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1. SELVIN PÄIN SATAKUNNASSA – HANKE  

 

Selvin päin Satakunnassa oli maakunnallinen hanke, joka sijoittui Satakuntaan. Tavoitteena 

on ollut luoda Satakuntaan ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhtenäiset toimintamallit. 

Tavoitteisiin on pyritty Pakka-toimintamallin menetelmiä jalkauttamalla ja edelleen kehittä-

mällä sekä juurruttamalla kuntiin vaikuttavia varhaisen puuttumisen menetelmiä.  

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat olleet 12-20 vuotiaat Satakuntalaiset nuoret. Hanke on 

tavoitellut koko kohderyhmän päihteidenkäytön ennaltaehkäisyä ja siten terveyden edistä-

mistä. Kohderyhmän lisäksi hanke on tavoitellut kaikkien kuntalaisten päihteiden käytön en-

naltaehkäisyä ja terveyden edistämistä. Tavoitteena on ollut lisätä tietoa ehkäisevästä päih-

detyöstä ja päihdehaitoista kuntalaisten parissa sekä motivoida heitä päihteettömiin elinta-

poihin. Kuntalaisten ehkäisevän päihdetyön ja päihdehaittojen tietoisuutta on kasvatettu 

kansalaisviestinnän avulla.  

Selvin päin Satakunnassa – hankkeen loppuraportti kokoaa yhteen hankkeen tuotokset ja 

tulokset. Raportin toivotaan toimivan työkaluna kunnille ehkäisevän päihdetyön toteutuk-

seen tekemällä näkyväksi kuntien ehkäisevän päihdetyön laajuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi 

raportti toimii viestikapulana Satakunnan Tulevaisuuden Sote-keskus ja SATASOTE – Sa-

takunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeille. 
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1.1 Selvin päin Satakunnassa -hanke lukuina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktatietoa hankkeesta: 

 Toiminta-aika: 1.3.2018–31.10.2020 

 Rahoitus: STM:n terveyden edistämisen mää-

räraha 

 Hallinnoija: Porin kaupunki, Perusturva 

 Kohderyhmä: Hankkeen pääkohderyhmänä 

ovat 12–20 –vuotiaat nuoret 

 Henkilöstö toimintakauden aikana: 1-3 projek-

tisuunnittelijaa (työsuhteen kesto 5 kk-3v) 

sekä projektisihteeri 

 Kokonaisrahoitus: 462 500€ 

 

Päätavoitteet: 

 Yhtenäisten ehkäisevän päihdetyön raken-

teiden luominen maakuntaan 

 Hyvien toimintamallien levittäminen maa-

kunnallisesti sekä ehkäistä nuorten päihtei-

den käyttöä ja, siten vähentää nuorten 

päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia 

sekä terveydellisiä ongelmia  

 Vanhemmuuden tukeminen 
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1.2. Hankkeen hallinnointi ja ohjausryhmä 

Hankkeen hallinnoijana on toiminut Porin kaupungin perusturva. Hankkeen vastuullisina joh-

tajina ovat toimineet Porin kaupungin perusturvajohtajat Terttu Nordman 1.3.2018-

31.12.2019 ja Sanna Mustajoki-Kunnas 1.1.2020-31.10.2020. Ohjausryhmän puheenjohta-

jina ovat toimineet Porin kaupungin perusturvajohtaja Terttu Nordman (1.3.2018-17.9.2019) 

ja Porin kaupungin psykososiaalisten palveluiden päällikkö Matti Järvinen (17.9.2019-

31.10.2020). Ohjausryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin ensimmäisessä kokouksessa Po-

rin kaupungin psykososiaalisten palveluiden päällikkö Matti Järvinen. Matti Järvisen siirryt-

tyä puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtajaksi 17.9.2019 alkaen Mari Niemi hanketoi-

minnan päällikkö Satasairaalasta. Lisäksi Mari Niemi on osallistunut hankkeen hallintoon. 

Projektisuunnittelija Jenni Lahtinen on toiminut vastuullisena esittelijänä ohjausryhmässä ja 

projektisihteeri Kirsi Harjula on toiminut sihteerinä. Ohjausryhmän edustajista osa jäi pois 

viimeisen hanke vuoden aikana ja heidän tilalleen ei nimetty uusia jäseniä. 

Ohjausryhmään on kutsuttu kuntien, kuntayhtymien 
ja muiden toimijoiden edustus 

Porin perusturva (2) 
 

 
Diak-ammattikorkeakoulu, 

Pori kampus (1) 
 

Huittisten kaupunki 
(1+varajäsen) 

 

Satakunnan kansa 
(1) 

 

Satasairaala (1) 
 

Keski-Satakunnan terveyden-
huollon kuntayhtymä (1+vara-

jäsen) 
 

Säkylän kunta (1) 
 

Kohderyhmän edus-
taja (1) 

 

Satakunnan yhteisökes-
kus (1 + varajäsen) 

 

 
Honkajoen kunta (1+varajäsen 

Karvian kunta) 
 

Pomarkun kunta 
(1+varajäsen) 

 

Rahoittajan edustaja 
THL (1) 

 

Porin sininauha ry 
(1+varajäsen) 

 

 
Pohjois-Satakunnan peruspal-
velukuntayhtymä (1+varajä-

sen) 
 

K-citymarket kauppias 
(1) 

 

MLL Satakunta (1) 
 

Porin kaupunki sivistys-
toimiala (1+varajäsen) 

 

Euran kunta (1+varajäsen) 
 

Lounais-suomen alue-
hallintovirasto (1) 

 

Rauman sosiaali- ja 
terveyspalvelut (1) 

 

Satakunnan ammatti-
korkeakoulu (1+varajä-

sen) 
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2. MAAKUNNALLISET EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKEN-

TEET 

Ehkäisevän päihdetyön maakunnallisia rakenteita kehitettäessä tärkeimpinä yhteistyökump-

paneina ovat olleet kunnat ja niissä toimivat moniammatilliset ehkäisevän päihdetyön työ-

ryhmät. Kuntien tavoittamisessa hanke on onnistunut hyvin ja kaikki kunnat ovat sitoutuneet 

hankkeen aikana luodun Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkoston toimintaan. Kuntien 

rooli on tärkeä, koska kuntien yhdyshenkilöt vievät verkostossa suunnitellut asiat lähem-

mäksi kohderyhmäläisiä eli kuntalaisia. 

Hankkeen tavoitteiden saavuttamista on edistänyt erityisesti kuntien sitoutuminen Satakun-

nan ehkäisevän päihdetyön verkostoon. Satakunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat 

vahvistuneet hankkeen aikana. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö on nimetty 16 kun-

taan. Yhdyshenkilö puuttuu vain yhdestä kunnasta, mutta tästäkin kunnasta on ollut aktiivi-

nen edustus Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkostossa. Kaikissa Satakunnan kun-

nissa on tehty päätös ehkäisevän päihdetyön toimielimistä, minkä lisäksi kunnissa toimii 

moniammatillinen ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Ehkäisevän päihdetyön toteuttamisen 

toimenpiteet hieman vaihtelevat kunnittain. Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkosto on 

koettu kunnissa tärkeäksi ja sen olemassaolo nähdään ehdottomana hankkeen päättymi-

senkin jälkeen. 

Suurimmassa osassa kuntia ja Sote-organisaatioita resursseja ehkäisevän päihdetyön to-

teuttamiseen ei ole määritelty. Satakunnassa resurssia tehtävän hoitamiseen on määritelty 

Porissa, jossa toimii kokoaikainen (100%) ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordi-

naattori ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä, jossa toimii osa-aikainen 

(50%) ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori. Karviassa tehtävän hoitami-

seen on resursoitu 30% yhden henkilön työajasta ja Kankaanpäässä 8 tuntia joka toinen 

viikko.  

Yhdyshenkilön tehtävät on yleensä vain nimetty jollekin ja se näkyy osittain sitoutumisessa 

työhön. Yhdyshenkilöt ovat jo valmiiksi niin työllistettyjä, ettei tehtävän hoitamiselle ole mah-

dollistunut riittävästi työaikaa. Johdon ja esimiestason tulisikin osoittaa selkeä resurssi teh-

tävän hoitamiselle sekä nähdä ennaltaehkäisevän työn merkitys kunnissa. 
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2.1. Satakunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkosto 

Selvin päin Satakunnassa –hankkeen tavoitteena on ollut tiivistää verkostomaista työtä kun-

tien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden kanssa. Ennen hanketta on Lounais-suomen 

aluehallintovirasto kutsunut koolle kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöitä, mutta 

hanke tihensi tapaamisia useampaan kertaan vuodessa. Työtä alettiin tehdä suunnitelmal-

lisesti ja tavoitteellisesti yhteisesti laaditun ehkäisevän päihdetyön vuosikellon mukaisesti. 

Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkostoon liittyi kuntien yhdyshenkilöitä lisää sitä mu-

kaa, kun yhdyshenkilöiden nimeämisiä kunnissa tehtiin. Hankkeen alkuvaiheessa yhdys-

henkilöiden nimeämisestä sai joitakin kuntia muistuttaa useaan kertaan. 

Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkoston tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa päih-

teiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä sekä vähentämistä ehkäisevän päihdetyön toiminta-

ohjelman painopisteiden mukaisesti.  Huomiota on kiinnitetty myös rahapelaamisesta aiheu-

tuvien haittojen vähentämiseen. Yhtenä tehtävänä on yhteistyössä edistää ehkäisevän päih-

detyön lain vaatimien toimintojen näkyvyyttä kunnissa. Lisäksi verkoston tehtäviin kuuluu 

toiminnan arviointi. 

Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkoston toimintaan on sitoutunut suurin osa Satakun-

nan kunnista hyvin mukaan. Yksittäiset kunnat ovat toiminnassa mukana vaihtelevasti. Ot-

taen huomioon kuntien yhdyshenkilöiden resurssit ja voimavarat, kuntien sitoutumiseen eh-

käisevän päihdetyön toteuttamiseen saa olla erittäin tyytyväinen. Haasteita verkoston luo-

miseen onkin tuonut nimenomaan kuntien heikot resurssit.  
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Kaavio 1. Ehkäisevän päihdetyön lakisääteinen toiminta Satakunnan kunnissa 2020 

 

Hankkeen toimintakauden päättyessä 31.10.2020 on jokaisesta Satakunnan 17 kunnasta 

yhdyshenkilö maakunnallisessa ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkostossa. Rau-

malla ehkäisevän päihdetyön tekeminen on suunnitelmallista ja aktiivista, vaikka yhdyshen-

kilön nimeäminen on vielä tekemättä kunnan omassa päätöksentekoprosessissa. 

 

 

Kunta Toimielin (5§) Moniammatillinen työryhmä Yhdyshenkilö

Karvia
Raittiustoimi

Posan alueen ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä Kyllä

Honkajoki
Hyvinvointityöryhmä

Posan alueen ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä Kyllä

Siikainen
Hyvinvointityöryhmä

Posan alueen ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä Kyllä

kankaanpää
Hyvinvointityöryhmä

Posan alueen ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä Kyllä

Jämijärvi
Hyvinvointityöryhmä

Posan alueen ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä Kyllä

Pomarkku
Hyvinvointilautakunta

Posan alueen ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä Kyllä

Merikarvia
Perusturvalautakunta

Porin yhteistoiminta-alueen ehkäisevän 

päihdetyön työryhmä Kyllä

Pori
Perusturvalautakunta

Porin yhteistoiminta-alueen ehkäisevän 

päihdetyön työryhmä Kyllä

Ulvila
Perusturvalautakunta

Porin yhteistoiminta-alueen ehkäisevän 

päihdetyön työryhmä Kyllä

Nakkila Lasten hyvinvointitiimi
Lasten hyvinvointitiimi. Tavoitteena 

laajentaa työryhmää niin, että työ 

kohdentuisi joka ikäryhmään Kyllä

Harjavalta Päihdetyöryhmä Päihdetyöryhmä Kyllä

Kokemäki
Laajennettu Pakka 

kysyntätyöryhmä
Laajennettu Pakka kysyntätyöryhmä

Kyllä

Eurajoki Hyvä mieli työryhmä Hyvä mieli työryhmä Kyllä

Eura Perusturvalautakunta Ehkäisevän päihdetyön työryhmä Kyllä

Säkylä
Ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä Ehkäisevän päihdetyön työryhmä Kyllä

Huittinen 
Ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä Ehkäisevän päihdetyön työryhmä Kyllä

Rauma
Ehkäisevän päihdetyön 

työryhmä Ehkäisevän päihdetyön työryhmä Ei

LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA KUNNISSA
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2.2. Satakunnan ehkäisevän päihdetyön vuosikello 

Satakunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkostossa on laadittu yhtenäinen ehkäi-

sevän päihdetyön vuosikello Satakuntaan. Vuosikello edesauttaa ehkäisevän päihdetyön 

suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Verkostossa suunnitellaan vuosikellon mukaisten 

toimintojen toteuttaminen ja kunnat toteuttavat asiat paikallistasolla. Vuosikello on jaettu nel-

jään eri vuodenaikaan (kevät, kesä, syksy ja talvi). Lisäksi vuosikello sisältää ympäri vuoden 

tapahtuvia asioita. Aina loppuvuodesta verkostossa arvioidaan, kuinka suunnitelmallisesti ja 

tavoitteellisesti vuosikellon asettamiin toimintoihin on pystytty vastaamaan. Vuosikello on 

liitetty osaksi Satakuntalaisten hyvinvointikertomus- ja hyvinvointisuunnitelmaa. Kuntia on 

ohjattu lisäämään vuosikelloon toimintoja lisää paikallistasolta katsoen. Lisäksi kuntia on 

ohjattu ja tuettu liittämään vuosikello kuntien omiin hyvinvointikertomuksiin- ja hyvinvointi-

suunnitelmiin. Tärkeää on, että kunnissa raportoidaan vuosittain ehkäisevän päihdetyön to-

teutumisesta hyvinvointiraportin yhteydessä. 

Kuva 1. Satakunnan ehkäisevän päihdetyön vuosikello 
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Hanke on edistänyt tukemalla ja kannustamalla kuntia tekemään ehkäisevää päihdetyötä 

huomioiden kaikki ikäryhmät, ettei työ painotu pelkästään nuoriin. Tätä tavoitetta tukemaan 

Satakunnan ehkäisevän päihdetyön vuosikelloon on tehty ikäryhmittäiset jaottelut 

Kuva 2. Satakunnan ehkäisevän päihdetyön vuosikellon ikäryhmien mukainen jaottelu 

 

2.3. Ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi  

Ehkäisevän päihdetyön rakenteita on arvioitu kuntiin toteutettavalla ehkäisevän päihdetyön 

kypsyysanalyysilla. Hankkeen teettämän kyselyn (Klikkaa ja tutustu Suunnittelu- ja arvioin-

tityökalu ehkäisevään päihdetyöhön) avulla kunnat arvioivat ehkäisevän päihdetyön tilaa ja 

rakenteita omassa kunnassa asteikolla Alkava, Kehittyvä, Hyvä ja Optimaalinen. Alla oleva 

kaavio kuvaa tilannetta Satakunnassa talvella 2019. 

 

 

 

https://www.ksshp.fi/fi-FI/Ammattilaiselle/Perusterveydenhuollon_yksikko/Hankkeet/Tietoon_perustuva_ehkaisevan_paihdetyon_johtamisen_malli_KeskiSuomessa/Suunnittelu_ja_arviointityokalu_ehkaisev(59523)
https://www.ksshp.fi/fi-FI/Ammattilaiselle/Perusterveydenhuollon_yksikko/Hankkeet/Tietoon_perustuva_ehkaisevan_paihdetyon_johtamisen_malli_KeskiSuomessa/Suunnittelu_ja_arviointityokalu_ehkaisev(59523)
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Kaavio 2. Ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi Satakunnassa 2019 

 
 
Kyselyn jälkeen Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkostossa käytiin keskustelua ehkäi-

sevän päihdetyön resursseista, eriarvoisuuden huomioimisesta sekä tavoitteista ja niiden 

seuraamisesta. Kunnat kokevat työlleen tärkeäksi sen, että toiminnalla on yhteinen koordi-

naatio. Ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitääkin saattaa osaksi Sote-uudistusta ja maa-

kunnallista rakenneuudistusta. Rakenteet pitää saada näkyväksi myös kuntien omissa hy-

vinvointikertomuksissa.  

 

Konkreettisesti kunnissa kaivataan tietoa, tukea ja aikataulutusta. Ehkäisevälle päihdetyölle 

kaivataan suoraan osoitettuja määrärahoja sekä työajan selkeää resursointia. Verkostoimai-

nen työote ja yhteistyö pienentävät yksittäisen kuntien kustannuksia esimerkiksi erilaisten 

kampanjoiden toteuttamisessa. Työ on monitoimijaista ja moniammatillista jolloin pitää huo-

mioida myös kolmannen sektorin toimijat ja poliisi sekä muut mahdolliset tahot. Koska en-

naltaehkäisevä työ kulkee monessa mukana, kaivataan selkeämpää toimintakulttuurin muu-

tosta, jotta asia tiedostetaan paremmin. Huomioitava on muun muassa, että ehkäisevä päih-

Alkava Kehittyvä Hyvä Optimaalinen

1. Strateginen orientaatio Eura, Merikarvia, Ulvila

Eurajoki, Huittinen, Jämijärvi, 

Kankaanpää, Kokemäki, Nakkila, 

Pomarkku, Siikainen, Säkylä

Honkajoki,  Karvia, Pori, 

Rauma

2. Yhteistyö ja kumppanuudet Merikarvia
Eura, Eurajoki, Jämijärvi, 

Kankaanpää, Pomarkku, Ulvila

Huittinen, Kokemäki, 

Nakkila, Rauma, Siikainen, 

Säkylä

Honkajoki, Karvia, 

Pori

3. Osallisuus ehkäisevän 

päihdetyön strategian laadinnassa

Eurajoki, Kankaanpää, 

Merikarvia, Siikainen, 

Ulvila

Jämijärvi, Nakkila

Honkajoki, Huittinen, 

Karvia, Kokemäki, 

Pomarkku, Rauma, Säkylä

Pori

4. Hyvinvointi

Eura, Eurajoki, 

Kankaanpää, Merikarvia, 

Ulvila

Jämijärvi, Pomarkku, Siikainen, 

Säkylä

Honkajoki, Huittinen, 

Karvia, Kokemäki, Nakkila, 

Pori, Rauma

5. Ehkäisevän päihdetyön 

eriarvoisuuden tunnistaminen ja 

asemointi

Eura, Eurajoki, 

Merikarvia, Ulvila

Honkajoki, Huittinen, Kankaanpää, 

Kokemäki, Nakkila, Pomarkku, 

Rauma, Siikainen, Säkylä

Jämijärvi

6. Riskien ja riskiryhmien 

tunnistaminen
Merikarvia, Pomarkku

Eura, Huittinen, Kankaanpää, 

Nakkila, Rauma, Ulvila

Eurajoki, Honkajoki, 

Jämijärvi, Karvia, Kokemäki, 

Pori, Siikainen, Säkylä

7. Tavoitteiden täsmällisyys ja 

mitattavuus
Merikarvia, Ulvila

Eura, Eurajoki, Huittinen, Jämijärvi, 

Kankaanpää, Kokemäki, Pomarkku, 

Siikainen

Honkajoki, Karvia, Pori, 

Säkylä

8. Tiedolla johtaminen Merikarvia, Nakkila

Eura, Honkajoki, Jämijärvi, 

Kankaanpää, Kokemäki, Pomarkku, 

Siikainen, Ulvila

Eurajoki, Huittinen, Karvia, 

Pori, Säkylä

9. Ehkäisevän päihdetyön resurssit
Merikarvia, Pomarkku, 

Siikainen, Ulvila

Eura, Eurajoki, Honkajoki, 

Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, 

Kokemäki, Nakkila, Rauma, Säkylä

Karvia Pori

10. Ehkäisevän päihdetyön 

tavoitteiden seuranta, arviointi ja 

raportointi

Eura, Merikarvia, Nakkila, 

Ulvila

Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, 

Karvia, Kokemäki, Pomarkku, Pori, 

Rauma, Siikainen

Eurajoki, Honkajoki, Säkylä

Eura

Nakkila Rauma

Rauma
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detyö koskee kaikkia ja jokaista ikäluokkaa. Työ edellyttää myös kohdennettuja toimenpi-

