tiedostaminen, 
tulkkipalvelujen, avustajien tai 
selkokielisten esitteiden saatavuus 
tarvittaessa). 
 

1. Tiedon ja taidon lisääminen 
nikotiinituotteiden ja päihteiden 
käytön haitoista sekä 
haitallisesta pelaamisesta. 
 

1.1. Henkilökohtainen ohjaus 

vastaanotoilla, perhevalmennus, 
palveluihin ohjaaminen, 
tiedotusvälineiden käyttö. 
 
1.2. Työntekijöiden koulutus,  

tiedotustilaisuus yhteistyötahoille 
olemassa olevista toimintatavoista 
ja hoitoonohjausmalleista. 
 

1.1. Asiantuntija-arviointi vuosittain 

moniammatillisessa 
yhteistyöryhmässä. 
 
1.2. Koulutussuunnitelman 

toteutuminen, yhteistyötapaamisiin 
osallistuminen. 

 
 

1.1. Kaikki odottavia perheitä 

kohtaavat tahot: päihdeasiat ja 
palveluista tiedottaminen 
sisällytetään tulevien vanhempien 
tapaamisiin ja tilaisuuksiin. 
 
1.2. Uudet työntekijät / vastaan-

ottotyö, tiedon päivitys yhteis-
työtahoille. 
 
Vastuu: terveyspalvelut. 
 

 2. Riskissä olevien perheiden 
tunnistaminen ja tukeminen. 
odottavien äitien tupakoinnin 
väheneminen. 
 

2.1. Laajat terveystarkastukset, 

nikotiinituotteiden ja muiden 
päihteiden käytön puheeksi otto, 
häkämittaukset, perheiden 
AUDIT-kyselyt neuvolan vo:lla, 
kotikäynnit, verkostotyö, huolen 
puheeksi otto, ennakollinen 
lastensuojeluilmoitus. 
 
2.2. Palvelutarpeen arviointi. 

 

2.1. Audit-kyselyjen määrä 

annettujen ohjeiden mukaisissa 
tilanteissa. 
 
2.2. Ohjattujen perheiden määrä. 

 

2.1. Tehdään kaikille 1. äitiys-

neuvolakäynnillä. Kaikilla 
odottavia perheitä kohtaavilla 
tahoilla vastuu huolen puheeksi 
otosta! 
 
2.2. Äitiysneuvola, 

tupakkahoitajat, päihdeyksikkö, 
perhesosiaalityön palvelut: 
käytännön vakiintuminen kaikissa 
neuvoloissa. 
 

 3. Päihdeperheiden 
tunnistaminen ja hoitoonohjaus. 
 

3.  Puheeksi oton ja 

hoitoonohjauksen toimintamallit. 
 

3. Tunnistettujen perheiden 

lukumäärä. 

3. Mallien käyttöönotto kaikissa 

neuvoloissa. 
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Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho 

 

Alle kouluikäiset lapset. 
 
Huomioitava erityisryhmien 
erityistarpeet (esim. kulttuuri-
taustan tiedostaminen, 
tulkkipalvelujen, avustajien tai 
selkokielisten esitteiden saatavuus 
tarvittaessa). 

 

1. Vanhempien tukeminen.  
 

1.1. Lasten kerho- ja ryhmä-

toiminta. 
 
1.2. Tiedotus, tuen tarpeen  

arviointi, varhainen puuttuminen, 
varhainen perhetyö, 
lapsiperheiden kotipalvelu. 
 
1.3. Henkilöstön koulutus ja 

konsultointi. 
 
1.4. Sosiaalihuoltolain ja 

lastensuojelulain mukaiset 
tukitoimet, avohuollon tukitoimet. 

 

1.1. Lakisääteiset palvelut 

toteutettu. 
 
1.2. Asiantuntija-arvio  

vuosittain moniammatillisessa 
yhteistyöryhmässä. 
 
1.3. Koulutussuunnitelman 

toteutuminen. 
 
1.4. Lakisääteiset palvelut 

toteutettu. 

 

1.1.-1.3. Neuvola, 

varhaiskasvatus, esiopetus, 
seurakunta, järjestöt, kasvatus- ja 
perheneuvola, perhesosiaalityö, 
perhetyö, poliisi. 
 
1.4. Perhesosiaalityö. 

 

 2. Riskissä olevien perheiden 
tunnistaminen ja seuranta. 
 

2.1. Henkilökunnan koulutus. 

 
2.2. Vanhempien päihteiden 

käytön ja pelaamisen puheeksi 
otto, perheiden AUDIT-kyselyt 
neuvolan vastaanotoilla ja 
kotikäynneillä, verkostotyö, huolen 
puheeksi otto. 
 

