EHKÄISEVÄN
PÄIHDETYÖN
KOORDINAATIO
EVIJÄRVI - KAUHAVA - LAPPAJÄRVI

VASTAAVAT
TOIMIELIMET

Kuntien ehkäisevä päihdetyö hallinnoidaan
päättävien toimielinten alaisuudessa Evijärvi sivistyslautakunta, Kauhava
elämänlaatulautakunta, Lappajärvi
elinvoimalautakunta

Analysoi tarpeen, suunnittelee ja organsoi
ehkäisevän päihdetyön toiminnan sekä vastaa
siitä, että toiminta toteutuu osana kuntien
toimielinten päätöksentekoa ja toiminta on
kirjattu hyvinvointisuunnitelmaan ja
kuntastrategiaan

TEHTÄVÄ

KOORDINOIVAT
VASTUUHENKILÖT

EVIJÄRVI

Evijärvi
sivistyslautakunta
Mika Koskela
Vapaa-aika- ja
liikunnanohjaaja
044 977 4703
mika.koskela@evijarvi.fi

LAPPAJÄRVI

Lappajärvi
elinvoimalautakunta
Anssi Kuusela
Vapaa-aikasihteeri
044 369 9440
anssi.kuusela@lappajarvi.fi

KAUHAVA

Kauhava
elämänlaatulautakunta
Anne Koivisto
Hyvinvointikoordinaattori
050 330 5317
anne.koivisto@kauhava.fi

Neuvolan terveydenhoitaja ja
perhekeskuskoordinaattori
Julia Ekola
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Yksi Kunkayhtymä Kaksineuvoisen neljästä
edustajasta.
Neuvolapalveluiden ja perhekeskuksen edustus.
Lapsiperheiden, sekä lasten ja perheiden
palvelujen näkökulman tuominen päihdetyöhön
ja toiminnan kehittämiseen.
Aijjoos-toiminta
Marja-Liisa Nevala
Kehittämispäällikkö
044 583 7540
m-l.nevala@aijjoos.fi
Tiedon jakaminen ja puheeksi ottaminen
ikäihmisten ryhmissä
Alkoholi, tupakkatuotteet, rahapelit, lääkkeet
ja huumeet
Päihteettömien tilaisuuksien, ryhmien ja
vapaaehtoistoiminnan tarjoaminen ja
järjestäminen ikäihmisille.

SEUDULLINEN
TYÖRYHMÄ
Päihdehoitaja
Marika Hietala
Tarjoaa ohjausta ja neuvontaa, sekä hoitoa
päihteisiin liittyvissä kysymyksissä
Korvaushoito, avokatkaisu
Hoidon tarpeen arviointi
Päihdehaittojen ennaltaehkäiseminen ja
syntyminen
Asiakkaan motivointi ja tukeminen
päihteiden käytön ja elämänhallinnan
suhteen
Ei tarvitse lähetettä, ajan voi varata
suoraan päihdehoitajalta.

Aluekoordinaattori ehkäisevä päihdetyö
Miia Hietaniemi
EHYT Ry
Asiantuntijajäsen
Antaa ohjaustukea kunnan ehkäisevän
päihdetyön rakenteiden ja koordinoidun työn
kehittämisessä.
EHYT tarjoaa eri ikäisten päihde- ja
pelihaittojen ehkäisyyn osaamista, koulutusta
ja menetelmiä. EHYT ohjaa kiinnittämään
huomiota riskikäytön tunnistamiseen ja
puheeksiottamisen vahvistamiseen.
Koulukuraattori
Hanna Rintamäki
Evijärvi
Koulumaailmassa ehkäisevä päihdetyö näkyy
jokavuotisissa henkilökohtaisissa
keskusteluissa nuorten kanssa.
Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä
korostuu pelikasvatus.

SEUDULLINEN
TYÖRYHMÄ

4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja
Hanna Honkaniemi
Evijärvi
Pitkäjännitteinen nuorisotyö ja kouluyhteistyö
mm. työllistämällä nuoria ja tekemällä
välituntityötä.
Työelämäkurssien ja retkien järjestäminen
yläkoululla.
Nuorisotilatyössä mukana oleminen

Kauhavan seurakunnan diakoniatyö
Marja-Elina Kosola
Diakonissa
045 632 7707
marja-elina.kosola@evl.fi
Ohjaus ja neuvonta sekä tiedon jakaminen
Puheeksi ottaminen
Alkoholi, tupakkatuotteet, rahapelit,
lääkkeet ja huumeet
Päihteettömien tilaisuuksien, ryhmien ja
vapaaehtoistoiminnan tarjoaminen ja
järjestäminen.

