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1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan 
hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan 
selostuksen pohjalta. 

 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  

 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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2 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan 
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

 
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 

 
Ehdotus:   Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat 

allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. 
 
Päätös:   Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat 

allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARVIAN KUNTA   
Tarkastuslautakunta 2017 – 2020  PÖYTÄKIRJA 2/2021 
 

4 

 
 
3 §  PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 
 

Kuntalain 140 §: 
”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.” 

 
 
Ehdotus:  Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai  
  valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä  
  yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti. 
 
Päätös:   Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai  
  valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä  
  yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti. 
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 4 §  VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT  
 

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan 
tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, 
luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden 
edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään 
omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja 
niiden toteutumista.  
 
Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi 
arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. 
Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan. 

 
 

Haastateltava Aika Aihe 

Kunnanjohtaja ja 
kunnansihteeri 
 
Kunnansihteeri-
koulutoimenjohtaja 
 
 
  

9.00 
 
 
10.00 
 
 
 
 
 
  

Tilinpäätöksen esittely 
 
 
Arviointi: Kasvatus- ja opetuslautakunta 

• arviointilomakkeella esitetyt asiat 
 
Arviointilomake pyydetään palauttamaan 
21.4.2021 mennessä  

 
Päätös:  Tarkastuslautakunnan jäsenille jaettiin ennen kokousta 

kunnanhallituksen allekirjoittama vuoden 2020 tilinpäätös. 
 

Kunnanjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle Karvian kunnan vuoden 
2020 tilinpäätöstä sekä keskeisiä taloudellisia ja toiminnallisia 
tavoitteita sekä niiden toteutumista. 
 
Vuoden 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamiseen on suuresti vaikuttanut keväällä 2020 alkanut korona -
pandemia.  
 
Vuoden 2020 toimintatuottojen talousarviototeutuma oli 103%, 
toimintakulujen 94%, verotulojen 99% ja valtionosuuksien 110%. 
Tuloslaskelman osoittama vuosikate oli 1,6 M€ ja tilikauden ylijäämä 
0,75 M€. Talousarviossa vuosikate oli -0,085 M€ ja tilikauden alijäämä 
-0,96 M€.  
 
Ennakoitua parempaan tilikauden ylijäämään on vaikuttanut erityisesti 
kunnan saama harkinnanvarainen valtionosuus 0,3 M€ sekä 
valtionosuuksien muodossa kunnan saama koronatuki 0,5 M€. 
Valtionosuudet olivat 0,8 M€ suuremmat kuin talousarviossa ja 1,2 M€ 
suuremmat kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.   
 

 
Kunnansihteeri -koulutoimenjohtaja oli toimittanut etukäteen 
tarkastuslautakunnalle arviointilomakkeen. Lomakkeella oli esitetty 
toiminnan tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä 
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kysymyksiä, joihin viranhaltija oli laatinut vastaukset. Lisäksi oli 
esitetty esilaisia tilastotietoja vuosilta 2016-2020.   

 
  Tarkastuslautakunnalle esiteltiin lomakkeella esitettyjä asioita. 
 

Koronapandemian vaikutuksista todettiin, että kevään 2020 
etäopetusjakso oli lähinnä työmenetelmien ja työtapojen opettelua. 
Etäopetukseen siirtymistä helpotti se, että oppilailla oli pääosin 
käytössä kunnalta saadut päätelaitteet.  

 
Toimintavuodelle 2020 on ollut ominaista erilaiset henkilöstö- ja 
rakennemuutokset sekä koronapandemian aiheuttamat muutokset.  
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kunnanhallitus seuraa 
tehtyjen muutosten vaikutuksia erityisesti henkilöstön työhyvinvoinnin 
näkökulmasta.   
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5 § TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA  
 

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa 
toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on 
sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan 
seuraamisessa. 

 
Toimielin   Tarkastuslautakunnan jäsen 
Kunnanhallitus  Kaikki 
Elinvoimalautakunta  Kari Aalto 
Kasvatus- ja opetuslautakunta Merja Holkko 
Tekninen lautakunta  Hanna-Kaisa Luomanen 
Vapaa-ajanlautakunta  Ilmo Törmä 

 
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 päättänyt että 
jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten 
pöytäkirjat.  
 

Ehdotus:   Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko  
toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien 
tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella 
ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 

 
Päätös:   Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä 

päätöksistä. 
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6 §  TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 15.4.2021 ASTI 

TEHDYSTÄ VUODEN 2020 TARKASTUSTYÖSTÄ 
 

Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia 
raportteja tarpeen mukaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että 
jokaisessa kokouksessa käsitellään omana kohtana tilintarkastajan 
kokouspäivään mennessä tekemät havainnot. Tarkastuslautakunta 
merkitsee tiedokseen havainnot ja saattaa ne tarvittaessa tiedoksi 
kunnanhallitukselle. 

 
Ehdotus:   Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön  
 toteutumaraportin 15.4.2021 asti tehdystä vuoden 2020 

tarkastustyöstä. 
 
Päätös:  Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön  
 toteutumaraportin 15.4.2021 asti tehdystä vuoden 2020 

tarkastustyöstä. 
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7 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 
 
 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on 

tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja 
virkatehtävien hoitamisessa. 

 
 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja 

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan 
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria 
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan 
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
henkilö on valittu tehtäväänsä. 

 
 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 

ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston 
tiedoksi.  

 
 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä 

tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta  

- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten 

täydennykset kunnan kotisivuilla 
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai 

täydentämään ilmoitusta 
 
Päätös: Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia 

sidonnaisuusilmoituksia.  
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8 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU 
 

Tarkastuslautakunta laatii valtuustolle kultakin vuodelta 
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. 
(KuntaL 121§).  
 
 Arviointikertomus, jossa arvioinnin tulokset esitetään, on 
tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kunnanhallitus ja muut 
kunnan viranomaiset ovat onnistuneet kunnanvaltuuston tahdon 
toteuttamisessa. 
 

 
Ehdotus:  Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2020 arviointikertomuksen 

rakenteesta ja sisällöstä. Tilintarkastaja laatii käydyn keskustelun 
pohjalta seuraavaan kokoukseen ehdotuksen vuoden 2020 
arviointikertomukseksi.   
 

Päätös:  Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2020 arviointikertomuksen 
rakenteesta ja sisällöstä. Tilintarkastaja laatii käydyn keskustelun 
pohjalta seuraavaan kokoukseen ehdotuksen vuoden 2020 
arviointikertomukseksi.   
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9 § MUUT ASIAT 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja 

tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat. 
 

Päätös:  Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman 
mukaisesti perjantaina 21.5.2021. 
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10 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 
 

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan 
tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan 
liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, 
valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. 

 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on 
liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen 
kohtaan kielto perustuu. 

 
Ehdotus:  Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto 

liitetään pöytäkirjaan.   
 

Päätös: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto 
liitetään pöytäkirjaan.   
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1. JOHDANTO 

Tietoturva ja tietosuoja, joista käytetään tässä ohjeessa myös termiä tietoturvallisuus, perustuvat 

normiohjaukseen ja lainsäädäntöön sekä sopimuksiin. Vastuu tietoturvallisuudesta ja siihen liitty-

västä osaamisesta on jokaisen työntekijän asia, myös sinun. 

Julkisten palvelujen tuottaminen perustuu tietoon ja sen käsittelyyn, jolloin henkilöstön osaaminen 

on erityisen tärkeää korkean tietoturvatason saavuttamisessa, jonka puutteet vaarantavat asiakkai-

den ja organisaation etuja sekä aiheuttavat lisätyötä- ja kustannuksia.  

Tietoturvallisuus toteutuu vain silloin, kun tietoturvallisuusohjeiden ja käytäntöjen noudattaminen 

on mukana jokapäiväisessä työssä. Tietoturvallisuus koostuu suurelta osin yksilöiden valinnoista ja 

toimenpiteistä ja näiden osaamista voidaan nykyään pitää kansalaistaitona, jolla on merkitystä erityi-

sesti työelämässä, mutta myös yksityiselämässä ja vapaa-ajalla. 

Tämä opas antaa yleisellä tasolla ohjeita tietoturvallisuuden toteuttamiseen. Oppaan lisäksi toimialu-

eittain saattaa olla hyväksyttyjä poikkeuksia, lisäyksiä tai täsmennyksiä, joita toiminnassa tulee nou-

dattaa.  

Opas koostuu alun ohjeosiosta, jossa kerrotaan lyhyesti tietoturvallisuuden käytännöistä. Tämän jäl-

keen kerrotaan teoreettisemmalla tasolla ja tarkemmin tietoturvallisuudesta sekä siihen liittyvistä 

käytännöistä, myös tämä osa on hyvä lukea.  

Liitteinä oppaassa ovat salassapitositoumuksen mallipohja ja turvakielto-käsitteenä sekä etätyön 

huoneentaulu ja tietoturvan ja tietosuojan huoneentaulu.  

Tämä tietoturvaohje on tarkoitettu:  

❖ Koko henkilöstölle noudatettavaksi 

❖ Toimeksiannosta työskenteleville ja muille tietoja käyttäville sidosryhmille 

❖ Tietojärjestelmiä tai toimitiloja säännöllisesti käyttäville henkilöille, kuten opiskelijoille tai 

harjoittelijoille 

Mikäli saat idean tietoturvallisuuden parantamisesta, tee siitä aloite tietosuojavastaavalle, tietotur-

vavastaavalle tai esimiehellesi. 