 

2.1. Koulutussuunnitelman 

toteutuminen. 
 
2.2. Audit-kyselyjen määrä 

sovittujen ohjeiden mukaisesti. 

 

2.1. Uudet työntekijät. 

 
2.2. 1v. ja 4v. neuvolakäynnit. 

 

 3. Riskiperheiden tukeminen. 
 

3.1. Verkostoyhteistyö, huolen 

puheeksi ottaminen (esim. 
huoliseula, vanhemmuuden 
roolikartta). 

 

3.1. Asiantuntija-arvio 

verkostotyön toimivuudesta 
moniammatillisessa 
yhteistyöryhmässä. 

3.1. Riskiperheillä sovitut 

verkostotapaamiset. 
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Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho 

 
Peruskouluikäiset lapset. 
 
Huomioitava erityisryhmien 
erityistarpeet (esim. kulttuuri-
taustan tiedostaminen, 
tulkkipalvelujen, avustajien tai 
selkokielisten esitteiden 
saatavuus tarvittaessa). 

 

1. Nikotiinituotteiden ja muiden 
päihteiden sekä rahapelien 
saatavuuden ja käytön 
väheneminen, aloitusiän 
siirtäminen, vanhemmuuden 
tukeminen ja yleinen 
asennevaikuttaminen. 
 

1.1. Terveysneuvonta ja muu 

tiedottaminen, elämänhallintaan ja 
itsetuntoon liittyvien asioiden 
käsittely (nuoret + vanhemmat), 
”Savuton koulu”.  
 
Kerhotoiminnan lisääminen 
kouluissa.  
 
Yhteisöllisten oppilashuolto-
ryhmien säännölliset 
kokoontumiset, mukana 
oppilaskunnan ja huoltajien 
edustus.  
  
1.2.  Nuorille tarjotaan 
virikkeellistä, turvallista ja 
laadukasta vapaa-ajan toimintaa ja 
järjestettyä iltapäivätoimintaa sekä 
maksuttomia tilaisuuksia.  
 
Mahdollisuus käyttää lainattavia tai 
vapaaehtoisesti lahjoitettuja 
harrastusvälineitä. 
 
1.3. Yhteistyö vähittäismyynnin, 

anniskelupaikkojen ja 
alkoholivalvonnan kanssa, 
ikärajavalvonnan tehostaminen. 

 

1.1. Pidetyt tilaisuudet / ikä- 

ryhmä / v., kouluterveyskyselyjen 
tulokset, tilaisuuksissa esiin 
tulleiden ongelmien käsittely. 
 
Hyvinvointikyselyt.  
 
1.2. Nuorten osallistuminen 

järjestettyyn toimintaan, 
maksuttomia tilaisuuksia ja 
välineiden lainausta järjestetty. 
 
1.3. Kampanja vuosittain, 

elinkeinonharjoittajan oma 
seuranta sovituin väliajoin. 

 

1.1. Koulu yhteistyössä 

vanhempien, oppilashuollon, suun 
terveydenhuollon ja muiden 
tarvittavien asiantuntijatahojen 
kanssa, tehostetusti alakoulusta 
yläkouluun siirtyvät. 
 
1.2. Nuorisopalvelut, 

liikuntapalvelut, seurakunta, 
järjestöt / yhdistykset 
(tavoitetaso: jokaisella nuorella on 
vähintään yksi harrastus). 
 
1.3. Alkoholivalvontaviranomaiset, 

elinkeinoelämän edustajat, 
ehkäisevän työn toimijat. 
 

 

 2. Riskissä olevien perheiden 
tunnistaminen ja seuranta. 
 
 

2. Henkilökunnan koulutus. 

 
2. Koulutussuunnitelman 

toteutuminen. 

 

2. Tavoite: koulutusta tarjolla 

vuosittain. 

 

 3. Riskiperheiden tukeminen. 
 

3. Verkostoyhteistyö, huolen 

puheeksi ottaminen (esim. 
huoliseula, vanhemmuuden 
roolikartta). 

 

3. Asiantuntija-arvio verkostotyön 

toimivuudesta. 
3. Riskiperheillä sovitut 

verkostotapaamiset. 
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Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho 

 
Peruskouluikäiset lapset. 
 