Aikuissosiaalityö
Riina Lahdensuo
Tuottaa tietoa omalta kentältä ehkäisevään
päihdetyöhön
Toteuttaa vuosikellon mukaisia toimintoja

SEUDULLINEN
TYÖRYHMÄ
Sosiaaliohjaaja
Anna-Leena Myllykangas
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Alueena aikuissosiaalityössä päihdetyö
pitäen sisällään peliongelmaisten kanssa
tehtävä työ
Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksien
teko sekä jonkin verran toimeentulotukeen
liittyvät työt.
Etsivä nuorisotyöntekijä
Veera Muilu
Evijärvi - Lappajärvi
15-29-vuotiaiden nuorten tukeminen, jotka
ovat koulutuksen, työelämän tai muiden
palveluiden ulkopuolella.
Puheeksiotto ja palveluihin ohjaaminen

Ehkäisevän päihdetyön koordinoiva- ja
sidostyhmätoiminnasta vastaava vastuuhenkilö
Anssi Kuusela
Lappajärven kunta
Kuntayhdyshenkilöiden kanssa tehtävä
välityöskentely kokousten välissä
Työryhmän koordinaatio vastuu yhteistoiminnassa
muiden kuntayhdyshenkilöiden kanssa
Vastaan, että ehkäisevä päihdetyö huomioidaan
kunnan päätöksenteossa ja työn toteuttamiselle
varataan riittävät resurssit
Kampanjoiden organisointi yhdessä
yhteistoimintaverkoston kanssa
Välittää, kuunnella ja kehittää
Ehkäisevän päihdetyön koordinoiva- ja
sidostyhmätoiminnasta vastaava vastuuhenkilö
Anne Koivisto
Kauhavan Kaupunki
Kuntayhdyshenkilöiden kanssa tehtävä
välityöskentely kokousten välissä
Työryhmän koordinaatio vastuu yhteistoiminnassa
muiden kuntayhdyshenkilöiden kanssa
Vastaan, että ehkäisevä päihdetyö huomioidaan
kunnan päätöksenteossa ja työn toteuttamiselle
varataan riittävät resurssitKampanjoiden organisointi
yhdessä yhteistoimintaverkoston kanssa
Välittää, kuunnella ja kehittää

SEUDULLINEN
TYÖRYHMÄ
Ehkäisevän päihdetyön koordinoiva- ja
sidostyhmätoiminnasta vastaava vastuuhenkilö
Mika Koskela
Evijärven kunta
Kuntayhdyshenkilöiden kanssa tehtävä
välityöskentely kokousten välissä
Työryhmän koordinaatio vastuu yhteistoiminnassa
muiden kuntayhdyshenkilöiden kanssa
Vastaan, että ehkäisevä päihdetyö huomioidaan
kunnan päätöksenteossa ja työn toteuttamiselle
varataan riittävät resurssit
Kampanjoiden organisointi yhdessä
yhteistoimintaverkoston kanssa
Välittää, kuunnella ja kehittää

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET

Palvelupolut
Lapset, nuoret, työikäiset, ikäihmiset
Palvelut ja toiminta
Päihteettömyyttä edistävät ja tukevat
pavelut, päihdetyön palvelut sekä
koulutukset

Ehkäisevä päihdetyö ja
palvelut

Asiakasrajapinta

Arvovalinnat
Palvelulupas ja visio

Reaktiiviset rakenteet luovat
proaktiivista toimintaa - tieto,
analysointi, kehittäminen, toiminta

Koordinaatiovastuu
Ehkäisevän päihdetyön yhteistoimintaalueen työryhmä, ehkäisevän päihdetyön
koordinaattorit

Ehkäisevän päihdetyön
palvelut - hallinto ja
koordinaatio

Hallintorajapinta

Hallintovastuu
Kuntien ehkäisevässä päihdetyöstä vastaavat
toimielimet, hyvinvointisuunnittelutyö sekä
kuntastrategia