teitä esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Jotta työtä tehdään tuloksellisesti, on maakun-

nallisen datan kerääminen ja sitä kautta tiedolla johtaminen tärkeää. Ennaltaehkäisevään 

työhön kaivataankin tietojärjestelmän tukea, systemaattista tiedonkeruuta ja kirjaamiskäy-

täntöjä. 

 

Koordinaation lisäksi myös toimivien toimintamallien (kuten Pakka-toimintamalli ja varhaisen 

puuttumisen toimintamallit) juurruttamisessa kuntiin kaivataan tukea vielä hankkeen päätty-

misen jälkeen. Päätavoitteiksi kunnat nostavatkin juurtumisen sekä rakenteiden ja jatkuvuu-

den turvaamisen. 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto toteutti kyselyn keväällä 2020 kunnille ehkäisevän päih-

detyön rakenteista. Kyselyn yhteenvetona Satakunnan ehkäisevän päihdetyön tilasta 

vuonna 2020 voidaan todeta seuraavat asiat: Satakunnan alueen kuntia (n=17) tarkastelta-

essa 94,1 prosentissa (n=16) kunnista oli nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö. 

Näistä 52,9 prosenttia (n=9) toimi kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-aikatoimessa, 35,3 

prosenttia (n=6) sosiaali- ja terveystoimessa ja 11,8 prosenttia (n=2) hyvinvointitoimessa. 

Satakunnan yhdyshenkilökattavuus oli 100 prosenttia ja vain yhdessä kunnassa (5,9 %) 

toimi ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, jota ei ole nimetty virallisesti. Ehkäisevän päih-

detyön järjestämistä koskevan lain mukainen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin 

ja/tai toimielimen valtuuttama työryhmä oli nimetty 82,3 prosentissa (n=14) kunnista ja eh-

käisevää päihdetyötä käytännössä toimeenpaneva monialainen työryhmä toimi kaikissa 

kunnissa (100 %, n=17). Vuonna 2020 lähes kaikissa Satakunnan kunnissa (94,1 %, n=16) 

oli laadittu ehkäisevän päihdetyön sisältävä toimintasuunnitelma.  Ehkäisevän päihdetyön 

rakenteiden kehitys on ollut varsin vahvaa erityisesti Satakunnan kunnissa ja Satakunnan 

rakenteiden voidaankin todeta olevan hyvin vahvat. Kuviosta 1. näette ehkäisevän päihde-

työn rakenteet Lounais-Suomen maakunnissa ja koko maassa. (Ehkäisevän päihdetyön ra-

kenteet Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2020)  
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Kaavio 3. Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Lounais-Suomen maakunnissa ja koko maassa 

osa-alueittain (% kunnista). 

 

Maakuntaan on laadittu ensimmäinen Satakuntalaisten hyvinvointikertomus v.2019 ja hy-

vinvointisuunnitelma v. 2020-2024. Hyvinvointisuunnitelman painopistealueiden tavoitteissa 

on kuvattuna päihteiden käytön ennaltaehkäisy sekä riippuvuuksien aiheuttamien haittojen 

vähentäminen. Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman (ks. https://www.satasai-

raala.fi/sites/default/files/2020-05/Satakuntalaisten%20hyvinvointikertomus.pdf) toivotaan 

toimivan tavoitteellisena asiakirjana, minkä pohjalta lähdetään Satakunnan ehkäisevää 

päihdetyötä edelleen kehittämään ja parantamaan sisältöjen ja laadun osalta.  

 

 

 

 

 

https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2020-05/Satakuntalaisten%20hyvinvointikertomus.pdf
https://www.satasairaala.fi/sites/default/files/2020-05/Satakuntalaisten%20hyvinvointikertomus.pdf
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3. PAKKA–TOIMINTAMALLI 

 

Pakka-toimintamallilla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti. Pakka-toimintamalli on pai-

kallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakkaa to-

teutetaan paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin. Pakka-toimintamallin mukaisella 

työllä voidaan tutkimusten mukaan: 

 parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa 

 vähentää alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta 

 tukea alaikäisten raittiutta ja vaikuttaa asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta 

 tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa 

Pakka-toimintamalli perustuu kunnan eri toimijoiden, viranomaisten ja paikallisen elinkeinon 

yhteistyölle. Myös kuntalaiset otetaan mukaan toimintaan. Toimijoiden verkostoa ylläpitää 

Pakka-koordinaattori, joka sovittaa yhteen eri toiminnot. Toimintaa suunnitellaan Pakka-työ-

ryhmissä. Toimintamalli tarjoaa kunnille ja alueille konkreettisia työkaluja päihdehaittojen 

ehkäisyyn ja vähentämiseen. Mallia voidaan soveltaa erilaisille alueille niiden tarpeiden ja 

resurssien mukaan (THL 2020.) 

 

Pakka-toimintamallia on toteutettu jo ennen hanketta 13 eri kunnassa (Pori, Merikarvia, Ul-

vila, Kankaanpää, Honkajoki, Karvia, Siikanen, Pomarkku, Jämijärvi, Harjavalta, Kokemäki, 

Nakkila ja Eurajoki). Myös ne kunnat, joissa Pakka-toimintamalli ei ole virallisesti käytössä, 

ovat toteuttaneet hankkeen aikana Pakka-toimintamallin toimintoja. Pakka-toimintamallin 

mukaisesti hankeaikana on toteutettu ostokokeita, päihdetilannekyselyitä sekä kansalais-

viestintää ja erilaisia kampanjoita. Hankeaikana toteutetut Pakka-kampanjat ovat viestineet 

päihteettömyyden edistämistä kuntalaisille. 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon
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Hankkeen alussa maakuntaan perustettiin maakunnallinen tarjontatyöryhmä. Kuvasta 3. on 

nähtävissä maakunnallisen tarjontatyöryhmän kattava edustus. Maakunnallisen tarjontatyö-

ryhmän tavoitteena on päihdehaittojen ehkäiseminen yhteistyössä. Toteuttaa suunnitellut 

asiat yhdenaikaisesti koko maakunnassa, niistä esimerkkinä ostokokeet, erilaiset kampanjat 

ja terassi- ja asiakasarvioinnit. Maakunnallisen tarjontatyöryhmän lisäksi Satakunnassa toi-

mii kolme paikallista tarjontatyöryhmää, Pohjois-Satakunnassa, Porin yhteistoiminta-alu-

eella ja Keski-Satakunnassa. Lisäksi Pakkaa toteuttavissa kunnissa kysyntätyöryhminä toi-

mivat kunnan moniammatilliset ehkäisevän päihdetyön työryhmät. 

Kuva 3. Maakunnallinen tarjontatyöryhmä 

 

3.1. Päihdetilannekysely  

Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan asukkaiden näkemyksiä paikallisesta päihdetilanteesta. 

Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää alueen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä. Kysy-

mysten aiheena ovat alkoholi, nikotiinituotteet ja rahapelit. Mukaan voidaan ottaa myös huu-

mausaineisiin liittyviä kysymyksiä. Painopiste on erityisesti alaikäisten päihteiden käytössä 

(THL¹ 2019.) 
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Päihdetilannekysely on tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Vastaamalla kyselyyn asukkaat pää-

sevät esittämään ajatuksiaan ja toivomuksiaan esimerkiksi päihdehaittojen vähentämisen 

keinoista. Kysely on hyvä tapa osallistaa alueen asukkaat Pakka-toimintaan (THL 2019.) 

Päihdetilannekyselyyn vastasi 2018 vuonna 2233 satakuntalaista ja 2019 vuonna 2517. Ky-

sely tavoitti Satakuntalaisia kaikista ikäryhmistä. Vastaajia oli alle 18-vuotiaista yli 60-vuo-

tiaisiin. Kyselyjen vastauksista käy ilmi, että ehkäisevän päihdetyön tunnettavuus on kasva-

nut koko Satakunnassa. Kuntalaisilta kysyttiin millaisia keinoja tulisi käyttää päihdehaittojen 

ehkäisemiseksi. Kaaviossa 2 on ryhmitelty kuntalaisten vastaukset keinoista joita päihde-

haittojen ehkäisemiseksi tulisi käyttää, tulokset ovat vuoden 2019 kyselystä. Vuoden 2018 

vastaukset keinoista ovat samansuuntaiset kuin vuoden 2019 kyselyn. Seuraavan vuoden 

aikana Satakunnassa on hyvä paneutua kuntalaisten tuottamiin kehittämisehdotuksiin. (Sel-

vin päin Satakunnassa, Päihdetilannekysely 2018 & Päihdetilannekysely 2019.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIKKAA JA TUTUSTU! 