 

 

 

 

 

Ohje perustuu osittain Valtiovarainministeriön julkaisemaan henkilöstön tietoturvaohjeeseen – 

VAHTI 4/2013 

Ohjeessa käytetyt kuvat on julkaistu Valtiovarainministeriön sivuilla https://www.suomidigi.fi/ohjeet-

ja-tuki/vahti-ohjeet   

https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/vahti-ohjeet/vahti-42013-henkiloston-tietoturvaohje
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/vahti-ohjeet/vahti-42013-henkiloston-tietoturvaohje
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/vahti-ohjeet
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/vahti-ohjeet
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2. MITEN TOIMIN TYÖSSÄNI?  

Tässä luvussa on esitetty tietoturvallisuudessa huomioitavia asioita, joita sinun tulee työssäsi noudat-

taa. Näiden perusasioiden noudattamisella tietoturvallisuus on jo varsin hyvällä tasolla. 

2.1. Työpaikalla / työpisteellä toimiminen - Toimitilaturvallisuus 

Toimitilat ovat niitä tiloja, joissa palveluita tuotetaan. Toimitiloihin kuuluvat sekä julkiset alueet että 

rajoitetulla pääsyllä olevat alueet. Näiden alueiden tekniset suojaamistavat ovat kuitenkin varsin yh-

tenäiset.  

Toimitilojen turvaamisen keinoja ovat mm. kulunvalvonta ja muu tekninen valvonta, vartiointi, palo-, 

vesi-, sähkö-, ilmastointi-, ja murtovahinkojen torjunta sekä tietoai-

neistoa sisältävien lähetysten turvaaminen (esim. lähettipalvelut). 

 

 

  

Suuntaa tietokoneesi näyttö harkitusti. 

Onko tietojen tarkoitus näkyä asiakkaalle 

vai ei? 

 

Pyri noudattamaan ns. ”puhtaan pöydän” -

periaatetta. Älä säilytä työpöydällä salassa 

pidettävää tietoa. 

Huolehdi neuvotteluissa, että näkyvillä on 

vain tarpeellinen aineisto. Huolehdi, ettei 

pöydille, tauluille, roskakoriin tms. jää sa-

lassa pidettävää aineistoa. 

Säilytä tietoaineisto ja laitteet turvallisesti 

ja asianmukaisesti. Tarpeen mukaan lukit-

tavassa kaapissa ja/tai huoneessa. 

Älä jätä avoimeksi kulunvalvonnassa olevia 

ovia, tai ovia, joiden on tarkoitus olla lukit-

tuina. Varmista tällaisten ovien lukittumi-

nen niistä kuljettuasi. 

Ohjaa vieraat tai ns. eksyneet henkilöt oi-

keisiin paikkoihin. Älä päästä ulkopuolisia 

lukittuihin tiloihin ilman valvontaa.  

Käytä vierailuihin julkisen alueen neuvotte-

lutiloja, mikäli se on tapaamisen kannalta 

mahdollista ja perusteltua. 

 

Älä jätä tietokonetta, puhelinta tai 

tablettia ilman valvontaa yleisiin tiloi-

hin. 

Lukitse huoneesi ovi työpäivän päättyessä 

tai poistuessasi huoneesi läheisyydestä.  

Saata vieraat tapaamisen jälkeen ulos luki-

tuista tiloista. 

Huomioi erityisesti keltaisella 

reunuksella olevat kohdat 
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2.2. Laitteet, tietojärjestelmät ja niiden käyttö 

Päätelaite on tietokone, puhelin, tabletti tai muu työtehtävien hoitoon tarkoitettu sähköinen laite. 

Käyttöoikeudet ovat työrooliisi sidotut oikeudet käyttää eri järjestelmiä, verkkoja ja tietoja. Käyttö 

puolestaan on näiden käyttöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttäjänä olet vastuussa laitteistasi, ole 

niiden käytössä huolellinen. 

Kirjaudu laitteille omaa käyttäjätunnustasi 

käyttäen, poikkeuksena erikseen sovitut 

yhteiskäyttöiset laitteet. Älä luovuta tun-

nuksia ulkopuolisten käyttöön. 

Sammuta tietokoneesi päivän päättyessä, 

ellei toisin ole ohjeistettu. 

Ota matkapuhelimessasi tai tabletissasi 

käyttöön PIN- ja suojakoodi sekä auto-

maattinen lukitus. Vaihda laitevalmistajan 

oletuskoodit. 

Mikäli käyttämäsi USB-tikku tai muu tallen-

nusväline rikkoutuu, toimita se ICT-palve-

luille hävittäväksi. USB-laitteista on tar-

kempi ohjeistus liitteenä. 

Tutustu laitteen ja ohjelmistojen käyttöoh-

jelmiin ja turvaominaisuuksiin, kuten PIN- 

ja suojakoodien asettamiseen sekä tietolii-

kenne- ja muiden yhteyksien käyttöön. 

Tallenna työsi aloittaessasi ja käytä välital-

lennuksia, tallenna työsi poistuessasi. 

Käytä työsi tallennukseen ohjeiden mu-

kaista, siihen soveltuvaa, järjestelmää. 

Henkilökohtaisia tiedostoja ei tule tarpeet-

tomasti tallentaa organisaation laitteisiin. 

Työasemille tarvittavat ohjelmat asentaa 

ICT-tuki, joka myös hallinnoi niitä. 

Mikäli laitteesi katoaa, tee siitä välittömästi ilmoitus ICT-palveluille, jotta sen vää-

rinkäyttö voidaan pyrkiä estämään. Ilmoita tapahtuneesta esimiehellesi.  

 

Kannettavat laitteet muodostavat suu-

remman riskin, kuin perinteiset pöytäko-

neet sekä vahingossa tapahtuvan kadotta-

misen että varastamisen näkökulmasta. 

On siis tärkeää huolehtia näiden laitteiden 

automaattisesta lukittumisesta. 
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2.3. Salasanat ja käyttöoikeudet 

Tietojärjestelmien käyttöön tarvitaan käyttöoikeus, jonka saat esimiehen allekirjoittamalla käyttölu-

pahakemuksella työroolisi mukaisesti. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja se on yhdistetty sinun 

henkilöllisyyteesi ja työtehtävääsi. Käsittele saamiasi käyttäjätunnuksia ja salasanoja samalla huolelli-

suudella kuin pankkikorttiasi ja tunnuslukuasi, sillä olet vastuussa tunnuksillasi tehdyistä toimista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukitse työasemasi aina, kun poistut sen 

läheisyydestä. Nopeinta Windows-järjes-

telmän lukitseminen on käyttäen Win-

dows-lippupainiketta  

ja L-kirjainta. 

Pidä käyttäjätunnus-salasanayhdistelmä 

vain omassa tiedossasi, älä koskaan luo-

vuta salasanaasi muiden käyttöön.  

Älä tallenna salasanojasi muiden löydettä-

väksi. Salasanojen hallintaan on myös oh-

jelmia, näistä voit kysyä lisää ICT-palve-

luilta. 

Mahdollista toimikorttia ei tule jättää kor-

tinlukijaan, kun poistut tietokoneelta.  

ICT-palvelut eivät tarvitse salasanaasi. 

Heitä varten ei myöskään ole tarpeen jät-

tää laitetta lukitsematta siltä poistuessasi. 

Mikäli epäilet salasanasi paljastuneen, 

vaihda se. 

Käytä eri käyttäjätunnus - salasanayhdis-

telmää rekisteröityessäsi tai käyttäessäsi 

eri palveluita tai ohjelmistoja. Älä yhdistä 

vapaa-aikaan ja työhön liittyviä tunnuksia. 
Tietojärjestelmien käytöstä kerätään yksi-

tyiskohtaista lokitietoa, jota voidaan käyt-

tää ylläpidossa, vianmäärityksessä ja tieto-

turvan valvonnassa.  

Pidä näyttö ja näppäimistö poissa ulkopuo-

listen näkyviltä, kun syötät käyttäjätun-

nusta tai salasanaa sekä arkaluonteista tie-

toa käsitellessäsi. 

Hyvä salasana on riittävän pitkä, sisältää isoja kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. 

Tällaista salasanaa on yleensä vaikea muistaa, jolloin kannattaa käyttää ns. salalausetta, 

joka täyttää edellä mainitut vaatimukset. Esim: Musta!Kissa85 
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2.4. Työhön liittyvät tiedot ja niiden käsittely 

Tiedolla tarkoitetaan eri muodoissa tallennettavaa, käsiteltävää tai siirrettävää tietoa. Kaikessa tie-

donkäsittelyssä tulee noudattaa huolellisuutta. Erityisesti henkilötiedot ovat luottamuksellisia ja nii-

den käsittelyssä on oltava huolellinen. Mitä sensitiivisempää tieto on, sen huolellisempaa tulee myös 

käsittelyn olla. Sama huolellisuusvelvoite koskee myös muuta salassapidon alaista tietoa sekä ylei-

sesti kaikkea tietojenkäsittelyä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muista henkilötiedon määritelmä ja nou-

data sen käsittelyssä erityistä huolelli-

suutta. Henkilötieto = Kaikki tieto, joka on 

yhdistettävissä henkilöön. 

Voit käyttää saamiasi salassa pidettäviä 

tietoja työtehtäviesi hoitamisessa, asiakas-

suhteeseen perustuen, siinä määrin kuin 

se on tehtävän hoidossa tarpeen. 

Tallenna tiedot asianmukaiseen järjestel-

mään ja muista tallennus poistuessasi. 

Varmista tulostaessasi, minne tulostat ja 

käytä tarpeen mukaan turvatulostusta, jos 

se on mahdollista. 

 

Skannatessasi asiakirjoja, varmista vastaan-

ottaja. 