Huomioitava erityisryhmien 
erityistarpeet (esim. kulttuuri-
taustan tiedostaminen, 
tulkkipalvelujen, avustajien tai 
selkokielisten esitteiden 
saatavuus tarvittaessa). 

 

4. Varhainen puuttuminen 
nikotiinituotteiden ja muiden 
päihteiden käyttöön ja 
riskipelaamiseen, suojaavien 
tekijöiden vahvistaminen. 

 

4.1. Järjestyssäännöt: ”nolla-

toleranssi” päihteiden käytön 
suhteen, tupakoinnin lopettamista 
tukevat toimet. Toimintamallit 
nikotiinituotteiden ja päihteiden 
käytön sekä pelaamisen puheeksi 
ottoon ja hoitoonohjaukseen. 
 
4.2. Oppilashuolto / 

moniammatillinen yhteistyö ja 
konsultointi. 
 
4.3. Jalkautuva työ,  

poliisin tehovalvonnat. 
   
4.4. Lastensuojeluilmoitukset, 

sosiaalihuoltolain mukaiset 
yhteydenotot, Valomerkki-
tapaamiset, Omin jaloin –
tapaamiset, Ankkuritoiminta. 

 

4.1.+ 4.2. Laadittujen 

toimintamallien mukainen toiminta 
ja henkilökunnan sitoutuminen 
”nollatoleranssiin”. 
 
Oppilaskunta mukaan arvioimaan. 
 
4.3.-4.4. Kontaktien määrä. 

 

4. Lasten ja nuorten palvelut, 

vapaa-ajan palvelut, sosiaali- ja 
terveyspalvelut, seurakunta, 
järjestöt, poliisi, A-klinikka, 
perhesosiaalityö, VANHEMMAT. 
 
Tavoitetaso: kaikki alle 18v 
tilaisuudet ja toiminnat täysin 
päihteettömiä, puuttuminen 
kaikkien tehtävä. Aikuisten 
esimerkki! 

 

 5. Matalan kynnyksen palvelujen 
kehittäminen. 
 

5. Verkkovinkkis – neuvontaa 

nuorille netissä (kohderyhmä 
salolaiset 13-17-vuotiaat). 
 
Nuorten mielenterveystalo, 
pelaamiseen liittyvät 
verkkopalvelut. 

5. Kysyjien taustatietojen 

kerääminen ja seuranta, 
kontaktien määrä, kysymysten 
aihealueiden jaottelu. 

5. Tavoitetaso: vakiintunut 

ehkäisevän työn työväline. 
 
Vastuu: terveyspalvelut 
yhteistyössä paikallisten  
toimijatahojen sekä A- 
klinikkasäätiön Päihdelinkin  
kanssa. 
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Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho 

 

2. asteen opiskelijat. 
 
Huomioitava erityisryhmien 
erityistarpeet (esim. kulttuuri-
taustan tiedostaminen, 
tulkkipalvelujen, avustajien tai 
selkokielisten esitteiden saatavuus 
tarvittaessa). 

 

1. Nikotiinituotteiden ja muiden 
päihteiden sekä rahapelien 
saatavuuden ja käytön 
väheneminen, aloitusiän 
siirtäminen, vanhemmuuden 
tukeminen ja yleinen 
asennevaikuttaminen. 

1.1. Terveysneuvonta, asenne-

vaikuttaminen sekä elämän-
hallintaan, itsetuntoon, vastuul-
liseen aikuisuuteen ja seurus-
teluun liittyvät asiat, tupakasta-
vieroitusryhmät. 
 
1.2. Nuorille tarjotaan 

virikkeellistä, turvallista ja 
laadukasta vapaa-ajan toimintaa 
sekä maksuttomia tilaisuuksia. 
 
1.3. Yhteistyö vähittäismyynnin, 

anniskelupaikkojen ja 
alkoholivalvonnan kanssa 
ikärajavalvonnan tehostaminen. 
 

1.1. Pidetyt tilaisuudet /  

ikäryhmä / v. sisällytetty 
terveystiedon opetukseen, 
kouluterveyskyselyjen tulokset. 
 
1.2. Nuorten osallistuminen 

järjestettyyn toimintaan. 
 
1.3. Kampanja vuosittain. 

 
Elinkeinonharjoittajan oma 
tilastoseuranta sovituin väliajoin. 

 

1.1. Koulu yhteistyössä 

vanhempien, opiskelija-
terveydenhuollon, suun 
terveydenhuollon ja eri 
asiantuntijatahojen kanssa.  
 
1.2. Nuorisopalvelut, 

liikuntapalvelut, seurakunta, 
järjestöt. 
 