 Päihdetilannekyselyn    

tulokset 2018 

KLIKKAA JA TUTUSTU!  

Päihdetilannekyselyn    

tulokset 2019 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/satakunnan-paihdetilannekysely-2018-yhteenveto.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/satakunnan-paihdetilannekysely-2018-yhteenveto.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/paihdetilannekyselyn_yhteenveto_satakunta_2019.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/satakunnan-paihdetilannekysely-2018-yhteenveto.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/paihdetilannekyselyn_yhteenveto_satakunta_2019.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/paihdetilannekyselyn_yhteenveto_satakunta_2019.pdf
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Kaavio 4. Millaisia keinoja tulisi kuntalaisten mielestä käyttää päihdehaittojen ehkäise-

miseksi? 
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3.2. Ostokokeet 

Ostokokeiden avulla pyrittiin selvittämään, kuinka helposti nuorelta näyttävä henkilö saa os-

tettua alkoholia tai tupakkatuotteita ilman, että häntä pyydetään todistamaan ikänsä. Osto-

kokeet paljastavat ikärajavalvonnan todellisen tilan. Koeostajina ostokokeissa toimivat täysi-

ikäiset nuoret. Suomessa alle 18-vuotiaalle ei saa myydä juomia, jotka sisältävät alkoholia 

enemmän kuin 1,2 %. Suositus on, että myöskään tätä vähemmän alkoholia sisältäviä juo-

mia ei myydä alle 18-vuotiaille. Myös tupakkatuotteiden ja rahapelien myynnin ikäraja on 18 

vuotta. Kaikilta alkoholijuomaa, tupakkatuotteita tai rahapelejä ostavilta nuoren näköisiltä 

asiakkailta on tarkastettava ikä (THL² 2019.) 

Satakunnassa toteutettiin rahapelaamisen ostokokeet keväällä 2019 ja alkoholin sekä tupa-

kan ostokokeet syksyllä 2019. Ostokokeet tehtiin yhteistyössä kuntien ehkäisevän päihde-

työn yhdyshenkilöiden ja koordinaattoreiden, kuuden eri toisen asteen oppilaitoksen sekä 

Selvin päin Satakunnassa – hankkeen kanssa.  

Rahapelaamisen koeostoja toteutettiin yhteensä 119 eri 

toimipisteeseen Satakunnassa. Ostoista 36 % kohdistui 

raha-arpoihin ja 64 % ostoista kohdistui rahapelikoneisiin. 

Raha-arpojen koeostoista 51 % päätyi tilanteeseen, jossa 

myyjä ei kysynyt henkilöllisyystodistusta ja myi nuorelta 

näyttävälle henkilölle raha-arvan. Rahapelikoneiden koe-

ostoista 84 % päätyi tilanteeseen, jossa myyjä ei kysynyt 

henkilöllisyystodistusta ja antoi nuorelta näyttävän henki-

lön pelata. 

Vuonna 2019 alkoholin ostokokeissa myyjä kysyi henkilöllisyystodistuksen ja kieltäytyi myy-

mästä 79 prosentissa tapauksista. Tupakan ostokokeissa myyjä kysyi 

henkilöllisyystodistuksen ja kieltäytyi myymästä 87 prosen-

tissa tapauksista.  Paras tulos saatiin Alkoissa, vain yksi 

koeosto meni läpi koko Satakunnassa.  

Satakunnassa alkoholin ostokokeita on tehty aiemmin Po-

rin yhteistoiminta-alueella (Pori, Ulvila, Merikarvia), Keski-

Satakunnassa (Harjavalta, Eurajoki, Kokemäki, Nakkila) 

sekä Pohjois-Satakunnassa (Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia, 

KLIKKAA JA TUTUSTU! 

Alkoholin ja tupakan osto-

kokeiden tulokset Sata-

kunnassa / Selvin päin Sa-

takunnassa -hanke 

KLIKKAA JA TUTUSTU! 

Rahapelaamisen ostoko-

keiden tulokset Satakun-

nassa/Selvin päin Sata-

kunnassa -hanke 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/alkoholin_ja_tupakan_ostokokeiden_tulokset_satakunta_2019.dc_.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/alkoholin_ja_tupakan_ostokokeiden_tulokset_satakunta_2019.dc_.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/alkoholin_ja_tupakan_ostokokeiden_tulokset_satakunta_2019.dc_.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1TH9a9sRZW8F7INHPUBU1qEdAu1G9qr5n
https://drive.google.com/drive/folders/1TH9a9sRZW8F7INHPUBU1qEdAu1G9qr5n
https://drive.google.com/drive/folders/1TH9a9sRZW8F7INHPUBU1qEdAu1G9qr5n
https://drive.google.com/drive/folders/1TH9a9sRZW8F7INHPUBU1qEdAu1G9qr5n
https://drive.google.com/drive/folders/1TH9a9sRZW8F7INHPUBU1qEdAu1G9qr5n
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Honkajoki, Siikainen, Pomarkku). Porin, Merikarvian ja Ulvilan alueella ikärajavalvonta on 

tehostunut aiemmista ostokokeista. Vuonna 2012 vain 38,2 % alkoholin koeostoista päättyi 

henkilöllisyystodistuksen kysymiseen ja myynnistä kieltäytymiseen. Vuonna 2013 vastaava 

luku oli 74 prosenttia ja vuonna 2019 luku on noussut 79 prosenttiin. 

3.3. Kampanjat ja kampanjamateriaalin kehittäminen 

Satakunnassa on toteutettu useita Pakka-toimintamallin tavoitteiden mukaisia kampanjoita, 

joilla on haluttu mm. herätellä aikuisia, vanhempia ja täysi-ikäisiä nuoria alkoholin välittämi-

sen haitallisuudesta alaikäisen terveydelle ja turvallisuudelle. Kampanjat on toteutettu yh-

teistyössä kuntien, vähittäiskauppojen ja anniskeluravintoloiden kanssa. 

Kuva 4. Päivitetty Pakka-toimintamallin mukainen kampanjamateriaali

 

Pakka-toimintamallin materiaalin ulkoasua on päivitetty hankkeen toiminta-aikana. Tavoit-

teena oli materiaalin ulkoasun freesaus, ilman että Pakan tunnettavuus kärsii. Hanke on 

tuottanut valmista kampanjamateriaalia kuntien käyttöön ja materiaalit on vapaasti ladatta-

vissa Porin Pakka –hankkeen verkkosivuilta. Lisäksi kuntien käyttöön tuotettiin roll up -ban-

derolleja ja pöytäständejä, joita kunnat voivat käyttää tulevissa kampanjoissaan.  

 

 

http://www.porinpakka.fi/materiaalit
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Kuva 5. Kuvia Satakunnassa toteutetuista kampanjoista hankkeen toimintakaudella 
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4. VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLIT 

Hankkeen aikana maakuntaan on juurrutettu varhaisen puuttumisen toimintamalleja kuten 

valomerkki-keskustelu ja omin jaloin menetelmä. Kyseisiä toimintamalleja pilotointiin maa-

kunnassa. Lisäksi hankkeen toimesta päihteiden ja peliriippuvuuden puheeksiottoa on va-

kiinnutettu maakuntaan kouluttamalla puheeksioton kouluttajia sote-organisaatioihin. Var-

haisen puuttumisen toimintamalleista sekä pakka-toimintamallista laadittiin kustannusvai-

kuttavuuslaskelmat kuntien käyttöön. 

4.1. Valomerkki -keskustelu 

Valomerkki-keskustelu on yksi varhaisen puuttumisen toimintamalleista, jota hankkeen ai-

kana juurrutettiin maakuntaan. Valomerkki-keskusteluun ohjataan alaikäisiä, jotka ovat en-

simmäistä kertaa päihteidenkäyttönsä tai päihteiden hallussapidon vuoksi tekemisissä po-

liisi, terveydenhuollon, koulun tai muiden viranomaisten kanssa, eivätkä 

ole lastensuojelun asiakkaita. Valomerkki- keskustelu on 

tunnin mittainen päihdekeskustelu, johon osallistuu nuori 

ja vanhempi/vanhemmat sekä kaksi valomerkki-koulu-

tuksen käynyttä ammattilaista.  

Valomerkki-keskustelussa käydään läpi tapahtuma, 

joka johti poliisin tai muun viranomaisen puuttumiseen ti-

lanteessa sekä keskustellaan päihteiden käytöstä ja niihin 

liittyvistä asenteista sekä päihteisiin liittyvistä terveyshaitoista. 

Valomerkki-keskustelussa käytetään apuna päihdekeskusteluun tarkoitettua kyselyloma-

ketta. Hankkeen toiminta-aikana valomerkki-keskustelu vakiintui 10 uuteen kuntaan käyt-

töön. Ennen hanketta valomerkki-keskustelu oli käytössä jo Porin yhteistoiminta-alueella. 

Kaaviossa 3 on kuvattu valomerkki-keskustelun eteneminen prosessina Satakunnassa. 

KLIKKAA JA TUTUSTU! 

valomerkki-keskustelu 

Innokylässä 

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/valomerkki-keskustelu-satakunnassa
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/valomerkki-keskustelu-satakunnassa
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Kaavio 5. Valomerkki-keskustelun prosessikaavio
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4.2 Omin jaloin menetelmä 

Omin jaloin menetelmä on ennaltaehkäisevän lastensuojelun yksilötyön malli, joka on Loh-

jan erityisnuorisotyön alun perin kehittämä, ja edelleen ylläpitämä puolistrukturoitu yksilö-

prosessin menetelmä, jonka ydintehtävänä on nuoren omien voimavarojen löytyminen.  