Vältä tilannetta, jossa käsittelemäsi asia-

kirja on tallennettu vain sellaisella lait-

teella, jonka varmuuskopiointi ei ole sään-

nöllistä, kuten tietokoneen C:-asema 

Salassa pidettävää aineistoa lähettäessäsi, 

huolehdi salassapidosta ja varmista vas-

taanottajan olevan tietoon oikeutettu 

Henkilökohtaista (vapaa-ajan) pilvitallen-

nustilaa ei tule käyttää salassa pidettävän 

tiedon tallennukseen tai siirtoon (ks. liit-

teenä oleva ohje) 

Ulkoista tallennusvälinettä, kuten USB-

muistia, ei saa käyttää salassa pidettävän 

aineiston tallennukseen.  

Hävittäessäsi paperisia salassa pidettäviä 

asiakirjoja, käytä silppuria tai hävittämis-

palvelun keräyssäiliötä.  

Työnantajasi tarjoamat pilvitallennustilat (SharePoint, OneDrive, Teams) ovat turvallisia tal-

lennustiloja, joita voit käyttää esim. työryhmien asioiden valmisteluun ja myös salassapidon 

alaisen materiaalin käsittelyyn erityisen harkinnan mukaan. 

Muista työhösi liittyvä salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka koskee myös tietoja, jotka 

olet saanut tietoosi esim. keskusteluista tai viesteistä. Erityistä tarkkuutta tulee noudattaa 

ns. turvakiellon alaisten tietojen käsittelyssä (ks. liite). 
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2.5. Internet ja sähköposti sekä pikaviestimet 

Internet ja sähköposti ovat hyviä välineitä tiedonhakuun ja yhteydenpitoon. Niitä käytettäessä on 

muistettava, että oletuksena ne eivät sisällä mitään suojausta, vaan tiedot liikkuvat salaamattomana 

julkisessa verkossa. Työpaikan internet ja sähköposti ovat tarkoitettu työkäyttöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft-Teams on riittävän luotettava, 

jotta sitä voidaan käyttää esim. neuvotte-

luun asiakkaan kanssa (tunnista asiakas). 

Tarkasta vastaanottaja(t) ennen viestin lä-

hetystä, myös jakelulistoja käyttäessäsi. 

Työhön liittyvä sähköposti ohjataan työsäh-

köpostiin, eikä sitä saa ohjata edelleen tai 

muutoin siirtää ulkoiseen sähköpostiin. 

Varmista sähköpostin käsittelyvelvollisuuk-

sien tulevan hoidetuksi myös poissaolosi ai-

kana. Käytä mm. automaattivastausta. 

Mikäli saat toiselle tarkoitetun sähköpos-

tin, ohjaa viesti oikealle vastaanottajalle ja 

ilmoita lähettäjälle oikea osoite. Muista 

vaitiolovelvollisuus saamastasi viestistä. 

Sähköpostin jakelulista on henkilöluettelo, 

joka näkyy kaikille vastaanottajille. Tarvit-

taessa vastaanottajat kannattaa piilottaa 

käyttäen ’Piilokopio’-toimintoa. 

Pikaviestinten, kuten WhatsApp tai Signal, 

kautta ei tule keskustella salassa pidettä-

vistä asioista. Yleistä neuvontaa voi antaa. 

Näiden sovellusten käytöstä työasioihin 

tulee sopia erikseen esimiehen kanssa. 

Sähköposti ei sovellu tärkeiden tietojen tai 

liitteiden pitkäaikaiseen tallennukseen. Tal-

lenna nämä soveltuvaan järjestelmään. 

Internetin tai sähköpostin kautta ei saa vä-

littää salassa pidettävää tietoa ilman asian-

mukaista salausta.  

Sisäinen sähköposti on salattu, mutta 

myöskään sen kautta ei tule lähettää arka-

luonteista tietoa. 

Noudata internetin, sähköpostin ja pika-

viestinten käytöstä annettuja ohjeita 

sekä noudata erityistä huolellisuutta kä-

sitellessäsi salassa pidettävää tietoa. 

Asiakasta ei saa pyytää lähettämään arka-

luonteista tietoa pikaviestinten tai suojaa-

mattoman sähköpostin kautta. 

Voit antaa asiakkaille yleistä neuvontaa 

sähköpostin kautta, mutta salassa pidettä-

vää tietoa ei tule lähettää.  
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2.6. Etätyö ja etäkäyttö sekä matkatyö 

Etätyöllä, kuten myös matkatyöllä, tarkoitetaan muualla kuin organisaation vakituisessa toimipis-

teessä tehtävää työtä. Etätyöksi luetaan myös työnantajan järjestämä vakituinen etätyöpiste ja mat-

koilla esim. hotelli tai toisen organisaation tilat sekä matkalla käytetyt kulkuvälineet. Tyypillinen esi-

merkki etätyöstä tai matkatyöstä on sähköpostin tarkistaminen kännykällä oman työpaikan ulkopuo-

lella. 

Etä- ja matkatyön käyttöympäristöt vaihtelevat, eikä ympäristön turvallisuuteen voida aina vaikuttaa. 

Etätyöntekijän toimenpiteillä ja menettelytavoilla on tällöin erityisen suuri merkitys ja etätyöntekijän 

on kyettävä tekemään itsenäinen arvio etätyöympäristön turvallisuudesta sekä toimittava sen mukai-

sesti. 

Oppaan liitteenä on etätyön huoneentaulu ja etätyön checklist, joihin kannattaa myös tutustua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säännöllinen etätyö on sallittua silloin, kun 

siitä on sovittu esimiehen kanssa. 

Etätyötä tehdessä työntekijän vastuu tietoturvallisuuden toteutumisesta lisääntyy. Etä-

työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota tietoturvallisiin työtapoihin ja menetelmiin. 

Noudata etätyöstä annettuja ohjeita ja ylei-

siä tietoturvallisuusperiaatteita. 

Kaikkea työtä ei voida tehdä turvallisesti 

etätyönä, tunnista tällaiset työt. Joidenkin 

järjestelmien etäkäyttö voi olla estetty. 

Huolehdi laitteiston, tietoaineiston ja ohjel-

mistojen pysyvän vain sinun käytössäsi.  

Huolehdi käyttäjätunnusten, salasanojen, 

mahdollisten toimikorttien tai muiden tun-

nistusvälineiden pysymisestä hallussasi. 

Käytä tietoaineiston käsittelyyn soveltuvaa 

järjestelmää ja kuljeta mukanasi vain vält-

tämätön määrä manuaalista aineistoa ja 

varmistu sen suojaamisesta.  

Etätyöpisteen tulee olla rauhallinen ja 

mahdollistaa salassapidon säilyminen pu-

heluissa sekä Teams yms. -työryhmissä.  

Käytä työryhmätyöskentelyssä mieluiten 

kuulokkeita tai huolehdi muutoin yksityi-

syyden säilymisestä. 



8 
 
Liikkuvan työn välineisiin ja niiden käyttöön liittyy vastaavia uhkia kuin kiinteämmin asennettuihin 

laitteisiin, joten samat turvallisuusohjeet koskevat myös niitä, mutta laitteiden kuljettaminen työpai-

kan ulkopuolella vaatii erityistä huolellisuutta. Matkatyö ja etätyö ovat rinnastettavissa toisiinsa, 

matkatyö on käsitteenä laajempi ja huolellisuus laitteista ja tietoaineistosta korostuu entisestään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vältä puhumista luottamuksellisista työasi-

oista julkisilla alueilla tai julkisissa kulkuvä-

lineissä.  

Mikäli työskentelet julkisessa tilassa tai 

kulkuvälineessä, varmistu, etteivät ulko-

puoliset henkilöt näkemään käsittelemiäsi 

tietoja. Käytä näytönsuojaa. 

Säilytä laitteet ja tietoaineisto turvallisesti. 

Älä jätä niitä ilman valvontaa tai säilytä 

niitä autossa esim. etupenkillä näkyvillä. 

Älä jätä laitteita tai aineistoa autoon yöksi. 

Varo aiheettomien langattomien yhteyk-

sien aktivoitumista laitteisiisi.  

Kuljeta mukanasi vain välttämättömät lait-

teet ja tietoaineisto. Minimoi manuaalisen 

aineiston määrä, älä ota mukaan erityisen 

arkaluonteista materiaalia. 

Harkitse, onko tarpeen jakaa kuvia tai tie-

toja työmatkasta sosiaaliseen mediaan. 

Kerro mieluummin matkan jälkeen mitä 

olet tehnyt, kuin mitä tulet tekemään. 

Huolehdi tietojen tallentaminen asianmu-

kaisiin järjestelmiin. 

Erilaiset USB-liitäntäiset messulahjat tms., 

voivat sisältää muistiominaisuuden ja mah-

dollisesti haittaohjelman. Kysy ennen näi-

den käyttöönottoa lisäohjeita ICT-tuelta. 

Älä käytä julkisessa käytössä olevia laitteita, kuten nettikahvilan tai kirjaston laitteita, 

työasioihin. Et voi vaikuttaa siihen, mitä tietoa käytöstä kerätään ja mihin sitä käytetään. 
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2.7. Asiakirjapyynnöt, haastattelut ja muut kyselyt 

Asiakirjapyynnöt ovat yleisiä ja ne perustuvat pääsääntöisesti joko julkisuuslakiin tai EU:n yleiseen 

tietosuoja-asetukseen. Henkilötietoja tai muutoin salaista tietoa koskevissa pyynnöissä tulee varmis-

tua pyytäjän henkilöllisyydestä ja siitä, että pyytäjällä on oikeus pyytämiinsä tietoihin. Viranomaisilla 

voi olla oikeus henkilötietoihin, jolloin pyytävä viranomainen on velvollinen ilmoittamaan, mihin 

pyyntö perustuu. 

Työssäsi voit kohdata erilaisia haastattelupyyntöjä tai sinua voidaan pyytää osallistumaan kyselyihin. 