1.3. Alkoholivalvontaviran-

omaiset, elinkeinoelämän 
edustajat, ehkäisevän työn 
toimijat. 
 

 

 2. Riskiryhmien tunnistaminen  
ja varhainen puuttumien, 
suojaavien tekijöiden 
vahvistaminen, syrjäytymisen 
ehkäisy. 
 

2.1. Järjestyssäännöt: 

”nollatoleranssi” ja 
hoitoonohjausmallit. 
 
2.2. Oppilashuolto / 

Moniammatillinen yhteistyö ja 
konsultointi. 
 
2.3. Jalkautuva työ, 

poliisin tehovalvonnat. 
  
2.4. Lastensuojeluilmoitukset, 

sosiaalihuoltolain mukaiset 
yhteydenotot. 
 
Valomerkkitapaamiset. 
  
Omin jaloin –tapaamiset. 
 
Ankkuritoiminta. 
 
Marak-toimintamalli. 
 

2.1. + 2.2. Päivitetyt toimintamallit 

kouluissa ja vapaa-ajan toimin-
noissa sekä niiden mukainen 
toiminta. 
 
2.3.-2.4. Kontaktien määrä. 

 

2. Lasten ja nuorten palvelut, 

vapaa-ajan palvelut, sosiaali-  
ja terveyspalvelut, seurakunta, 
järjestöt, poliisi, A-klinikka, 
VANHEMMAT. 

 
Tavoitetaso: kaikki alle 18v 
tilaisuudet ja toiminnat täysin 
päihteettömiä, puuttuminen 
kaikkien tehtävä. 
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Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho 

 

2. asteen opiskelijat. 
 
Huomioitava erityisryhmien 
erityistarpeet (esim. kulttuuri-
taustan tiedostaminen, 
tulkkipalvelujen, avustajien tai 
selkokielisten esitteiden saatavuus 
tarvittaessa). 

 

3. Syrjäytymisen ehkäisy, 
sosiaalinen vahvistaminen. 
 
 

3.1. Räätälöity koulutus + tuki 

keskeyttämistilanteissa, 
työllistymistä tukevat toimenpiteet, 
vapaa-ajan toiminnan ja 
yhteisöllisyyden lisääminen, 
työpajatoiminta. 
 
3.2. Etsivä nuorisotyö: palvelujen 

ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat 
nuoret. Opintojen keskeytykset, 
Puolustusvoimat / siviilipalvelus-
keskus, ilman opiskelupaikkaa 
jääneet, nivelvaihetyö.  
 
Nuorten aikuisten ohjaus- ja 
aktivointi-toimenpiteiden 
kehittäminen monialaisesti. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama etsivä nuorisotyö  
A-klinikan ja Salon kaupungin 
yhteistyönä (alkaen syksyllä 
2016). 
 

3. Vuosittaiset seurantatilastot 

opintojen keskeyttämisestä. 
 
3.2. Ohjattavien määrä. 
 

3. Lasten ja nuorten palvelut, 

vapaa-ajan palvelut, moni-
ammatillinen yhteistyö 
tarpeellisten asiantuntijatahojen 
kanssa.  

 

 4. Matalan kynnyksen palvelujen 
kehittäminen. 
 

4. Verkkovinkkis – neuvontaa 

nuorille netissä (kohderyhmä 
salolaiset 13-17-vuotiaat). 
 
Nuorten mielenterveystalo, 
pelaamiseen liittyvät 
verkkopalvelut ym. 

4. Kysyjien taustatietojen 

kerääminen ja seuranta, 
kontaktien määrä, kysymysten 
aihealueiden jaottelu. 

 

4. Tavoitetaso: vakiintunut 

ehkäisevän työn työväline.       
 
Vastuu: terveyspalvelut 
yhteistyössä paikallisten 
toimijatahojen sekä A- 
klinikkasäätiön Päihdelinkin  
kanssa. 
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Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho 

 

Aikuiset / työikäiset. 
 
Huomioitava erityisryhmien 
erityistarpeet (esim. kulttuuri-
taustan tiedostaminen, 
tulkkipalvelujen, avustajien  
tai selkokielisten esitteiden 
saatavuus tarvittaessa). 

 

1. Tietoisuuden lisääminen, 
asennemuutos, ikäraja-
valvottaviin tuotteisiin liittyvien 
lakien noudattaminen 
paikallisesti. 
 

1.1. Henkilökohtaiset tapaamiset, 

yleinen tiedotus, koulutus. 
 