Omin Jaloin- työskentely käynnistetään tyypillisesti tilanteessa, jossa nuoren elämäntilan-

teesta on herännyt joko lastensuojelullinen tai muu huoli, tai jossa ei voida tarkasti määritellä 

mistä kenkä puristaa. Omin Jaloin –prosessiin nuoret ohjautuvat lastensuojelun alkuarvioin-

nin, kuraattorien, erityisopettajien, alueellisen nuorisotyön ja muiden yhteistyöverkostojen 

kautta. 

Toiminta lähtee liikkeelle nuoren tulevaisuuden visiosta viiden vuoden päähän. Nuori pohtii 

sitä, millaiseksi hän haluaa tulevaisuutensa muodostuvan. Tämän jälkeen yksi aihealue ker-

rallaan nuoren kanssa käydään läpi nykytilanne ja pohditaan mikä tässä aiheessa on sel-

laista, joka tukee tulevaisuudenkuvan saavuttamista ja mikä puolestaan vaatii kehittämistä, 

jotta nuori saavuttaisi toivotun tulevaisuuden visionsa. (Arola Maikki 2011.) 

Hankkeen toimesta omin jaloin –menetelmän käyttöön on koulutettu yli 160 ammattilaista. 

Ammattilaisia on koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollosta, sivistystoimesta ja järjestöistä. 

Ammattilaiset käyttävät menetelmää omassa työssään työkaluna, joko kokonaisuutena tai 

osasia menetelmästä. Koordinoidusti menetelmää toteutetaan Porin yhteistoiminta-alueella 

ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä.  

4.3 Puheeksiotto 

Päihteidenkäytön ja peliriippuvuuden puheeksioton vakiintumiseen panostettiin hankkeen 

aikana. Koulutimme puheeksiottokouluttajia työyhteisöihin. Puheeksiottokouluttajien tavoit-

teena on kouluttaa samaa ammattiryhmää olevia ja samaa työtä tekeviä ammattilaisia kuin 

itse tekevät työyhteisössä, esimerkiksi kouluterveydenhoitaja kouluterveydenhoitajia. Pu-

heeksioton käytäntö jää paremmin pysyväksi toiminnaksi työyhteisöön, kun työyhteisöön jää 

asiaan motivoituneita sekä perehtyneitä työntekijöitä, jotka järjestävät puheeksioton koulu-

tuksia säännöllisin väliajoin työyhteisössä. Puheeksiottokouluttajille järjestettiin koulutus en-

nen toiminnan aloitusta ja heidän käyttöön jäi koulutukseen laadittu koulutuspaketti, johon 

perustuen he kouluttavat omissa työyhteisöissä. Koulutukset järjestettiin kahdella tasolla 

(yleinen ja kohdennettu). Syyskuussa 2019 oli kaksi saman sisältöistä yleisen tason koulu-

tusta. Yleisen tason koulutus tarjosi tukea ja työkaluja elintapa haasteiden puheeksiottoon 
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ja kohtaamiseen. Yleisten koulutusten lisäksi järjestettiin kaksi kohdennettua pienryhmäkou-

lutusta päihteistä ja peliriippuvuudesta puheeksiottokouluttajille. Puheeksiottokouluttajia 

koulutettiin Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymään ja Rauman sosiaali- ja ter-

veyspalveluihin. Porin yhteistoiminta-alueella puheeksiotonkouluttaja malli on ollut käytössä 

jo ennen hanketta. Puheeksiottokouluttaja -koulutusten lisäksi järjestettiin kaksi alkoholin 

puheeksiottokoulutusta syksyllä 2020. 

4.4 Varhaisen puuttumisen toimintamallien kustannusvaikuttavuuslaskelma 

Kustannusvaikuttavuuslaskelmat laadittiin hankkeen juurrutettavissa olevista toimintamal-

leista. Kustannusvaikuttavuuslaskelmien avulla pyritään kuvaamaan toimintamallien käytön 

hyödyllisyyttä sekä ennalta ehkäisevän työn kannattavuutta suhteessa raskaampiin palve-

luihin. Satakunnan päihteiden käyttöä koskeviin haasteisiin 

pystytään vaikuttamaan, kun ehkäisevän päihdetyön raken-

teet ovat kunnossa ja otetaan käyttöön haasteisiin vastaavat 

vaikuttavaksi todetut toimintamallit, kuten Pakka-toiminta-

malli ja nuoriin kohdistuvat varhaisen puuttumisen toiminta-

mallit. Näitä ovat Valomerkki-keskustelu ja Omin jaloin -me-

netelmä. 

Pakka-toimintamallin tavoitteiden toteutumista voidaan seurata erilaistein mittareiden avulla. 

Näitä ovat esimerkiksi päivystyksen päihde-ehtoiset päivystyskäynnit ja poliisin tilastoista 

öiset väkivaltatilanteet yleisillä paikoilla. Kaaviossa 6 on esitetty kustannuslaskelmat molem-

mista esimerkeistä. 

 

 

 

 

 

 

 

KLIKKAA JA TU-

TUSTU!  

Kustannusvaikut-

tavuus-raportti 

2019 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/satakunnan_ehkaisevan_paihdetyon_kustannusvaikuttavuusmuokattu28102019.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/satakunnan_ehkaisevan_paihdetyon_kustannusvaikuttavuusmuokattu28102019.pdf
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Kaavio 6. Kustannuslaskelmat Satasairaalan vuoden 2018 päihde-ehtoisista päivystys-

käynneistä ja poliisin tietoon tulleista yöaikaisista väkivallanteoista yleisillä paikoilla vuonna 

2018 Satakunnassa. 

 

Varhaisen puuttumisen toimintamalleista laadittiin kustannuslaskelmat siitä, mitä maksaa 

yksi valomerkki-keskustelu ja omin jaloin –menetelmä kokonaisuus. Näiden laskelmien rin-

nalle tehtiin esimerkkilaskelma raskaammista palveluista. Raskaampien palveluiden hinta 

on arvio yhden vuoden ajalta. Kaavioissa 7 ja 8 ovat varhaisen puuttumisen toimintamallien 

ja raskaampien palveluiden kustannuslaskelmat. 
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Kaavio 7. Varhaisen puuttumisen toimintamallien kustannusvaikuttavuuslaskelma 
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Kaavio 8. Raskaampien palveluiden kustannusvaikuttavuuslaskelma 
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4.5 Varhaisen puuttumisen toimintamallien pilotoinnit 

Hankkeessa pilotointiin nuorten varhaisen puuttumisen toimintamalleja valomerkki-keskus-

telua ja omin jaloin menetelmää. Pilotoinnit toteutettiin kahtena eri otantajaksona. Ensim-

mäinen otantajakso oli 2.9-20.12.2020 ja toinen jakso 7.1-30.4.2020. Valomerkki pilotointien 

aikana tavoitettiin 29 nuorta ja 33 vanhempaa. Omin jaloin menetelmän pilotoinnit eivät tuot-

taneet tulosta. Sen vuoksi omin jaloin menetelmä koulutuksen käyneille ammattilaisille to-

teutettiin erillinen arviointikysely menetelmän käytöstä. Pilotointeihin osallistuminen oli va-

paaehtoista nuorille ja vanhemmille.  

Pilotoinnin tulokset osoittavat, että valomerkki-keskustelun käyttö koetaan hyödyllisenä 

sekä nuorten ja vanhempien että ammattilaisten parissa. Nuoret kokivat tulleensa kuulluksi 

keskustelun aikana ja vanhemmat puolestaan kokivat saavansa toimintamallista tukea 

omaan vanhemmuuteen. Kaikki vanhemmat kokivat, että keskustelulla on vaikutusta nuoren 

päihteidenkäyttöön tulevaisuudessa. Valomerkki –kes-

kustelun uskottiin lisäävän päihteistä keskustelua ko-

tona jatkossa. Suurin osa nuorista ja vanhemmista läh-

tikin keskustelusta toiveikkaana. Ammattilaisten huo-

liarvioit osoittavat, että toimintamallin käyttö on riittävä 

interventio ja jatko-ohjauksien tarve jää pieneksi. Tun-

tuva tai suuri huoli ammattilaisille jäi vain yksittäisistä 

nuorista.  

Omin jaloin menetelmä oli mukana varhaisen puuttumi-

sen toimintamallien pilotoinneissa. Pilotointien otantajaksojen aikana pilotoinneissa mukana 

olleissa organisaatioissa ei kuitenkaan toteutunut yhtään omin jaloin –menetelmän käyttöä 

kokonaisuutena. Tästä syystä emme saaneet pilotointiin 

vastauksia omin jaloin menetelmän osalta. Tästä joh-

tuen hankkeesta teetettiin erillinen arviointikysely koulu-

tuksen käyneille ammattilaisille. Omin jaloin –mene-

telmä on monimuotoinen toimintamalli ja kyselyn mu-

kaan suurin osa ammattilaisista (60 %) kertookin käyttä-

vänsä menetelmää osittain. Vastaajista 9 % kertoo käyt-

tävänsä menetelmää kokonaisuutena. Ammattilaiset ar-

vioivat menetelmän hyödyllisyyttä ja käytön vaikutuksen 

KLIKKAA JA TUTUSTU!  

Valomerkki-keskustelu 
pilotoinnintulokset 

KLIKKAA JA TUTUSTU!  