Näissä tilanteissa tulee noudattaa harkintaa ja suhtautua varoen kyselyihin, joissa työstäsi tai työnan-

tajastasi kysellään tarkalla tasolla. Kyselyjen tai haastattelujen tarkoitus voi olla myös sellaisen tiedon 

kerääminen, jonka avulla voidaan päästä käsiksi tietoon, johon ei ole oikeutta. 

Yleensä haastattelut ja kyselyt kuitenkin ovat asiallisia, mutta näihin vastaamisessa tulee noudattaa 

organisaation ohjeita ja pääsääntöisesti tulee viedä asia eteenpäin esimiehen kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjaa haastattelu- ja kyselypyynnöt tarvit-

taessa asian vastuuhenkilölle tai esimiehel-

lesi. 

Ohjaa tarvittaessa tietojen luovutus- ja tut-

kimuspyynnöt esimiehellesi tai rekisterin 

vastuuhenkilölle, joka varmistaa luovutuk-

sen perusteet ja päättää luovutuksesta. 

Varo antamasta viattomankin oloisten kes-

kustelujen tai lomakkeiden yms. yhtey-

dessä tietoa salassa pidettävistä tai yksityi-

syyden suojan piiriin kuuluvista tiedoista. 

Yksittäisissä asiakirjapyynnöissä tiedot voi 

antaa pyytäjälle, mikäli hänellä on niihin 

oikeus. Laajemmat pyynnöt voidaan to-

teuttaa yllä olevan ohjeen mukaan. 

Haastatteluissa tai kyselyissä ei tule kertoa 

yksityiskohtaisesti tietojärjestelmäratkai-

suista tai sisäisistä prosesseista. 

Varmistu haastattelun tai kyselyn tekijän 

henkilöllisyydestä. 

Varmista aina, että kysyjällä on oikeus pyytämiinsä tietoihin.  

Mikäli tiedot koskevat toista henkilöä, tulee varmistua pyytäjän oikeudesta henkilön tietoihin.  

Varmista kysyjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. 



10 
 

2.8. Huijaukset ja tietojen kalastelu 

Erilaiset netti- ja sähköpostihuijaukset ovat muuttuneet jatkuvasti ammattimaisemmiksi. Huijausta ei 

enää välttämättä tunnista suoraan siitä, että se on kirjoitettu huonosti ja sisältää runsaasti kielioppi-

virheitä. Viesti voi olla varsin hyvin kirjoitettu ja näyttää tulevan tutusta osoitteesta. 

Mikäli pyydät esim. salasanan palautusta sähköpostitse, sähköpostin linkki on turvallinen. Tällöin olet 

siis itse pyytänyt viestin ja voit käyttää linkkiä. Pyytämättä tulleisiin pyyntöihin ei kannata reagoida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköpostin liitetiedostot voivat sisältää 

haittaohjelmia. Varo epätavallisia sähkö-

posteja sekä postissa olevia suoria linkkejä. 

Sähköpostin lähettäjä on helppo väären-

tää, voit tarkistaa lähettäjän tiedot Out-

look-työpöytäsovelluksessa viemällä hiiren 

osoittimen lähettäjän nimen päälle. 

Varo viestejä, joissa pyydetään lähettä-

mään tietoa tai kirjautumaan palveluihin. 

Selvät huijausviestit sekä tarpeettoman 

mainonnan voi merkitä roskapostiksi, näin 

roskapostin suodatus vähitellen tehostuu. 

Kirjaudu palveluihin niiden nettisivuilta, 

joihin menet suoraan selaimella, ei viestin 

sisältämän linkin kautta. Viestin linkki voi 

viedä muualle, kuin se näyttää vievän. 

 

Alla muutamia tyypillisiä huijausyrityksiä 

Sähköposti tai muu viesti, joka kertoo tun-

nuksen voimassaolon päättyvän pian ja voit 

jatkaa sitä oheisen linkin kautta. 

Asiakirja tai tiedosto, joka voi tulla, tai 

näyttää tulevan, luotettavalta lähettäjältä 

ja jonka voit avata kirjautumalla linkin 

kautta. 

Toimitushuijaus, jossa esim. postin nimissä 

pyydetään pieni lisämaksu käsittelykului-

hin. 

Lasku, joka näyttää tulevan luotettavalta lä-

hettäjältä. 

Ilmoitus, jossa kerrotaan tietokoneella ole-

van ongelmia/viruksia, ja jotka voit korjata 

lataamalla ehdotetun ohjelman. 

Kiristysviestit, jossa lähettäjä kertoo saa-

neensa haltuun yksityistä tietoa, joka uha-

taan julkaista, ellei ns. lunnaita makseta. 

Erittäin edullinen tuote, jonka voi lunastaa 

helposti ja nopeasti syöttämällä yhteystie-

dot ja luottokorttitiedot. 

Ilmoitukset, joissa luvataan palkinto tms. 

käsittelykulut maksamalla. 

Suhtaudu terveen epäilevästi viesteihin, 

joissa vaikuttaa olevan jotain outoa 

 

Yhteistä huijausvies-

teille on yleensä 

viestin kiireellisyys 



11 
 

2.9. Sosiaalinen media 

Sosiaalinen media on hyvä kanava yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Mikäli työhösi kuuluu sosiaali-

sen median päivittäminen työnantajan lukuun, työnantaja ohjeistaa näiden palvelujen käyttöön. Sosi-

aalinen media on tarkoitettu julkisten asioiden käsittelyyn ja keskusteluun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli sosiaalisen median profiilissasi on 

mainittu työnantajasi, esiinnyt tällöin myös 

vapaa-aikanasi organisaation edustajana. 

Työasioista ei tule keskustella muissa kuin 

työtehtäviin hyväksytyissä sosiaalisen me-

dian palveluissa. Salassa pidettävää tietoa 

ei tule julkaista missään tilanteessa. 

Tarkista profiilisi yksityisyysasetukset siten, 

että tiedot eivät leviä kuin haluamillesi 

käyttäjille.  

Ryhmissä tai sivuilla viestisi voivat olla nä-

kyvillä kaikille käyttäjille. 

Kunnioita työkaveriesi, perheesi ja muiden 

henkilöiden suhtautumista sosiaalisiin me-

dioihin. Älä esimerkiksi laita heistä kuvia 

palveluun, elleivät he sitä halua. 

Tuntemattomien kaveripyyntöjä ei kannata 

hyväksyä, eikä avata vierailta tulevia link-

kejä, kuvia tai videoita. 

Liian henkilökohtaista tai yksityiskohtaista 

tietoa ei kannata julkaista. Näistä voi olla 

hyötyä myös mahdollisille huijareille.  

Mikäli epäilet joutuneesi huijatuksi, älä 

epäröi pyytää apua tai ohjeita.  

Sosiaalisen median palveluissa tieto voi levitä hetkessä laajalle joukolle, jolloin on kiinni-

tettävä erityistä huomiota siihen, mitä työstään voi julkaista. Tieto järjestelmäratkai-

suista tai sisäisistä prosesseista on salassa pidettävää tietoa, samoin asiakkaisiin liittyvät 

asiat. 
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2.10. Tietoturvan toteuttaminen kotona 

Kotona olevien laitteiden tietoturvasta on myös hyvä huolehtia, etenkin silloin, jos kotona tehdään 

etätöitä ja käytetään työpaikan tietojärjestelmiä. Tässä oppaassa kuvatut tietoturvan ja tietosuojan 

periaatteet pätevät soveltuvin osin myös kotona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkista, että laite- ja ohjelmistoympäris-

tösi on tietoturvallinen. Mikäli on tarpeen 

ja mahdollista, kannattaa pyytää luotetta-

vaa asiantuntijaa tarkastamaan tämä. 

Jokaisella käyttäjällä on hyvä olla oma käyt-

täjätunnus, jolla on normaalikäyttäjän oi-

keudet. 

Ylläpitäjän tunnusta (järjestelmänvalvoja / 

administrator) kannattaa käyttää vain yllä-

pitotehtäviin. 

Käytä virallisia ja ajan tasalla olevia ohjel-

mistoja. 

Huolehdi käyttöjärjestelmän ja muiden oh-

jelmistojen ajantasaisuudesta, ota käyt-

töön automaattiset päivitykset. 

Käytä tunnettua ja hyvämaineista tietotur-

vaohjelmistoa. Windows defender on win-

dows-käyttöön varsin toimiva ohjelma. 

Älä avaa miettimättä sähköpostilinkkejä tai 

tiedostoja. Älä syötä linkkien kautta mitään 

arkaluonteista tietoa tai käyttäjätunnuksia. 

Käytä ostoksia tehdessäsi tai kirjautuessasi 

palveluihin, vain hyvämaineisia toimittajia. 

Käytä eri salasanoja eri palveluihin, älä 

käytä työssä käyttämiäsi salasanoja vapaa-

ajan palveluissa. 

Ota kirjautumisissa käyttöön kaksivaihei-

nen tunnistautuminen, mikäli se on mah-

dollista. 
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2.11. Ongelmatilanteet 

Mikäli kaikesta huolimatta kohtaat ongelmia tietoturvaan tai tietosuojaan liittyen, kannattaa pysyä 

rauhallisena ja noudattaa annettuja ohjeita. Ongelmia kohdatessasi ensisijaisesti tulee ottaa yhteys 

ICT-tukeen ja sen jälkeen esimieheen sekä tietosuojavastaavaan tai tietoturvavastaavaan. 

Mikäli epäilet kyseessä olevan haittaohjelma tai tietoturvaloukkaus, noudata alla olevaa ohjetta.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muista ilmoitusvelvollisuus  

 

 

 

 

 

 

Älä hätiköi 

Älä sammuta tietokonetta 

Irrota lähiverkkokaapeli ja/tai sulje lan-

gaton yhteys 

Ota kuvakaappaus tai valokuva mahdol-

lisesta ilmoituksesta tai varoituksesta 

tai kirjoita sisältö muistiin. 