Tammikuu:
Toiminnan vuosisuunnitelman laadinta toimenpiteet ja vuosikellon vahvistaminen
Edellisen vuoden toimintaraportin sekä
kuluvan vuoden toimintasuunnitelman
esittely kuntien päättäville toimielimille

Ehkäisevän
päihdetyön
hallinto ja
koordinaatio

Vaikutustyömme näkyy ja kuuluu:
Tipaton tammikuu, Selvinpäin kesään, Vanhusten
viikko, Nuorisotyön viikko, Kansallinen peliviikko,
EPT-viikko, Anna lapselle päihteetön joulu
Toimenpiteet:
Päihdekyselyt, some-kampanjointi,
moniammatillinen yhtestoiminta päihteiden käytön
vähentämiseksi, päihteettömien palveluiden
näkyväksi tekeminen ja tukeminen

Työn kehittäminen ja ohjaaminen
toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien
kesken hyödyntäen eri toiminta-alojen
osaamista ja resursseja

Reaktiiviset rakenteet luovat proaktiivista
toimintaa - tieto, analysointi, kehittäminen,
toiminta

Marraskuu:
Kuluvan vuoden toiminnan arvioint ja
raportointi
Tulevan vuoden toimintasuunnitelu
käynnistyy
Joulun ajan toimenpidekampanjan
toteutustvasta päättäminen

Asiakasrajapinta

Työn kokonaisuus:
Monialainen yhteistoiminta toteutetaan alueellisessa
EPT-ryhmässä, joka analysoi tarpeen, suunnittelee ja
organisoi ehkäisevän päihdetyön toiminnan sekä
vastaa siitä, että toiminta toteutuu osana kuntien
toimintaelinten päätöksentekoa ja toiminta on
kirjattu hyvinvointisuunnitelmaan sekä
kuntastrategiaan, yhteistoiminnalle on määritetty
vuosikohtainen tavoite ja työn merkitystä nostetaan
esiin valtakunnallisten kampanjoiden yhteydessä.

PROSESSIT

Hallintorajapinta

Huhtikuu:
Ehkäisevän päihdetyön tavoitteet ja
toimenpiteiden päivittäminen osana
kuntien hyvinvointisuunnittelua sekä strategiaa (huomioituna mielenterveys ja
päihdetyö)
Kevään toimenpidekampanjan
toteutustavasta päättäminen

Lokakuu:
Tilannekatsaus työn etenemisestä sekä
tulosten analysointi (jatkoa alkuvuoden
käsitellyille teemoille)
Kouluterveyskyselyjen analysointi
ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta
EPT-viikon toimenpidekampanjan
toteutustavasta päättäminen
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Iloa ja hyvinvointia ilman päihde- ja pelihaittoja
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Päihdetietoinen vastuu kaikilla

Toiminnassamme hyödynnämme vaikuttaviksi todettuja
menetelmiä:
Vähennämme päihteiden kysyntää, saatavuutta ja
tarjontaa eri ikäryhmissä
Tarjoamme tilalle päihteettömiä vaihtoehtoja, toimintaa
ja ohjausta matalalla kynnyksellä
Jaamme tietoa yhteisvastuullisesti kansalaisten hyväksi
Lisäämme päihdetietoisuutta osallistumalla
valtakunnallisiin kampanjoihin ja kouluttamalla
asiantuntijoita

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN
VISIO JA PALVELULUPAUS

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI
EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

Päihteettömyyttä edistävät
sosiaali-, terveys- ja
hyvinvointipalvelut:
Äitiys- ja lastenneuvola
Lastensuojelu- ja perhetyö
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Julkinen päätöksenteko
Sivistystoimi -> varhaiskasvatus ja
koulut
Kuntien järjestämät vapaaaikapalvelut
Nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö
Ohjaamo
Ehkäisevä päihdetyö
Kampanjointi (Some, koulujen
kautta tiedottaminen)
Järjestöjen ja yhdistysten
järjestämät vapaa-aikapalvelut
Seurakunta ja nuorisotyö
Ehyt Ry