Ammattilaisten arvio 
Omin jaloin -menetel-

mästä 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/valomerkki-keskustelu_pilotointiraportti.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/valomerkki-keskustelu_pilotointiraportti.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/ammattilaisisten_arvio_omin_jaloin_menetelmasta_0.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/valomerkki-keskustelu_pilotointiraportti.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/ammattilaisisten_arvio_omin_jaloin_menetelmasta_0.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/ammattilaisisten_arvio_omin_jaloin_menetelmasta_0.pdf
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hyödyllisyyttä asteikolla 1-5. Hyödyllisyyttä ammattilaiset arvioivat keskiarvolla 3,5 ja käytön 

vaikutuksesta nuoren valintoihin nyt ja tulevaisuudessa vastausten keskiarvo on 3,1. 84 % 

ammattilaisista arvioi menetelmän käytön lisäävän keskustelua nuoren ja vanhemman vä-

lillä kotona. 77 % uskoo menetelmän tukevan vanhemmuutta. 

Vanhemmuuden vahvistamisen avulla on pyritty edistämään eri elämänhallin ongelmia pa-

rempaan. Nuorten varhaisen puuttumisen toimintamallien käyttöönotolla pystytään puuttu-

maan ylisukupolvisiin haasteisiin. 
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5. PÄIHDE- JA PELIKASVATUS OPPILAITOKSISSA 

 

Oppilaitosten päihde- ja pelikasvatus on päihde- ja pelihaittojen ennaltaehkäisyä koulutuk-

sen, viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin. Se on osa oppilaitosten ehkäisevää päihde-

työtä, jossa mm. opiskeluhuollon palvelut, yhteistyö kotien kanssa ja koko oppimisympäris-

tön muokkaaminen turvalliseksi sekä lasten ja nuorten kasvua tukevaksi nivotaan yhte-

näiseksi kokonaisuudeksi, jolla edistetään lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvalli-

suutta ja hyvinvointia. (THL 2019³.) 

Oppilaitoksissa ja kouluissa tapahtuvaa päihde-ja pelikasvatustyötä on hankkeen koordi-

noimana lähdetty kehittämään Satakunnassa kesäkuussa 2020 oppilaitosten edustajista 

koostuvan päihde-ja pelikasvatusverkoston luomisella. Toimintaan lähti mukaan oppilaitok-

sia yhdentoista eri kunnan alueelta.   

 

Tavoitteena päihde-ja pelikasvatuksen kehittämistyöllä on 

luoda yhtenäiset toimintamallit ja käytänteet Satakunnan 

alueen oppilaitoksissa. Pohjana työlle toimii Lounais-Suo-

men aluehallintoviraston julkaisema ”Päihde-ja pelikasva-

tus oppilaitoksissa – Opas suunnitelman tekoon ja varhai-

seen tunnistamiseen” sekä oppilaitosten jo omia olemassa olevat 

hyväksi todetut käytänteet. 

 

Alla olevassa prosessikaaviossa on kuvattu päihde-ja pelikas-

vatusverkoston syksyn 2020 toimintaa. Päihde-ja pelikasva-

tuksen kehittämistyö jatkuu tulevissa Satasote-hankkeissa.  

 

 

 

 

 

 

 

KLIKKAA JA TUTUSTU! 

Päihde- ja pelikasvatus 

oppilaitoksissa - Opas 

suunnitelmien tekoon ja 

varhaiseen tunnistami-

seen/Avi 

KLIKKAA JA TUTUSTU! 

Päihdekasvatuksen to-

teuttaminen Satakun-

nan oppilaitoksissa/Avi 

https://www.avi.fi/documents/10191/15743513/Julkaisu+85+LSAVI/f8b2b363-602a-492b-b413-22c7256ea694
https://www.avi.fi/documents/10191/15743513/Julkaisu+85+LSAVI/f8b2b363-602a-492b-b413-22c7256ea694
https://www.avi.fi/documents/10191/13272028/Julkaisu-66+Lounais-Suomi/08344001-730d-4234-b16e-b0154bc3bba3
https://www.avi.fi/documents/10191/15743513/Julkaisu+85+LSAVI/f8b2b363-602a-492b-b413-22c7256ea694
https://www.avi.fi/documents/10191/13272028/Julkaisu-66+Lounais-Suomi/08344001-730d-4234-b16e-b0154bc3bba3
https://www.avi.fi/documents/10191/13272028/Julkaisu-66+Lounais-Suomi/08344001-730d-4234-b16e-b0154bc3bba3
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Kaavio 9. Päihde- ja pelikasvatuksen suunnittelu ja kehittäminen Satakunnassa, prosessi-

kaavio 

 

 

Päihde- ja pelikasvatuksen sisällöstä on kysytty mielipiteitä myös alueen nuorilta. Kyselyn 

mukaan nuoret haluavat päihdekasvatustunnilla tietoa erilaisista päihteistä sekä niiden hai-

toista ja vaikutuksista. Hyvinä toteutustapoina pidettiin opettajan pitämiä oppitunteja, asian-

tuntijan luentoja, kokemusasiantuntijan luentoja ja nuorilta nuorille toteutettavia tunteja luok-

kayhteisössä. Yli puolet nuorista myös haluaa olla mukana suunnittelemassa kouluissa an-

nettavaa päihdekasvatusta. Nuoret kokevat tietävänsä paremmin nuoria kiinnostavat asiat 

ja he uskovat tuovansa erilaisia näkökulmia esille. Nuoret myös uskovat tiedon välittyvän 

paremmin nuorilta nuorille.  
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Nuoret toivovat, että päihteistä puhutaan avoimesti, päihde-

kasvatus olisi tärkeässä roolissa oppilaitoksessa ja että sitä 

toteutetaan riittävän usein ja monipuolisesti. Ideoina nuoret 

mainitsivat hyödyllisten tapahtumien järjestämisen ja toi-

minnallisuuden lisäämisen keskustelun sijaan. Toiveena 

esitettiin myös koko luokan yhteiset keskustelut ja kokonaisen 

oppitunnin kestävät päihdekasvatustunnit. Nuorten toivoma toimin-

nallisuus toteutuu esimerkiksi toiminnallisten vanhempainiltojen avulla. Toiminnallinen van-

hempainilta on yhteisöllisempi ja mahdollisesti osallistumisaktiivisuutta nostattava vaihto-

ehto perinteiselle vanhempainillalle. Tavoitteena toiminnallisessa vanhempainillassa on 

nuorten sekä heidän huoltajiensa aktiivisempi osallistuminen, jonka kautta voidaan edistää 

sekä nuorten että perheiden hyvinvointia. Toiminnalliset vanhempainillat tarjoavat myös tie-

toa matalalla kynnyksellä ja tukea vanhemmuuteen. Lisäksi tavoitteena on tukea huoltajien 

välistä verkostoitumista, lisätä kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä sekä parantaa perheiden 

tietoisuutta oppilashuollon ja sen toimintaa tukevan kolmannen sektorin palveluista. (Alue-

hallintovirasto 2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIKKAA JA TUTUSTU! 

Päihdekasvatuskysely/ 

Selvin päin Satakun-

nassa -hanke 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/raportti_millaista_paihdekasvatuksen_tulisi_olla_-_satakuntalaisten_nuorten_ajatuksia.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/raportti_millaista_paihdekasvatuksen_tulisi_olla_-_satakuntalaisten_nuorten_ajatuksia.pdf
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6. EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN 

JA YMMÄRRYKSEN LISÄÄMINEN 

Viestinnän tavoitteena on saada kunnat, Sote-toimijat, nuoret, vanhemmat, ja järjestöt si-

toutumaan hankkeen tavoitteisiin ja rakentaa yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön rakenteet 

maakunnan alueelle. Viestintä suunnataan ennen kaikkea hankkeen kohderyhmälle, mutta 

myös koko väestölle sekä kunta ja sote-alan ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hankkeen tavoitteista, toimenpiteistä ja 

kohderyhmistä on tiedotettu kuntia ja 

muita sosiaali- ja terveydenhuollon or-

ganisaatioiden edustajia kuntakierrok-

sella ja sähköpostitiedottein.  

 Valtakunnallisessa THL:n ylläpitä-

mässä maakunnallisessa ehkäisevän 

päihdetyön asiantuntijatyöryhmässä on 

esitelty hankkeen tuloksia säännölli-

sesti.  

 Satakunnan ehkäisevä päihdetyön työ-

ryhmälle ja hankkeen ohjausryhmälle 

on raportoitu hankkeen etenemisestä 

ja tuloksista ajantasaisesti.  

 Tulosten levittämisessä on hyödyn-

netty Satakunnan ehkäisevän päihde-

työn työryhmää, ohjausryhmää ja 

muita yhteystyötahoja aktiivisesti. 

 

Sisäinen viestintä: sisälle 

kuuluu kaikki hankkeen hallin-

noinnissa ja toteuttamisessa 

mukana olevat toimijat. Kes-

keisiä sisäisen viestinnän ja 

tiedottamisen kohteita ovat 

Satakunnan ehkäisevän päih-

detyön verkosto, mukana ole-

vat kunnat, kuntapäättäjät ja 

kuntayhtymät sekä järjestöt. 

 

 Hanke on julkaissut uutiskirjeitä sään-

nöllisesti. Niissä on tiedotettu hank-

keen ajankohtaisista asioista ja toi-

menpiteistä.  

 Hanke on tehnyt päivityksiä sosiaali-

seen mediaan (Facebook) hankkeen 

toimenpiteistä, tapahtumista ja koulu-

tuksista. 