Kirjaa tekemäsi toimenpiteet ja mene-

tetty työaika. 

Ilmoita asiasta ICT-tuelle ja tietosuoja-

vastaavalle / tietoturvavastaavalle 

Toimi saamiesi ohjeiden mukaan 

Ilmoita tapahtuneesta esimiehellesi 

Ilmoita haittaohjelmista ICT-tuelle. 

Ilmoita tietoturvallisuuteen liittyvistä ta-

pahtumista, epäilyistä, puutteista tai 

muista ongelmista esimiehellesi tai ICT-tu-

elle. 

Mikäli sinulla on tietoturvallisuuteen liit-

tyvä kehitysidea, tee siitä aloite. 

Mikäli laite, kulkukortti tai muu tunniste 

katoaa tai varastetaan, ilmoita siitä välit-

tömästi esimiehelle ja ICT-tuelle riskien 

pienentämiseksi ja oman vastuusi rajaa-

miseksi. 
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3. TIETOTURVALLISUUS YLEISESTI 

Tässä luvussa kerrotaan teoreettisella tasolla joistakin tietoturvan ja tietosuojan periaatteista. Nämä 

periaatteet ovat pohjana tämän oppaan ohjeille. 

3.1. Tietoturva 

Lainsäädännössä lähtökohtana on tietoturvallisuuden asianmukainen hoitaminen, joten sen on oltava 

osa päivittäistä toimintaa. Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on myös osa toiminnan laatua.  

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, toimivallat, valvon-

nan ja seuraamusjärjestelmän, joita noudatetaan tietoturvan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Tieto-

turva- ja tietosuojapolitiikka on saatavilla verkkosivuilta ja intranetistä. 

Tietoturvatyön päämääränä on: 

➢ toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta 

➢ tietojen ja tietojärjestelmien asiattoman käytön estäminen 

➢ tiedon tahattoman tai tahallisen tuhoutumisten tai vääristymisen estäminen 

➢ mahdollisten aiheutuvien vahinkojen minimointi 

Tietoturva koostuu:  

➢ Tiedon luottamuksellisuudesta, eli siitä, että tiedot ovat vain niihin oikeutettujen henkilöiden 

ja organisaatioiden saatavilla eivätkä ne päädy ulkopuolisten tietoon. 

➢ Tiedon eheydestä, joka tarkoittaa tietojen muuttumattomuutta tai muutoksen havaitsemista 

ja säilyvyyttä huolimatta laitteisto- tai järjestelmäviasta tai inhimillisen toiminnan virheistä. 

➢ Tiedon saatavuudesta, tieto on oikeutettujen henkilöiden saatavilla tai käytettävissä silloin 

kun sitä tarvitaan. 

➢ Todentamisesta ja kiistämättömyydestä, joilla tarkoitetaan käyttäjän todentamista ja tietojen 

käytön kiistämätöntä todistamista. 

 

 

Rekisterinpitäjällä, eli organisaatiolla, joka tallentaa tietoja määriteltyjä tarkoituksia varten, on lainmu-

kainen velvollisuus seurata tietojen käyttöä ja puuttua havaittuihin väärinkäytöksiin. 

   

3.2. Miksi tietoturva on tärkeää 

Tietoturvatoimien päämääränä on turvata yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan etuja sekä varmistaa toi-

minnalle tärkeiden järjestelmien, tietoverkkojen sekä palveluiden keskeytymätön toiminta ja 
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varmistaa tiedon olevan saatavilla ja hyödynnettävissä siihen oikeutetuille riittävän esteettömästi, vai-

vattomasti ja nopeasti. Aiheeton luottamuksellisiin tietoihin pääsy ja tietojen tahaton tai tahallinen 

tuhoaminen tai vääristyminen pyritään tietoturvatoimenpitein estämään.  

Puutteet tietoturvassa voivat johtaa esim. toiminnan keskeytymiseen tai salassa pidettävän tiedon le-

viämiseen ulkopuolisten käyttöön ja näin aiheuttaa luottamuksen menetyksen sekä aiheuttaa merkit-

tävää lisätyötä ja kustannuksia.  

Tietoturvaa kehittämällä parannetaan toiminnan luotettavuutta ja jatkuvuutta. 

3.3. Tietoturva käytännössä 

Tietoturvan toteutumiseksi tulee tietoturvaperiaatteiden noudattamisen olla jokapäiväistä niin työpai-

kalla kuin sen ulkopuolella. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää jokaiselta työntekijältä ja luot-

tamushenkilöltä vastuullista toimintaa. 

Suurimmat tietoturvan ongelmat liittyvät yleisesti kiireeseen, huolimattomuuteen, osaamattomuu-

teen ja tietojärjestelmien toteutuksen ja käytön tekijöihin. Tietoturva on kokonaisuutena niin hyvä kuin 

sen heikoin lenkki. Pelkästään tekniset ratkaisut eivät ole riittäviä, vaan tietoturvan toteutuminen edel-

lyttää oikeita toimintatapoja ja asennetta.  

3.4. Tietojen käsittely 

Tiedolla tarkoitetaan eri muodoissa tallennettavaa, käsiteltävää tai siirrettävää tietoa. Tieto voi olla 

esim. tietojärjestelmässä, yksittäisessä asiakirjassa, sähköposti- tai tekstiviestissä, tietokannassa, tie-

tokoneen tai puhelimen muistissa, puheena tai yksittäisen ihmisen muistissa. Tiedon eri käsittelyvai-

heita ovat tiedon luominen, käyttäminen, muuttaminen, tallentaminen, siirtäminen, jakelu, kopiointi, 

arkistointi ja hävittäminen. 

Tietojen käsittelyyn oikeutetut saavat käyttää tehtävänsä mukaisesti tietoja siinä määrin kuin se on 

tehtävän hoitamisen kannalta tarpeen. 

Tietojen käsittelyyn kuuluu kiinteänä osana vaitiolovelvollisuus, joka koskee myös tietoja, jotka on 

saatu esim. keskusteluista tai viesteistä. Vaitiolovelvollisuus on erityisen tärkeää henkilötietoja sisältä-

vien tietojen kohdalla. Henkilötietoa on kaikki se tieto, jolla luonnollinen henkilö voi olla suorasti tai 

epäsuorasti tunnistettavissa. 

 

3.5. Tietoturvan ohjaus ja seuranta 

Tietoturvaa johtaa ja siitä vastaa ensisijaisesti organisaation ylin johto. Vastuu on riippumatonta siitä, 

onko toimintoja ulkoistettu vai ei. Rekisterinpitäjä on aina vastuussa henkilötietojen asianmukaisesta 

käsittelystä ja tietoturvan toteutumisesta. 
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Tietoturvaohjeiden noudattamisesta yksiköissä vastaa ko. yksikön esimies, jonka vastuulla on myös 

henkilökunnan perehdytys ja ohjeiden tuominen tiettäväksi henkilöstölle. Esimies opastaa henkilö-

kuntaa ja vie tarvittaessa tietoa eteenpäin.  

Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen vastuu huolehtia oman toimintansa tietoturvallisuudesta 

ja noudattaa saamiaan ohjeita ja määräyksiä sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä.  

Tarkempi tieto tietoturvan vastuualueista on Tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa. 

3.6. Seuraamukset 

Lakien, määräysten ja ohjeiden rikkomisesta käyttöoikeudet järjestelmiin voidaan peruuttaa. Rikko-

muksista tiedotetaan aina esimiehelle ja vakavissa tapauksissa väärinkäyttö voi johtaa vahingonkor-

vausvaatimuksiin, työ- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.  

Seuraamuksissa punnitaan aina teon tahallisuutta sekä sen vakavuuden ja vaikutuksen astetta. Seu-

raamusten arvioinnissa käytetään hyväksi tietoturva- ja tietosuojapolitiikan mukaista seuraamustau-

lukkoa. 

4. MISTÄ LISÄTIETOA 

Tämän oppaan lisäksi tietoa on saatavissa mm. seuraavista: 

➢ Sisäinen intranet ja verkkosivut 

➢ Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 

➢ Toimialuekohtaiset lisäohjeet 

➢ Lainsäädäntö:  

o Valtion säädöstietopankki www.finlex.fi  

o EU:n säädöstietopankki www.eurlex.fi  

➢ Kyberturvallisuuskeskus: www.kyberturvallisuuskeskus.fi  

➢ Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeet: www.tietosuoja.fi 

➢ Juhta/Vahti tietosuojan-yhteishankkeen materiaalit: www.wm.fi/tietosuojan-yhteishankkeet  

➢ JUDO-hanke: www.vrk.fi/judo  

➢ Traficom: www.traficom.fi  

 

 

 

http://www.finlex.fi/
http://www.eurlex.fi/
http://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.wm.fi/tietosuojan-yhteishankkeet
http://www.vrk.fi/judo
http://www.traficom.fi/


 
 

LIITE 1 SOPIMUS SALASSAPIDOSTA JA VAITIOLOVELVOLLISUUDESTA 

Me allekirjoittaneet osapuolet olemme sopineet salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta seuraavaa: 
 
Asiakirjojen, tietojen ja tietojärjestelmien käsittely- ja käyttöoikeudet annetaan vain tämän sitoumuksen alle-
kirjoittaneelle. Sitoumus tehdään työsuhteen alkaessa ja sijaisten, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden kanssa 
ensimmäisen palvelussuhteen alkaessa tai palvelussuhteen luonteen muuttuessa. 
 
Jokainen työntekijä vastaa oman toimintansa tietoturvasta ja lainsäädännön, annettujen ohjeiden ja määräys-
ten noudattamisesta tehtäviensä hoidossa. 
 
Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaohjeet annetaan tiedoksi jokaiselle työntekijälle ja tietojärjestelmien 
käyttäjälle. Esimiehen velvollisuus on uuden työntekijän perehdytyksen yhteydessä läpikäydä henkilöstön tie-
toturvaopas sekä toimialalla tai vastuualueella annetut tarkemmat ohjeet tietojen käsittelystä. Lisäksi esimies 
huolehtii, että uusi työntekijä suorittaa tietoturvan ja tietosuojan verkkokoulutuksen osana työhön perehdy-
tystä. Ohjeen koulutuksen suorittamisesta voi pyytää tietosuojavastaavalta.  
 
Vaitiolo- ja salassapitositoumus: 
Työntekijänä sitoudun olemaan käyttämättä, ilmaisematta tai luovuttamatta palvelussuhteen aikana asiak-
kaisiin, potilaisiin, henkilötietoihin sekä liike- ja ammattisalaisuuksiin liittyviä salassa pidettäviä tietoja, riippu-
matta siitä, miten tai mihin tieto on tallennettu tai millä tavalla tieto on saatu (kirjallisesti, suullisesti tai ha-
vainnoimalla) muutoin kuin työtehtävien vaatimassa laajuudessa ja yhteydessä. Tietojen luovutuksen tulee 
perustua aina asiakkaan tai potilaan kirjalliseen suostumukseen, asiayhteydestä ilmenevään suostumukseen 
tai lainsäädäntöön. 
 
Sitoudun noudattamaan seuraavia tietosuojaperiaatteita: 

• Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee minua palvelussuhteeni aikana ja sen jälkeen. 

• Noudatan erityistä huolellisuutta käsitellessäni salassa pidettäviä tietoja. 

• Pidän salassa kaikki tietooni saamani arkaluonteiset tiedot, esimerkiksi henkilön sairautta, tutki-

musta, hoitoa, taloudellista asemaa tai sosiaalisia etuuksia koskevat tiedot. 

• Käsittelen vain työtehtävieni edellyttämiä tietoja. En käsittele esimerkiksi omia, työtovereiden, lä-

hiomaisten, naapureiden tai julkisuuden henkilöiden tietoja, mikäli työtehtäväni eivät sitä sillä het-

kellä edellytä. 

• Vastaan käyttäjätunnuksillani ja/tai varmennekortin tunnuksillani tapahtuvasta tietojen käytöstä. 

• Vastaan käytössäni olevasta kannettavasta tietokoneesta tai muusta laitteesta niin, ettei laite ja 

siinä olevat tiedot joudu vääriin käsiin. 

• Tiedän olevani vastuussa, mikäli toimieni seurauksena ns. tietokonevirus saastuttaa järjestelmän. Käyt-

töturvallisuuden takaamiseksi jokainen järjestelmään tuotava tallennusväline, usb-muistitikku yms. on 

tutkittava virustentorjuntaohjelmalla. 

• Olen tietoinen, että tietojärjestelmissä käyntini ja siellä tehdyt tapahtumat kirjautuvat lokitiedoistoi-

hin, niitä valvotaan ja epäillystä väärinkäytöstä raportoidaan esimiehelleni. 

• Olen tietoinen, että tietojen väärinkäyttö tai tahallinen ohjeiden vastainen toiminta on lainsäädän-

nössä rangaistava teko. Rangaistavaa menettelyä henkilörekisteritoiminnassa koskevat säännökset 

sisältyvät EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, tietosuojalakiin ja rikoslakiin. Tietojen oikeudetto-

masta käytöstä voi seurata rikos-, työ- ja vahingonkorvausoikeudellisia seuraamuksia. 

 
Olen lukenut tämän sitoumuksen ja ymmärrän sen sisällön ja merkityksen.  
 

Paikka ja aika:________________________________       _____ / _____ 20_____ 
 
___________________________________________  ________________________________________ 
Työntekijän nimi    Työyksikkö 
 
 
___________________________________________  ________________________________________ 
Työntekijän allekirjoitus    Esimiehen allekirjoitus 



 
 

LIITE 2 

 
Turvakielto 

Turvakielto on arkikielessä käytettävä ilmaus. Asiassa on kyse väestötietolain mukaisesti henkilön kotikun-

nan, asuinpaikan, osoitteen tai muun yhteystiedon luovutusrajoituksesta. Perustellusta pyynnöstä maist-

raatti voi määrätä, että henkilön tietoja ei luovuteta kuin viranomaisille. Määräyksen perusteena ovat hen-

kilön tai hänen perheensä terveyden tai turvallisuuden uhka. 

Mikäli henkilöllä on turvakielto, hänen yhteystietojaan ei luovuteta useissa tapauksissa viranomaisillekaan. 

Turvakielto ei estä viranomaista saamasta henkilön kyseisiä tietoja lakisääteisten tehtävien hoitamista var-

ten. 

Saatuja tietoja ei saa luovuttaa millekään sivulliselle taholle. Turvakiellon alaiset tiedot pitää pystyä rajaa-

maan vain niille henkilöille, joiden työtehtävään ko. tietojen käsittely välttämättömästi kuuluu. Tietojärjes-

telmissä käyttöä valvotaan käyttölokien avulla. 

Muistilista: 

➢ Tietojärjestelmiin tulee merkitä selkeästi, mikäli henkilöllä on voimassa oleva turvakielto.  Tieto päi-

vittyy väestörekisterikeskukselta.  

➢ Huomioi, että turvakiellon alaiset tiedot eivät vahingossa paljastu sivullisille esim. johonkin kysy-

mykseen tapahtuvan vastauksen tai jostain asiasta tiedottamisen yhteydessä jollekin kohderyh-

mälle. 

➢ Turvakiellon alaisten henkilöiden tietoja ei saa tallentaa tarpeettomasti, esim. osoitetietoa ei saa 

merkitä järjestelmään tai tallentaa muutoin myöhempään käyttöön. 



 
 

LIITE 3  

 
Tietoturvaan ja tietosuojaan keskeisesti liittyvät säädökset 

Tärkeimpiä tietoturvaa ja tietosuojaa säänteleviä lakeja ovat:  
 

➢ Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)  

➢ Tietosuojalaki (1050/2018)  

➢ Arkistolaki (831/1994): Asiakirjojen laatiminen, säilyttäminen ja käyttö 

o 1.1.2020 lähtien Tiedonhallintalaki 

➢ Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  

➢ Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)  

➢ Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003)  

➢ Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)  

➢ Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)  

➢ Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003): Tietoturvallisuus asioinnissa ja viran-
omaisten keskinäisessä tietojenvaihdossa  

➢ Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)  

➢ Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004): Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittely  

➢ Rikoslaki (39/1889): Tieto- ja viestintärikokset  

➢ Suomen perustuslaki (731/1999) 2. luku 10 §: Yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestin sa-
laisuus  

➢ Suomen perustuslaki (731/1999) 2. luku 12 §: Viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen ja tallen-
teiden julkisuus  

➢ Turvallisuusselvityslaki (726/2014)  

➢ Työsopimuslaki (55/2001)  

➢ Vahingonkorvauslaki (41/1974)  
 
Lisäksi on olemassa toimialakohtaista erityislainsäädäntöä, jossa käsitellään tietosuojaan (henkilötietojen 
käsittelyyn) ja tietoturvaan liittyviä asioita.  
 

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlex-palvelusta osoitteesta www.finlex.fi 

http://www.finlex.fi/


 
 

Tietoturva kuuluu jokaiselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttäjätunnukset 

• Tunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia, niitä ei saa luovuttaa muiden käyt-
töön ja säilytä salasanat, PIN-koodit, toimikortit ja muut kirjautumistunnisteet 
huolellisesti.  

o Käsittele näitä samoin kuin pankkikorttiasi ja tunnuslukuasi. 
• Lukitse tietokoneesi, kun poistut sen läheisyydestä, nopeinta on käyttää näp-

päinyhdistelmää Win + L 

Luottamukselliset 

tiedot 

• Muista keskustellessasi työkaverin tai asianosaisen kanssa, ettet paljasta luotta-
muksellisia tietoja sivullisille. Huomioi tämä myös puhelinkeskusteluissa. 

• Mikäli käsittelet työsi vuoksi luottamuksellisia tietoja kotonasi tai matkoilla, muista 
huolehtia niiden salassapidosta.  

• Kunnioita asiakkaiden ja työkaverien yksityisyyttä. 

Tietosuoja- 

aineisto 

• Huolehdi paperien, muistitikkujen ja muiden tallennusvälineiden, puhelinten, 
avainten, kulkunappien, toimikorttien yms. asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyk-
sestä. Älä luovuta niitä sivullisten käyttöön.  

• Säilytä salassa pidettävät tiedot asianmukaisesti, noudata ns. puhtaan pöydän pe-
riaatetta. 

• Hävitä salassa pidettävät tiedot asianmukaisesti siten, etteivät sivulliset pääse nä-
kemään niitä. 

• Tieto tulee suojata sen kaikissa käsittelyvaiheissa. 
o Luominen, käyttäminen, muuttaminen, tallentaminen, siirtäminen kerää-

minen, käsittely ja tuhoaminen 

Mobiililaitteet ja 

kannettavat tieto-

koneet 

• Huolehdi etätyössä ja matkoilla mobiililaitteiden ja niiden kautta käytettävien sa-

lassa pidettävien tietojen suojaamisesta ulkopuolisten katseilta. 

• Puhelin ja muut mobiililaitteet, joista on pääsy salassapidon alaisiin tietoihin tai 

esim. sähköpostiin, tulee suojata PIN-koodilla tai salasanalla, kuvio ei ole riittävä. 

• Huolehdi laitteiden valvonnasta, älä jätä niitä näkyville esim. autoon tai hotelliin. 