1.2. Yhteistyö elinkeinoelämän ja 

alkoholivalvonnan kanssa. 
 

 

1. Asiantuntija-arviointi vuosittain 

moniammatillisessa yhteistyö-
ryhmässä. 
 
1.2. Kampanja vuosittain. 

 

1. Vastuu: kaikki asiakastyötä 

tekevät eri sektoreilla, 
moniammatillinen yhteistyö, 
media. 
 

 2. Päihteiden ja rahapelien 
riskikulutuksen sekä 
lähisuhdeväkivallan 
tunnistaminen ja varhainen 
puuttuminen. 
 

2.1. Puheeksi otto, mini-

interventio, perhetilanteen 
selvittely, lapsinäkökulma, 
sosiaalihuoltolain mukaiset 
yhteydenotot ja ilmoitukset, tuki 
elämän kriisitilanteissa, Marak-
toimintamalli. 
 
2.2. Vertaistuen ja verkko-

palveluiden eri muodot.   
 
2.3. Yhteistyö poliisin kanssa -

palveluihin ohjaus.   

 

2.1.  Audit- kyselyjen tulokset, 

riskiryhmäseuranta, 
hoitoonohjausten lukumäärä, 
kirjaamisten lukumäärä. 
 
2.2. - 2.3. Monialaista yhteistyötä 

tehdään. 
 

2.1. Olemassa olevien 

toimintamallien toteutuminen 
käytännössä ja sen seuranta: 
terveyspalvelut, sosiaalityön 
palvelut, A-klinikka Oy:n ja A-

klinikkasäätiön palvelut 
(avokuntoutusryhmät ja 
arviointikäynnit A-klinikalla). 
 
2.2.-2.3. Palvelut tiedossa. 

 

 3. Työkyvyn ylläpitäminen ja 
syrjäytymisen ehkäisy. 
 

3.1. Työhyvinvoinnin edistäminen. 

 
3.2. Mielenterveys- ja päihde-

suunnitelma, puheeksi otto- ja 
hoitoonohjausmallit työpaikoilla 
(päihdeohjelma), Arkeen Voimaa -
ryhmät. 
 
3.3. Työttömien terveys-

tarkastukset, kuntouttava 
työtoiminta.  
 
3.4. Hoitolaitoksesta tai vankilasta 

palaavan tuki. 

 

3.1. Työtyytyväisyyskyselyt, 

sairauspoissaolot. 
 
3.2. Lisääntyneet 

hoitoonohjaukset. 
 
3.3. Kontaktien määrä, 

asiantuntija-arvio vuosittain. 
 
3.4. Toimintamallin mukaan. 

3.1. Työsuojelu, työterveyshuolto. 

 
3.2. Sosiaali- ja terveyspalvelut, 

työnantajat. 
 
3.3. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

yhteistyössä työ- ja 
elinkeinotoimiston kanssa. 
 
3.4. Lähettävä taho, seurakunnan 

päihde- ja kriminaalityö A-klinikka 
Oy, A-klinikkasäätiö ja muut 
avopalvelut. 
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Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho 

 

Aikuiset / työikäiset. 
 
Huomioitava erityisryhmien 
erityistarpeet (esim. kulttuuri-
taustan tiedostaminen, 
tulkkipalvelujen, avustajien tai 
selkokielisten esitteiden saatavuus 
tarvittaessa). 

 

4. Tupakoinnin ja muiden 
nikotiinituotteiden käytön 
väheneminen. 
 

4.1. Vastaanottotyön- 

tekijöiden koulutus, tupakoinnin 
puheeksi otto vastaanotto-
tilanteissa (tk:n toimintamalli + 
nimetyt tupakkahoitajat), tupakoi-
mattomuuden tukeminen:  
mini-interventio, vertaistuki, 
vieroitusryhmät, tupakoimatta 
leikkaukseen –toimintamalli. 
         
4.2. Järjestyssäännöt, valvonta. 

 

 

4.1. Merkinnät terveyspalvelujen 

asiakastietojärjestelmässä, 
tulosten seuranta.  
 
4.2. Savuttomat työpaikat ja lasten 

harrastustoiminnat. 
 

Tavoite: vastaanottotyötä tekevät 
osaavat ohjata tupakoinnin 
lopettamisessa ja ohjata 
tarvittaessa tupakkahoitajan  
vo:lle. 

 
4.1. Vastuu: terveyspalvelut, 

ehkäisevä päihdetyö, yhteistyö 
terveysjärjestöjen kanssa. 
 