Päihteettömyyttä tukevat
sosiaali-, terveys- ja
hyvinvointipalvelut
Perhe- ja sosiaalityö
Päihdehoitaja ja
päihdetyöntekijä
Koulukuraattori
Nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö
Seurakunnan lapsi- ja perhetyö
Puheeksi ottamisen työkalut
mm.:
Kouluterveyskyselyjen tulokset
Mini-interventiot esim. Adsumetesti
Yhteistilaisuudet
Toiminnalliset työkalut
Päihdeneuvonta
Lastensuojeluilmoitukset

Päihdetyön sosiaali-, terveys ja
hyvinvointipalvelut
Perhe- ja sosiaalityö
Päihdehoitaja ja päihdetyöntekijä
Koulukuraattori
Nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö
Seurakunnan lapsi- ja perhetyö
Puheeksi ottamisen työkalut
mm.:
Kouluterveyskyselyjen tulokset
Mini-interventiot esim. Adsumetesti
Yhteistilaisuudet
Toiminnalliset työkalut
Päihdeneuvonta
Lastensuojeluilmoitukset

TYÖIKÄISTEN HYVINVOINTI
EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

Päihteettömyyttä edistävät
sosiaali-, terveys- ja
hyvinvointipalvelut
Julkiset ja yksityiset
terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Elintapaneuvontapalvelut
Julkinen päätöksenteko
Kuntien järjestämät vapaaaikapalvelut
Etsivä nuorisotyö
Ehkäisevä päihdetyö
Kampanjonti (some)
Järjestöjen, yhdistysten ja
yksityisten järjestämät vapaaaikapalvelut
Seurakunta ja diakoniatyö
Ehyt Ry

Päihteettömyyttä tukevat
sosiaali-, terveys- ja
hyvinvointipalvelut
Terveydehoitaja
Päihdehoitaja
Päihdetyöntekijä
Mielenterveyshoitaja
Hammaslääkäri ja -hoitaja
Elintapaneuvoja
Perhe- ja aikuissosiaalipalvelut
Puheeksi ottamisen työkalut
mm.:
Hyvinvointi-indikaattorit sekä
mini-interventiot esim. Audittestit, huumetestit,
ryhmätoiminta, toiminnalliset
työkalut, päihdeneuvonta

Päihdetyön sosiaali-,
terveys- ja
hyvinvointipalvelut
Välitön apu - terveyskeskus
ja 112
Päihdepalvelujen
sosiaalityöntekijä ja
sosiaaliohjaaja
Päihdehoitaja
Avo-tai laitoskatkaisu
Päihdekuntoutus
Päihdepsykiatria
Vertaistuki- ja
itseapuryhmät (päihdeleidit
ja A-illat)
Yksilölliset hoitopolut

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTI
EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ
Päihteettömyyttä edistävät
sosiaali-, terveys- ja
hyvinvointipalvelut
Julkiset ja yksityiset terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Alahärmä, Ylihärmä, Evijärvi,
Lappajärvi, Kauhava ja Kortesjärvi
Julkinen päätöksenteko
Kuntien järjestämät vapaaaikapalvelut
Ehkäisevä päihdetyö
Kampanjointi (Some ja muut
kanavat)
Järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten
järjestämät vapaa-aikapalvelut
Seurakunta ja diakoniatyö
Aijjoos-toiminta
Ehyt Ry

Päihteettömyyttä tukevat
sosiaali-, terveys- ja
hyvinvointipalvelut
Ikäihmisten
asiakasohjausyksikkö
Terveydenhoitaja
Päihdehoitaja
Päihdetyöntekijä
Mielenterveyshoitaja
Hammaslääkäri ja -hoitaja
Seurakunnan diakonityöntekijä
Puheeksi ottamisen työkalut
mm.: Hyvinvointi-indikaattorit
sekä mini-interventiot esim.
Audit-testt, ryhmätoiminta,
toiminnalliset työkalut,
päihdeneuvonta

Päihdetyön sosiaali-,
terveys- ja
hyvinvointipalvelut
Välitön apu - terveyskeskus
ja 112
Päihdepalvelujen
sosiaalityöntekijä ja
sosiaaliohjaaja
Päihdehoitaja
Avo- tai laitoskatkaisu
Päihdekuntoutus
Päihdepsykiatria
Vertaistuki- ja
itseapuryhmä (päihdeleirit
ja A-illat)
Yksilölliset hoitopolut