• Julkiset päätelaitteet ja avoimet verkot ovat riski, niiden kautta ei tule käsitellä sa-

lassa pidettävää tietoa tai kirjautua palveluihin. 

Muuta  

huomioitavaa 

• Anna ICT-tuen asentaa ohjelmistot ja tehdä niihin tarvittavat muutokset. 
• Kerro tietosuojavastaavalle tai esimiehellesi, mikäli havaitset ongelmia tai rikko-

muksia tietosuojan tai tietoturvan toteutumisessa tai tapahtuu jotain normaalista 
poikkeavaa. 

• Työtiloihin ei tule tarpeettomasti päästää ulkopuolisia eikä jättää näihin ulkopuo-
lisia yksinään. 

o Ovia ei saa kiilata auki esim. harjanvarrella tms. 
o Tapaamisen järjestänyt työntekijä huolehtii ovien avaamisen. 
o Kysy kuka ja millä asialla henkilö on, mikäli näet lukituissa tiloissa ulko-

puolisia yksinään. 
o Lukitse toimiston ovi lähtiessäsi, ellei tiloihin jää toista työntekijää. 
o Huolehdi kulunvalvonnassa olevien ovien lukittumisesta. 



 
 



 
 

Etätyön checklist 

 

 Työskentelytila on rauhallinen ja työskentelyyn soveltuva 

Työskentelytilassa on mahdollista keskustella (puhelin, teams, yms.) ulkopuo-

listen kuulematta (ulkopuolisia ovat myös perheenjäsenet) 

Mahdollisuus käyttää etäkokouksissa kaiuttimen sijaan kuulokkeita, jotka ovat 

suositeltavat ja suojaavat keskustelun sisällön kaiutinta paremmin. Kuulok-

keet ovat suositeltavat, ellei tila mahdollista täyttä yksityisyyttä. 

Käytössä työnantajan laitteet ja riittävä perehdytys niiden käyttöön 

Etäyhteys on salattu ja käytetty nettiyhteys turvallinen 

Mukana vain tarpeellinen määrä manuaalista aineistoa, joka ei paljastuessaan 

aiheuta merkittävää haittaa 

Asiakirjojen säilytys mahdollista niiden salassapito säilyttäen 

Laitteiden kuljetus työpaikan ja etätyöpisteen välillä mietitty, ei esim. säilyttä-

mistä auton etupenkillä kauppareissun ajan tms. 

Töiden tallennus tietoturvallisesti, soveltuvaa tallennustilaa käyttäen mahdol-

lista 

Salasanat ovat riittävän vahvat ja tiedossa vain henkilökohtaisesti 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
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1. JOHDANTO 

Tietoaineistot ovat keskeisessä roolissa tietoyhteiskunnassa. Tietojen tulee olla hyödynnettävissä tar-

peen mukaisesti ja tiedon hallinta- ja käsittelykäytäntöjen tulee toimia asianmukaisesti kaikissa tilan-

teissa. Tietojenkäsittelyn turvallisuus, luotettavuus ja virheettömyys ovat tärkeitä toiminnan jatkuvuu-

den sekä palveluiden laadun ja tehokkuuden kannalta. 

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittää tietoturvaa ja tietosuojaa, joista käytetään tässä politii-

kassa myös nimitystä tietoturvallisuus, koskevat periaatteet ja linjaukset, se toimii perustana tietotur-

vaa ja tietosuojaa koskeville ohjeille. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka koskee jokaista työntekijää, vi-

ranhaltijaa, luottamushenkilöä ja sidosryhmän edustajaa, joka työnsä tai toimeksiantonsa puitteissa 

käsittelee tietoaineistoja. Tätä politiikkaa sovelletaan kaikkeen tietoon, riippumatta sen esitystavasta, 

muodosta, elinkaaren vaiheesta, tallennusympäristöstä tai siirtotiestä. 

Ensisijainen vastuu tietoturvan ja tietosuojan toteutumisesta on organisaation ylimmällä johdolla, joka 

varmistaa tietoturva- ja tietosuojatyön riittävän resursoinnin ja seurannan. Tietoturvan ja tietoteknii-

kan ammattilaisilla on keskeinen merkitys johdon neuvonantajina. 

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on julkinen asiakirja ja se on voimassa toistaiseksi, sitä täydennetään 

tai päivitetään tarpeen mukaan, kuten lainsäädännön tai muiden ohjeistusten muuttuessa.  

2. TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPERIAATTEET 

Tietoturva- ja tietosuojatyö ovat osa yleistä turvallisuustoimintaa, riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa. 

Tietoturvan ja tietosuojan toteutumista seurataan vuosittain tietoturvaorganisaation raportoinnilla 

johdolle. 

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittää periaatteet, toimintatavat, vastuut, toimivallat, valvonnan 

ja seuraamusjärjestelmän, joita noudatetaan tietoturvan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. 

Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaoppaasta löytyvät käytännön ohjeet tietosuojan ja tietoturvan to-

teuttamiseksi. Alakohtaisia lisäohjeita ja määräyksiä annetaan tarpeen mukaisesti. Nämä ohjeet anne-

taan tiedoksi jokaiselle työntekijälle ja tietojärjestelmän käyttäjälle.  

Tietoturvaperiaatteita noudatetaan kaikissa tiedon elinkaaren vaiheissa ja tämän edistämiseksi tieto-

turva- ja tietosuojaperiaatteet ovat osa henkilöstön perehdytystä ja koulutusta. Teknisin ratkaisuin 

varmistetaan toiminnan ja työtehtävän kannalta tarpeellisten tietojen käsittely ja rajoitetaan työn kan-

nalta tarpeettomaan tietoon pääsyä.  

3. TIETOTURVA 

Tietoturvan toteuttaminen on tietojen, tietojärjestelmien, tiedonvälityksen ja niitä käyttävien palve-

luiden turvaamista ja suojaamista siten, että tietojen olemassaolo, oikeellisuus, käytettävyys, luotta-

muksellisuus ja palveluiden jatkuvuus eivät vaarannu. Tietoturvatoimenpiteet koskevat sekä sähköistä 

että manuaalista tietojenkäsittelyä. Tietoturvan toteuttamiseen liittyvät oleellisena henkilöstölle ja 

luottamushenkilöille suunnatut ohjeet, yleiset ohjeet ovat henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaop-

paassa, lisäksi alakohtaisia, tarkentavia, ohjeita annetaan tarpeen mukaan. 
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Tietoturva koostuu:  

➢ Tiedon luottamuksellisuudesta, eli siitä, että tiedot ovat vain niihin oikeutettujen henkilöiden 

saatavilla eivätkä ne päädy ulkopuolisten tietoon. 

➢ Tiedon eheydestä, joka tarkoittaa tietojen muuttumattomuutta tai muutoksen havaitsemista 

ja säilyvyyttä huolimatta laitteisto- tai järjestelmäviasta tai inhimillisen toiminnan virheistä. 

➢ Tiedon saatavuudesta, eli tieto on oikeutettujen henkilöiden saatavilla tai käytettävissä silloin 

kun niitä tarvitaan. 

➢ Todentamisesta ja kiistämättömyydestä, joilla tarkoitetaan käyttäjän todentamista ja käyttä-

jien tietojen käytön kiistämätöntä todistamista. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Tietojärjestelmien teknisen ympäristön ja laitteiden ylläpidon toteuttaa Suupohjan seutupalvelukes-

kus Oy, joka vastaa sopimusten mukaisesti tietoturvan toteutumisesta. Johdon vastuulla on huolehtia 

sopimusten ajantasaisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Lainsäädännön tai viranomaismääräys-

ten muuttuessa on tarkistettava vastaako sopimus muuttuneeseen tilanteeseen. 

3.1. Tietojärjestelmä 

Tietojärjestelmä on kokonaisuus, joka 

koostuu tietovarannoista, niitä käsitte-

levistä sovelluksista ja laitteista sekä 

tietoverkoista, tietojen käyttöä määrit-

tävistä ohjeista, käyttäjistä sekä liitty-

mistä toisiin tietojärjestelmiin. Tieto-

järjestelmän oleellinen vaatimus on kä-

siteltävien tietojen turvallisuus ja tieto-

turvan yleinen hallinta ja valvonta. 

Poikkeama missä tahansa kokonaisuu-

den osassa merkitsee häiriötä järjestel-

män toiminnassa.  

Tietojärjestelmistä ylläpidetään tietojär-

jestelmäluetteloa yhteistyössä Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n ICT-palveluiden kanssa.   

       Kuva 2: Tietojärjestelmä 

         Kuva 1: Tietoturva ja tietosuoja 
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3.2. Tietoturvan hallinnolliset periaatteet 

Hallinnollinen tietoturva on tietoturvatoimintojen johtamista ja organisointia, ja sillä tarkoitetaan tie-

toturvatoimintojen, henkilöstön tehtävien ja vastuiden sekä ohjeistuksen, koulutuksen ja valvonnan 

muodostamaa kokonaisuutta. Hallinnollinen tietoturva pyrkii ennakoimaan riskejä sekä arvioimaan ja 

hallitsemaan riskien mahdollisia vaikutuksia. Tavoitteena on sekä tietoturvan tekninen toteutuminen 

että johdon ja henkilöstön sitoutuminen sen suunnitelmalliseen hoitamiseen ja kehittämiseen.  

Palveluiden hankinnoissa edellytetään tiedon käsittelyyn liittyvien suojatoimien, vastuiden ja teknisten 

tietoturvavastuiden sisältyvän palvelusopimuksiin, lisäksi henkilötietojen käsittelystä sovitaan EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

Tietoturvaan liittyvillä tehtävillä on omat vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöillä järjestetään resurssit ja toi-

mivalta toteuttaa vastuulleen annetut tehtävät. Tarkemmin tästä on kerrottu luvussa Vastuut ja orga-

nisointi. 