 

Ulkoinen viestintä: viestinnän 

kanavia ovat esimerkiksi Sa-

takunta2019 -verkkosivujen 

alla olevat hankesivut, media-

tiedotteet sekä erilaiset esit-

teet ja julkaisut. Satakunnan 

alueen Hyte – työryhmä on 

luonut yhteisen Facebook – 

sivun. Hankkeen rahoittaja ta-

holle tiedotetaan ajantasai-

sesti tietoa hankkeen etene-

misestä ja tuloksista.  
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6.1 Kansalaisviestintä 

Kansalaisviestinnän tavoitteena on väestön tietoisuuden lisääminen alkoholin, tupakkatuot-

teiden, huumausaineiden ja rahapelaamisen haitoista ja riskeistä sekä niiden ehkäisemisen 

keinoista. Viestintä tukee sosiaali- ja terveyspoliittista päätöksentekoa päihde-, tupakka- ja 

rahapelihaittojen vähentämiseksi. Viestinnällä osaltaan tuetaan alkoholin, tupakkatuottei-

den, huumausaineiden ja rahapelien kysyntää ja saatavuutta sääteleviä toimia. (Ehkäisevän 

päihdetyön toimintaohjelma 2015). 

Hankkeen aikana kansalaisviestintää on toteutettu aktiivisesti. Hankkeen aikana on järjes-

tetty erilaisia valistuskampanjoita, joiden tavoitteena on ollut tukea kysynnän ja saatavuuden 

vähentämisen keinoja. Hankkeen viestintää on kohdennettu erityisesti kohderyhmälle eli 

nuorille ja vanhemmille, mutta myös koko väestölle. Viestintää on toteutettu esimerkiksi seu-

raavista aiheista: 

 päihteiden välittämisestä alaikäisille 

 nuuskan haitoista 

 kannabiksen ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä 

 varhaisesta puuttumisesta päihteiden käyttöön 

 nuorten juhlimisesta koulun päättyessä – aikuisten panos on tärkeässä osassa tur-

vallista juhlintaa 

 ruokakassitiedote poikkeusaikana – huolestuttaako oma tai läheisesi päihteiden-

käyttö.  

Viestintäkanavina edellä luetelluista aiheista ovat toimineet tiedotteet, jotka on jaettu alueen 

paikallismedian ja Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkoston käyttöön. Kunnat ovat 

hyödyntäneet tiedotteita ja julkaisseet niitä oman kunnan viestintäkanavissa, kuten nettisi-

vuilla, somekanavissa ja kuntatiedotteissa. Lisäksi tiedotteita on julkaistu alueen oppilaitos-

ten Wilma –viestinä.  

Osa valistuskampanjoiden toteutuksista on päätynyt alueen radiokanaviin. Hankkeen kehit-

tämistyö on ylittänyt myös TV uutiskynnyksen. Hankkeen toimesta on oltu kertomassa 

päihde- ja pelikasvatuksen kehittämistyöstä maakunnassa ja ruokakassitiedotteesta Ylen 

alueuutisissa. 
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6.2 Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen 

Ammattilaisten osaamisen vahvistamisen tavoitteena on, että ammattilaisten perus- ja täy-

dennyskoulutuksen keskeisenä osana ovat päihdehaittojen ehkäisyn menetelmät sekä am-

mattilaiset osaavat hyödyntää tarjolla olevia ehkäisevän päihdetyön materiaaleja ja koulu-

tuksia oman työnsä tueksi. (Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 2015) 

Hankkeen aikana on järjestetty lukuisia koulutuksia kuntien ammattilaisille, joiden tavoit-

teena on ollut ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Ammattilaisia on koulutettu varhai-

sen puuttumisen menetelmien käyttöön, päihteiden ja peliriippuvuuden puheeksiottoon sekä 

päihde- ja pelikasvatuksesta. Lisäksi on järjestetty koulutuksia yhteistyössä aluehallintovi-

raston ja Ehyt ry:n kanssa. 
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7. ARVIOINTI 

Hankkeen arviointisuunnitelma on perustunut samoihin alatavoitteisiin kuin toimintasuunni-

telma. Arviointimenetelminä on käytetty esimerkiksi toimenpiteiden saavutettavuutta, kuten 

päihdetilannekyselyn toteutuminen, verkostojen toteutuminen ja toiminnan säännöllisyys, 

ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden nimeäminen kuntiin sekä koulutusten toteutumi-

nen ja laatu. Arviointimittareina on käytetty päihdetilannekyselyn ja kouluterveyskyselyn tu-

loksia sekä ostokokeiden tuloksia. 

 

Selvin päin Satakunnassa –hankkeen ohjausryhmälle ja Satakunnan ehkäisevän päihde-

työn verkoston jäsenille suunnattuun kyselyyn vastasi 16 henkilöä. Vastaajista valtaosa 

(94%) oli täysin/jokseenkin samaa mieltä, että hankkeen tavoitteet ovat olleet selkeästi mää-

riteltyjä, tavoitteet ovat olleet kaikkien toimijoiden tiedossa ja tavoitteista on ollut yhtenäinen 

näkemys.  

Tietoa hankkeen arvioinnin tueksi on saatu: 

 Koulutuksista, työpajoista ja muista tilaisuuksista kerätty palaute 

 Toimenpiteisiin (koulutukset, pilotit) osallistuneiden määrän seuranta 

 Kouluterveyskyselyn tulokset 

 Ostokokeiden tulokset 

 Tiedotuksen ja viestinnän tavoitettavuus 

o Hankkeen Facebook –sivu, 229 seuraajaa 

o Hankkeen uutiskirjeet, 91 vastaanottajaa 

 Kyselyt 

o Päihdetilannekysely 2018 ja 2019 

o Palaute- ja arviointikysely Satakunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö-

verkostolle ja ohjausryhmän jäsenille 9/2020 

o Palaute- ja arviointikysely hankkeen toimiin osallistuneille ja muille yhteistyö-

kumppaneille 9/2020 

o Päihde- ja pelikasvatus Satakunnassa –nykytilakartoitus (Avi, hanke) 

o Ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi kunnille (Avi, hanke) 

 Valomerkki –keskustelun ja Omin jaloin –menetelmän pilotoinneista saadut tulokset 
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Hankkeen katsottiin suoriutuneen valtaosasta hankkeen toi-

menpiteiden toteutuksesta hyvin/melko hyvin. Eniten ”hyvin” 

–vastauksia saivat osiot koulutustilaisuudet ja seminaarit 

(69%) sekä Kuntien tukeminen ehkäisevän päihdetyön to-

teutuksessa (69%).  

Kaikki vastaajat 

olivat sitä jokseen-

kin/täysin samaa mieltä siitä, että hankkeen toi-

menpiteet ovat tukeneet tavoitteiden saavuttamista, 

toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti 

ja toimenpiteet ovat olleet kaikkien toimijoiden tie-

dossa. 94 % vastaajista koki, että kaikilla toimijoilla on 

ollut yhteinen näkemys toimintaan liittyvistä toimenpiteistä. 

6 % vastaajista oli jokseenkin eri mieltä. 

Vastaajat olivat asteikolla ”Täysin eri mieltä – Jokseenkin eri mieltä –Jokseenkin samaa 

mieltä – Täysin samaa mieltä” lähes yksimielisiä siitä, hankkeen kohderyhmä on selkeästi 

määritelty, kohderyhmä on huomioitu toiminnassa ja että kohderyhmä on saatu suunnitel-

lusti mukaan toimintaan. Kuitenkin avoimissa täydentävissä vastauksissa tuotiin esiin, että 

kohderyhmien huomioiminen olisi voinut olla tiiviimpää. 

Kaavio 10. Täydentävät avoimet vastaukset koskien kohderyhmän huomiointia 

Kohderyhmät olisivat saaneet osallistua toi-
mintaan aktiivisemmin, mutta se ei taas ole 
hankkeen syy... 

 

Kohdennetumpia kohderyhmiä varhaisen 
puuttumisen osalta yhteistyössä sivistystoi-
men kanssa 

 

Enemmän pitäisi korostaa, että ennalta eh-
käiseminen on kaiken ikäisille ei vain nuoriin 
kohdistuvaa... 

 

Kohderyhmä itse ei ole mielestäni ollut ko-
vin vahvasti mukana toiminnan suunnitte-
lussa tai toteutuksessa. Kenties yksittäi-
sissä asioissa/aiheissa 

 

 

KLIKKAA JA TU-

TUSTU!  

Arviointi- ja palaute-

kysely Ohrylle ja 

verkostolle 

 

Hankkeen tavoitteet ovat 

olleet koko ajan selkeät ja 

niitä on tavoiteltu oikeilla 

toimenpiteillä. 

 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/final_selvinpainsatakunnassa_arviointi-_ja_palautekysely_verkostolle_ja_ohrylle2.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/final_selvinpainsatakunnassa_arviointi-_ja_palautekysely_verkostolle_ja_ohrylle2.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/final_selvinpainsatakunnassa_arviointi-_ja_palautekysely_verkostolle_ja_ohrylle2.pdf
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Kaavio 11. Vastaajien arviot (keskiarvot) hankkeen resursseista asteikolla 1-5. 

 

 

 

 

 

 

Sisäisen työjaon toimivuutta arvioitiin asteikolla 1-5. Vastaajista 94 % oli sitä jokseenkin/täy-

sin samaa mieltä, että tehtävät ja vastuut ovat olleet selkeästi määriteltyjä. 75 % oli jokseen-

kin/täysin samaa mieltä, että tehtävät ja vastuut ovat olleet kaikkien tiedossa. Kaikki vastaa-

jat olivat jokseenkin/täysin samaa mieltä, henkilöiden keskinäinen yhteistyö on ollut toimi-

vaa. Kaikki vastaajat jakoivat myös yhteisen näkemyksen siitä, että he ovat jokseenkin/täy-

sin motivoituneita ehkäisevän päihdetyön tehtävien suorittamiseen. 

Vastaajista valtaosa oli tyytyväisiä hankkeen viestintään. Kohderyhmille viestinnän onnistu-

misesta oli täysin samaa mieltä 69 % vastaajista ja sidosryhmille viestinnän onnistumisesta 

63 %. Vastaajista 94 % oli myös jokseenkin/täysin samaa mieltä, että hankkeen toiminta on 

tunnettua oleellisten toimijoiden keskuudessa. Hyödyllisimpänä viestintämuotona pidettiin 

suoraa viestintää (puhelin, sähköposti). 