4.2. Vastuu: työnantajat, 

nuorisopalvelut, järjestöt. 
 

 5. Tartuntatautien ehkäisy. 5. Terveysneuvonta. 5. Asiakasmäärän  

lisääntyminen terveys-
neuvontapisteessä, (Uukkari), 
tartuntatautien määrän  
seuranta. 
 
 

5. Uukkaripäivystäjät, 

terveyspalvelut, A-klinikka Oy:n ja 
A-kilinikkasäätiön palvelut. 

 



                         15(18) 

 

 

Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho 

 

Ikääntyvät / vanhukset. 
 
Huomioitava erityisryhmien 
erityistarpeet (esim. kulttuuri-
taustan tiedostaminen, 
tulkkipalvelujen, avustajien tai 
selkokielisten esitteiden saatavuus 
tarvittaessa). 

 

1. Alkoholin käytön,  
lääkkeiden ja alkoholin 
sekakäytön, tupakoinnin sekä 
peliriippuvuuden väheneminen.  
 

1.1. Puheeksi otto ja mini-

interventio vastaanotoilla ja 
kotikäynneillä, lääkehoidon 
seuranta, tupakoimatta 
leikkaukseen -toimintamalli 
 
1.2. Tiedotus, kampanjat 

 
1.3. Moniammatillinen varhainen 

puuttuminen 
 

 

1. Hoitosuunnitelmien seuranta ja 

tarkistus kotihoidossa, 
kotisairaalassa, ympärivuoro-
kautisessa hoidossa ja 
vastaanotoilla, sisäinen arviointi. 

 

1-2. Tavoite: Yhteistyön 

tiivistäminen. 
 
Vastuutahot: vanhustyötä tekevät 
kiinteässä yhteistyössä omaisten 
ja muiden toimijoiden kanssa yli 
sektorirajojen: Kotihoito, sosiaali- 
ja terveystoimi, A-klinikka Oy:n ja 
A-klinikkasäätiön kotiin vietävät 
palvelut (Kotiklinikka), erilaiset 
potilasjärjestöt, julkinen 
keskustelu, tiedotusvälineet. 
 

 2. Suurkulutuksen riskiryhmien 
tunnistaminen ja varhainen 
puuttuminen. 
 

2.1. Hoitohenkilökunnan koulutus 

(yli 65v alkoholimittarin käyttö). 
 

2.2. Hoitoonohjausmallit, 

palveluohjaus. 
 
2.3. Omaisten ja läheisten 

palveluista tiedottaminen. 
 
2.4. Hyvinvointikyselyt ja tarpeen 

mukaan kotikäynnit. 
 
2.5. Sosiaalihuoltolain mukaiset 

yhteydenotot ja ilmoitukset. 

 

2. Koulutussuunnitelman ja 

toimintamallien seuranta,  
mini-interventioiden määrä, 
puhallutukset tarvittaessa. 
 

 

 

 3. Ikääntyvän elämänhallinnan 
lisääntyminen ja yksinäisyyden 
väheneminen. 
 

3. Yhteisölliseen toimintaan 

ohjaaminen, virkistyspäivät, 
kerhot, toimintakeskukset, 
tukihenkilö, ”valmennusta” 
eläkkeelle jäämiseen, Arkeen 
Voimaa –ryhmät 
 

3. Yhteistyön sujuvuuden sisäinen 

arviointi. 
 

3. Yhteistyö päiväkotien, koulujen, 

oppilaitosten, srk:n, järjestöjen ja 
vapaaehtoistyön kanssa. 
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LIITTEET 

 

 

Liite 1 

 

Verkkopakka: 

Kysyntätyöryhmän esimerkkikokoonpano: 

 pakka-koordinaattori tai kunnan ehkäisevän päihdetyön edustaja 

 oppilaitosten edustus (ml. perusasteen ja toisen asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot) 

 opetus- ja nuorisotoimen edustajat 

 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä oppilas- ja opiskelijahuollon edustaja 

 työterveyshuollon edustaja 

 lastensuojelun ja sosiaalityön edustaja(/t) 

 vanhustyön edustaja 

 poliisi 

 vanhempainyhdistyksen ja nuorten edustaja(/t) 

 järjestöjen edustaja(/t) 

 sisarhankkeiden vetäjät (esim. Ankkuri-malli) 

 seurakuntien edustaja(/t) 

 

Tarjontatyöryhmän esimerkkikokoonpano: 

 matkailu- ja ravitsemusalan oppilaitoksen edustaja 

 ravintolan henkilöstön ja yrittäjien edustajat sekä järjestyksenvalvonnan edustaja 

 vähittäiskaupasta eri ketjujen henkilöstön ja yrittäjien edustaja(/t) ja myymälöiden vartiointiliikkeen 

edustaja 

 Alkon edustaja 

 kioskien ja huoltoasemien edustaja(/t) 

 liikealan edunvalvontajärjestöjen edustaja(/t) 

 pakka-koordinaattori tai kunnan ehkäisevän päihdetyön edustaja 

 poliisi (päällystön edustaja) 

 alkoholitarkastaja ja kunnan terveystarkastaja 

 taksiyhdistyksen edustaja 

 pelastuslaitoksen edustaja 
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Liite 2 

 

 

Suunnitelmassa käytettyjä käsitteitä ja lyhenteitä 

 
Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä 
poliisiasemalla. Salossa tiimiin kuuluvat poliisista vanhempi rikoskonstaapeli, lastensuojelusta 
sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja sekä terveyspalveluista psykiatrinen hoitaja. Ankkuri-tiimi tekee 
ryhmänä tiivistä yhteistyötä tuoden ammattiosaamisensa ja taustaorganisaatioidensa tuen ja osaamisen 
tiimin käyttöön. Toiminnan tavoitteena on puuttua varhaisesti alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, 
selvittää nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanne ja ohjata tarkoituksenmukaisen avun ja tuen 
piiriin. Tavoitteena on myös puuttua nopeasti lähisuhde- ja perheväkivaltaan. (Sisäministeriö 2013).  

Arkeen Voimaa toimintamalli (Chronic Disease Self-Management Program, CDSMP) on kehitetty 
Stanfordin yliopistossa ja se on käytössä yli 30 maassa. Suomessa toimintaa hallinnoi Kuntaliitto. Arkeen 
Voimaa ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joilla itsellään tai joiden omaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai 
muu arjen sujuvuuteen vaikuttava haitta. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien 
itsehoitotaitoja ja sitä kautta parantaa heidän arkipärjäämistään. Ryhmää ohjaavat koulutetut 
vertaisohjaajat. 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on Maailman terveysjärjestön WHO:n 1980-luvulla 
kehittämä testi, jonka avulla arvioidaan juomisen riskejä. Kysymykset liittyvät alkoholin käytön tiheyteen, 
tavallisesti käytettyyn alkoholimäärään, humalajuomiseen ja haittoihin.  
 
Huoliseula on työntekijän työvälineeksi kehitetty lomake, jota eri ammattilaiset voivat käyttää 
jäsentäessään omia havaintojaan, kokemuksiaan ja huolen tunteitaan asiakkaina olevien lasten osalta.  
 
Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima tiivis katsaus kuntalaisten 
hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan 
kunnanvaltuustolle kerran valtuustokaudessa. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä 
toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain (hyvinvointitilinpito). 
 
Kotiklinikka on kotiin vietyä päihdepalvelua niille asiakkaille ja omaisille, jotka eivät itse kykene 
hakeutumaan A-klinikalle. Toimintamuotoina ovat asiakkaan tukitarpeen arviointi, konsultointi ja 
kotikäynnit sekä yhteistyö muiden hoitavien tahojen kanssa.  
 
Kouluterveyskyselyssä kootaan valtakunnallisesti yhtenäisellä menetelmällä joka toinen vuosi tietoa 
nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista, terveysosaamisesta sekä oppilas- ja 
opiskelijahuollosta. Opettajan ohjaama luokkakysely tehdään kunnan kaikkien peruskoulujen 8. ja 9. 
luokkien oppilaille sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille.  
 
MARAK on Englannista lähtöisin oleva menetelmä ja se on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat vakavaa 
parisuhdeväkivaltaa tai elävät sen uhan alla. Marak-toiminnan käynnistämistä Suomessa ohjaa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä aluehallintovirastot. Salossa työryhmän suunnittelusta ja 
koulutuksesta vastaa 8 hengen ydinryhmä (poliisi, lastensuojelu, terveyspalvelut, kasvatus- ja 
perheneuvola, kriisikeskus Etappi ja perheasiainneuvottelukeskus).  
 
Mini-interventio on terveydenhuollossa tapahtuva lyhyt neuvonta, jossa pyritään tukemaan asiakasta 
alkoholin käytön vähentämisessä silloin, kun käyttö on runsasta, mutta siitä ei ole vielä ehtinyt aiheutua 
mainittavia haittoja. Hoito sisältää alkoholin kulutuksen kartoittamisen, neuvonnan ja mahdollisesti 
muutaman seurantakäynnin. 
 