Kyselyssä arvioitiin hankkeessa tehtyä yhteistyötä asteikolla ”Täysin eri mieltä – Jokseenkin 

eri mieltä –Jokseenkin samaa mieltä – Täysin samaa mieltä”. Kaikki vastaajat olivat jok-

seenkin/täysin samaa mieltä, että yhteistyötä on tehty oleellisten tahojen kanssa ja yhteistyö 

sidosryhmien kanssa on ollut toimivaa. Vastaajista 94 % oli jokseenkin/täysin samaa mieltä, 

että keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat olleet toimintaan sitoutuneita. 

 

 

 

Vastausten keskiarvo 

Hankkeen toimenpiteet on 
mitoitettu oikein suhteessa 
resursseihin  

4,25 

Hankkeeseen varatut re-
surssit ovat riittävät 

4,13 

Hankkeen toimintaan osal-
listuvilla henkilöillä on riittä-
västi aikaa tehtävien laaduk-
kaaseen hoitamiseen 

3,88 
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Kaavio 12. Täydentävät avoimet vastaukset koskien hankkeen resursointia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 13. Hankkeen tulosten arviointia 

 Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Jokseenkin sa-
maa mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

Toiminnalla on 
saatu aikaan ta-
voiteltuja tulok-
sia 

0% 0% 56% 44% 

Ehkäisevän 
päihdetyön työ 
jatkuu kunnas-
sasi hankkeen 
päättymisen jäl-
keen 

0% 13% 31% 56% 

Vastaajia pyydettiin kertomaan omin sanoin, mitkä heidän mielestään ovat hankkeen kes-

keisimmät tulokset ja vaikutukset. Vastaukset on koottu alle. 

 Selkeän raamituksen luominen kunnalliseen EPT-työhön, yhteistyötahojen keskinäi-

sen tuntemuksen lisääminen ja yhteen hiileen puhaltaminen 

Avoimet vastaukset 

Oletan, että iso osa hanke-
työntekijöiden työpanok-
sesta kuluu hankkeelle ra-
portointiin ja raskaaseen 
tekstin tuottamiseen. Tätä 
puolta olisi hankkeissakin 
tarpeen keventää ja koh-
dentaa aika- ja raharesurs-
seja itse toimintaan. 

 

Hankkeeseen olisi ollut 
hyvä palkata alusta läh-
tien kaksi projektityönte-
kijää, työtä kyllä on riittä-
nyt 

 

Vetäjällä olisi voinut olla 
myös aisapari joka jalkau-
tuu kuntiin 

 

Pienien kuntien hanke-
vastaavilla vaikeuksia 
löytää työaikaa hanke-
työhön 
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 Kunnan yksinäisenä EPT-sutena on saanut tukea vertaisilta ja tietotaitoa hankkeen 

työntekijöiltä. Tämä on auttanut oman kunnan EPT-rakenteiden kehittämistä. 

 Yhtenevän toiminnan ja yhtenevien mallien luominen. Poliisin ja turvallisuustoimijoi-

den olisi toivonut panostavan yhteistyöhön ja kehittämiseen kuntien toimijoiden 

ohella. 

 Pakka-toimintamalli sekä valomerkki-keskustelu ja omin jaloin menetelmän juurrutta-

minen satakunnan kuntiin 

 Rakenteet ja verkostot on saatu toimiviksi ja ihmiset motivoitua tekemään ehkäisevää 

päihdetyötä. Satakunnassa on koulutettu monia uusia ept-työn menetelmäosaajia. 

Kunnat ovat saaneet tukea kiitettävästi. Pakka-materiaalia ja yhteistyötä on kehitetty 

ja päivitetty. Hienoja kampanjoita ja koulutuksia! 

 Ehkäisevän päihdetyön näkyväksi tekeminen myös niissä kunnissa, joissa se on ollut 

vähäistä. Varhaisen puuttumisen mallit. 

Hankkeen toimintaan osallistuneille suunnattuun, sisällöltään hieman erilaiseen kyselyyn, 

vastasi 23 henkilöä. Vastaajista 61 % ilmoitti tuntevansa hankkeen hyvin tai erittäin hyvin. 

Hankkeen toimenpiteistä tutuimmat toimenpiteet liittyvät Pakka-toimintamalliin, joka sisältää 

mm. ostokokeet, päihdetilannekyselyn ja erilaiset kampanjat. Myös muut hankkeet toimet ja 

toimenpiteet olivat vastaajien joukossa hyvin tunnettuja. 
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Kaavio 14. Vastaukset kysymykseen ”Mitkä seuraavista Selvin päin Satakunnassa –hank-

keen toimenpiteistä ovat sinulle tuttuja?” 

 

Asteikolla 1-5 arvioituna vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä hankkeen kanssa tehtyyn yhteis-

työhön ja järjestettyihin tilaisuuksiin. Yli 85 % vastaajista antoi tulokseksi 4 tai 5. Vastausten 

keskiarvoksi saatiin 4,14. Myös koulutusten sisällöt arvoitiin sisällöltään laadukkaiksi, 63 % 

vastaajista antoi arvosanaksi 4 tai 5, tulosten keskiarvon ollessa 3,73.  

Hankkeen viestintää arvioitiin asteikolla 1-5. Eniten vastauksia sai arvosana 4, keskiarvon 

ollessa 3,83. Hankkeen toiminnan ja toimenpiteiden organisointia arvioitiin asteikolla 1-5. 

Eniten vastauksia sai arvosana 3, keskiarvon ollessa 3,68. Vastaajat kokivat, että heillä on 

ollut hyvä mahdollisuus antaa hankkeelle palautetta, as-

teikolla 1-5 vastausten keskiarvoksi saatiin 4. 

Vastaajat kokivat, että hanke on tukenut omaa osaamista ja 

antanut työkaluja työhön. Vastaukset kysymykseen ”Kuinka 

paljon hanke on edistänyt osaamista ja toimintaa seuraavilla 

osa-alueilla” on jaoteltu alla olevaan kaavioon. 

59%

91%

55%

50%

55%

73%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Päihde- ja pelikasvatuksen kehittäminen

Pakka-toimintamalli (ml. Ostokokeet,
päihdetilannekysely, kampanjat)

Koulutukset

Verkostoyhteistyö

Hankkeen kotisivut

Omin jaloin -menetelmä

Valomerkkikeskustelu

MItkä seuraavista Selvin päin Satakunnassa -hankkeen 
toimenpiteistä ovat sinulle tuttuja?

KLIKKAA JA TUTUSTU!  

Palautekysely hankkeen 

toimintaan osallistuneille  

 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/palaute-_ja_arviointikysely_tulokset.pdf
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Kaavio 15. Vastaukset kysymykseen ”Kuinka paljon hanke on edistänyt osaamista ja toi-

mintaa seuraavilla osa-alueilla”. 

 Paljon Jonkin verran Ei lainkaan 

Ehkäisevän päihdetyön ymmärryksen 
ja osaamisen vahvistaminen omassa 
kunnassani 

43% 48% 9% 

Oman asiantuntijuuden kehittyminen 
ehkäisevässä päihdetyössä 

43% 39% 17% 

Ehkäisevästä päihdetyöstä viestimi-
nen 

43% 43% 13% 

Verkostoituminen ja yhteistyö 43% 43% 13% 

Olen saanut uusia työkaluja työhöni 
hankkeen kautta 

39% 39% 22% 
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8. JATKOKEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Hankkeen päättymisen jälkeen on tärkeää huolehtia maakunnallisen koordinaation jatkumi-

nen ja Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkoston toiminnan turvaaminen. Seuraavina 

vuosina hankkeen jatkuminen turvataan Satakunnan Tulevaisuuden Sote-keskus ja Sata-

sote – Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeissa. Kehittämishankkeet ta-

kaavat maakunnallisen ehkäisevän päihdetyön jatkumisen vahvassa yhteistyössä kuntien 

kanssa. Satasotehankkeiden aikana tulee kuitenkin vahvistaa maakunnallista rakennetta 

edelleen ja kehittää ehkäisevän päihdetyön laatua maakunnassa. 

Jatkokehittämisehdotuksena esitetään, että Satakuntaan laaditaan maakunnallinen/alueel-

linen ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävänkuva ja tehtävään palkataan koordi-

naattori. Maakunnallinen/alueellinen koordinaattori ja kuntien yhdyshenkilöt muodostavat 

vahvan yhdyspinnan maakunnan ja kuntien välille. Verkoston avulla pystytään tekemään ja 

edelleen kehittämään ehkäisevän päihdetyön toimintoja suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti 

ja laadukkaasti. Verkostolta saadun palautteen pohjalta yksittäiset kunnat eivät resurssien 

niukkuuden vuoksi pysty tarttumaan toimintoihin ellei niitä suunnitella ja organisoida laajem-

massa verkostossa.  

Kuntien resursointia ehkäisevään päihdetyöhön tulee parantaa turvaamaan yleisesti hyvin-

voinnin ja terveyden edistämistä. Tehtävien resursointi tulee kirjata ehkäisevän päihdetyön 

lain sisään, kun lakia seuraavan kerran päivitetään. Muussa tapauksessa tehtäviin resur-

sointi ei toteudu, vaan se jää vain nimeämisen tasolle. Lisäksi kuntia tulee valtakunnan ta-

solta tukea taloudellisesti, jotta heillä säilyy mahdollisuus toteuttaa hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen työtä. Kuntien vastuut lisääntyvät paljon, mutta talous pysyy niukkana. 
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