Omin jaloin –toiminta pohjautuu Lohjan kaupungissa kehitettyyn ennalta ehkäisevään lastensuojelun 
menetelmään, jossa kartoitetaan nuoren elämän suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä yhdeksän eri osa-
alueen kautta (perhe, koulu, kaverit, seurustelu, harrastukset ja vapaa-aika, rikkeet, raha, terveys ja 
päihteet). Salon kaupungissa toteuttajatahoja ovat erityisnuorisotyö ja ehkäisevä päihdetyö. 
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Ostokokeilla kartoitetaan ikärajavalvottavien tuotteiden saatavuutta vähittäismyyntipaikoissa. 
Ostokokeen suorittajat ovat täysi-ikäisiä, mutta heillä ei ole mukana henkilöllisyystodistusta. Tuloksia 
voidaan hyödyntää vähittäismyyntipaikkojen omavalvonnan tehostamisessa. 
 
Pakka-toimintamalli on tutkittu sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Pakka-
toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuden ehkäisyssä. Tehtävälle työlle 
on perusta olemassa olevassa lainsäädännössä ja toiminnan tarkoituksena on muuttaa lait eläväksi 
paikallistasolla. 
  

Seutulupalausuntomenettely mahdollistaa paikallisen vaikuttamisen uusien alkoholilupien 

myöntämiseen. Alkoholilupaviranomainen voi tarvittaessa pyytää kaupungin nimetyltä yhdyshenkilöltä 

lausuntoa siihen onko Aluehallintoviraston lupakäsittelyssä oleva anniskelu- tai vähittäismyyntipaikka 

sijainniltaan asiallinen tai onko suunnitellusta toiminnasta odotettavissa haittoja lähialueen asukkaille tai 

toimijoille. Yhdyshenkilö kokoaa lausuntoa varten kannanottoja tarvittavilta tahoilta ja lausunto toimitetaan 

alkoholitarkastajalle määräaikaan mennessä. Päätöksen luvan myöntämisestä tekee Aluehallintovirasto. 
 

TUTAP ja ASKIVU = terveystoimen asiakastietojärjestelmään kirjattavia mittareita: kuvaavat asiakkaan 

tupakointitapaa ja tupakoinnin määrää 
 
Uukkari on Salon sosiaali- ja terveyspalvelujen, seurakunnan ja A-klinikan yhteistyönä ylläpitämä 
terveysneuvontapiste suonensisäisiä huumeita käyttäville. Toiminta perustuu tartuntatautiasetukseen. 
Uukkarissa asiakas saa terveysneuvontaa, tietoa tartuntataudeista ja päihdehoitopaikoista sekä 
mahdollisuuden käytettyjen ruiskujen ja neulojen vaihtoon.  
 
Valomerkki-toiminta on Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden ja Salon poliisin tekemää 
yhteistyötä, jonka kautta pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nuorten 
päihteidenkäyttöön ja rikolliseen toimintaan. Mikäli nuoresta tehty lastensuojeluilmoitus ei johda 
laajempaan lastensuojelun tarpeen selvittelyyn, nuori ja hänen huoltajansa ohjataan 
valomerkkikeskusteluun. Keskustelussa käydään läpi tapahtuma tai huoli, joka on johtanut ilmoituksen 
tekemiseen sekä pohditaan mahdollisten tukitoimien tarvetta. Malli pohjautuu Kaarinassa kehitettyyn 
Valomerkki-toimintamalliin. 
 
Vanhemmuuden roolikartta® on syntynyt Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän henkilöstön 
kehittämistyön tuloksena vuonna 1999. Sen avulla voidaan tarkastella ja arvioida vanhemmuuden 
vahvoja ja heikkoja puolia viiden keskeisen osa-alueen avulla: elämän opettaja, ihmissuhdeosaaja, 
rajojen asettaja, huoltaja ja rakkauden antaja. 
 
Verkkovinkkis on salolaisille 13-17-vuotilaille nuorille tarkoitettu internetpohjainen moniammatillinen 
neuvontapalvelu, joka tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ottaa anonyymisti yhteyttä ammattilaiseen 
mielenterveys-, päihde- tai elämänhallinnallisissa kysymyksissä.  Vastaajina toimii Salon kaupungin 
sosiaali- ja terveyspalvelujen, oppilashuollon ja nuorisopalvelujen sekä Salon seurakunnan työntekijöitä. 