Tietoturvaperiaatteet viedään käytäntöön ohjeistuksin, koulutuksin ja tiedottein. 

3.3. Henkilöstöturvallisuus 

Henkilöstöturvallisuus on henkilöiden toimista johtuvia ja heihin kohdistuvien tietoturvauhkien hallin-

taa. Tavoitteena on luotettava ja tehtäväänsä soveltuva henkilöstö, joka tuntee oman roolinsa mukai-

sesti asetetut tietoturvavaatimukset. Henkilöstö, opiskelijat, harjoittelijat ja organisaatiolle ostopalve-

luita tuottavat henkilöt ja toimijat velvoitetaan noudattamaan tietoturvallisia toimintatapoja tehtäväs-

sään.  

Henkilöstöturvallisuuden tietoturvaperiaatteiden toteutumiseksi haavoittuvat työyhdistelmät elimi-

noidaan, tämä tarkoittaa mm. sitä, että ei synny työtehtävää, jossa valvontaa suorittava henkilö valvoo 

myös omaa toimintaansa. 

Työtehtävän mukainen käyttöoikeus järjestelmiin ja ohjelmistoihin annetaan käyttölupahakemus ja 

vaitiolo-/salassapitositoumus täyttämällä ja esimiehen allekirjoituksella varmentaen (Liite 1 - malli sa-

lassapitositoumuksesta). Esimies vastaa käyttölupahakemuksen tekemisestä ja työtehtävän määritte-

lystä tehtäväkuvauksessa.  

Henkilökunnan koulutus, valmennus ja perehdyttäminen ovat tärkeä osa henkilökunnan tietoturvatie-

toisuuden ylläpidossa. Henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan tehtäväänsä, perehdytyksessä käy-

dään läpi tietoturva- ja tietosuojaohjeet. Osallistumista koulutuksiin ja tietoturvaosaamista seurataan 

esimiesten, tietosuojavastaavan ja johdon toimesta.  

Tietoturvaohjeiden noudattamisen seuranta on säännöllistä ja osa sisäistä valvontaa. Tietoturvarikko-

mukset ja tietoturvapoikkeamat käsitellään tietoturvan vaarantumisepäilyn selvitysprosessin (Liite 2) 

mukaisesti. Tietoturvarikkomusten ja väärinkäytösten rangaistusta määritettäessä sovelletaan tieto-

suojarikkomusten seuraamustaulukkoa (Liite 3). 

3.4. Fyysinen tietoturva 

Fyysisen tietoturvan keinoin suojataan organisaation hallussa olevia tietoja ja tietovarantoja fyysisten 

uhkien, kuten rakenteiden ja niiden vikojen aiheuttamilta vahingoilta ja luvattomien tai rikollisten toi-

mien seurauksilta. Fyysisen tietoturvan suunnittelussa kartoitetaan ja huomioidaan tärkeimmät suo-

jattavat kohteet ja varmistetaan teknisten järjestelmien toiminta. 
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Fyysinen tietoturva sisältää mm. kulun- ja tilojen valvonnan, vartioinnin, palo-, vesi-, sähkö-, ilmas-

tointi- ja murtovahinkojen torjunnan sekä kuriirikuljetusten ja tietoaineistoja sisältävien postilähetys-

ten suojaamisen vahinkoja ja asiatonta toimintaa vastaan. 

Kaupungin tekninen toimiala ja Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy vastaavat osaltaan fyysisen tieto-

turvan ylläpidosta ja henkilöstöä ohjeistetaan henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvaoppaassa fyysisen 

tietoturvan käytänteistä.   

3.5. Tietoaineiston turvallisuus 

Tietojen käsittely sekä luokittelu ja säilyttäminen perustuvat tiedonhallintaa ohjaavaan lainsäädäntöön 

ja ohjeisiin. Perusteena henkilötietojen käsittelylle on lakisääteisyys tai käyttäjän tehtävästä johtuva 

asiayhteys asiakkaaseen ja häntä koskeviin tietoihin. 

Tietojen saatavuus, käytettävyys ja säilytys varmistetaan teknisin toimin ja estetään tietojen tahaton 

tai tahallinen tuhoutuminen tai vääristyminen. Teknisillä toimilla pyritään varmistamaan toiminnan 

jatkuvuus häiriöttä ja varaudutaan mahdollisista häiriöistä toipumiseen. Samalla varmistetaan mah-

dollisen sähköisen asioinnin saatavuus, luotettavuus ja kiistämättömyys, joka perustuu sähköisen asi-

oinnin toimintaprosessin huolelliseen suunnitteluun. Tietoturvatoimia sovelletaan tietoaineiston koko 

elinkaaren ajan, tiedon syntymisestä sen hävittämiseen. 

3.6. Laitteistoturvallisuus 

Laitteistoturvallisuudella turvataan organisaation laitteistojen elinkaarta ja turvallista käyttöä, siihen 

kuuluvat laitteiston asennuksen, suojauksen, takuun ja ylläpidon lisäksi erilaiset tukipalvelut ja sopi-

mukset sekä laitteistojen turvallinen poisto niiden elinkaaren lopussa.  

Laitteiden elinkaareen liittyvät palvelusopimukset pidetään ajan tasalla ja laitteiston elinkaaren päät-

tyessä huolehditaan tietojen asianmukaisesta tuhoamisesta. Tietojärjestelmätoimittajilla ja tietoinfra-

struktuurin ylläpitäjällä on omat vastuunsa laitteistoturvallisuuden osalta ja nämä huomioidaan han-

kinnoissa ja sopimuksissa. 

Teknisin toimin pyritään varmistamaan tietojen keskeytyksetön käyttö ja toiminnan jatkuvuus sekä va-

raudutaan mahdollisista häiriöistä toipumiseen. Kriittisille laitteistoille toteutetaan katkoton sähkön-

syöttö ja ylläpidon korkea palvelutaso. 

ICT-laitteiden hankinnasta, ohjelmistoasennuksista, suojauksesta ja ylläpidosta vastaa keskitetysti Suu-

pohjan Seutupalvelukeskus Oy palvelusopimuksen mukaisesti. 

3.7. Ohjelmistoturvallisuus 

Pääsynhallinnalla ja sen suunnittelulla estetään tietoaineiston, ohjelmien ja järjestelmien luvaton 

käyttö. Ohjelmistojen tietoturva huomioidaan jo niiden hankintavaiheessa, jolloin varmistutaan ohjel-

mistojen tietoturvasta ja vaatimustenmukaisuudesta.  

Ohjelman hankinnan lähtökohta on sen tekninen ja toiminnallinen yhteensopivuus käytössä olevien 

ohjelmistojen ja arkkitehtuurin kanssa. Lisäksi huomioidaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asetta-

mat vaatimukset. Ohjelmiston valmistajan ja myyjän vastuu ohjelmistotuotteista määräytyy hankinta- 

ja käyttöoikeussopimuksissa.  
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Esimies vastaa siitä, että hänen alaisuudessaan olevat käyttäjät perehdytetään ohjelmistojen tietotur-

valliseen käyttöön. 

Ohjelmien hankinta, asentaminen, suojaus, päivitykset ja varmuuskopiointi on suurelta osin keskitetty 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:lle palvelusopimuksen mukaisesti.  

3.8. Tietoliikenneturvallisuus 

Tietoliikenneturvallisuus pyrkii turvaamaan viestinnän häiriöttömyys, tiedonsiirtoyhteyksien käytettä-

vyys, tiedonsiirron suojaaminen ja salaus sekä käyttäjien tunnistaminen. Tietoliikenneturvallisuus kat-

taa tietoverkon ja sen laitteiden kokoonpanon, ylläpidon ja muutosten hallinnan, jonka tuloksena ovat 

turvatut ja luotettavat tiedonsiirtoyhteydet. 

Tietoliikenneturvallisuuden ylläpito on keskitetty Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:lle palvelusopi-

muksen mukaisesti.  

3.9. Käyttöturvallisuus 

Käyttöturvallisuus tarkoittaa turvallisen käytön toimintaolosuhteita, tekniikan toimivuuden valvontaa, 

käytön ja lokien valvontaa, ohjelmistotukea, ylläpitoa ja huollon turvallisuustoimenpiteitä, varmuus-

kopiointia sekä häiriöraportointia.  

Käyttöturvallisuuden perustana on osaava ja sitoutunut henkilöstö sekä ajantasaiset ohjeistukset, joita 

toiminnassa noudatetaan. Tietojen käyttöoikeuksia rajataan tietojen käsittelyn suunnittelulla ja käyt-

töoikeuksien hallinnalla. 

Esimiehet ja ohjelmien pääkäyttäjät opastavat ja kouluttavat henkilöstöä ohjelmistojen käyttöön ja 

tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Laitteiden ja ohjelmien käyttäjien tulee perehtyä annettuihin 

ohjeisiin ja noudattaa niitä. 

Käyttöturvallisuuden tekninen ylläpito on keskitetty Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:lle palveluso-

pimuksen mukaisesti.  

3.10. Etätyö ja matkatyö 

Etätyöllä, samoin kuin matkatyöllä, tarkoitetaan muualla kuin organisaation vakituisessa toimipis-

teessä tehtävää työtä. Etätyöksi luetaan myös työnantajan järjestämä vakituinen etätyöpiste ja mat-

koilla esim. hotelli tai toisen organisaation tilat sekä matkalla käytetyt kulkuvälineet. Tyypillinen esi-

merkki etätyöstä tai matkatyöstä on sähköpostin tarkistaminen kännykällä oman työpaikan ulkopuo-

lella. 

Etä- ja matkatyön käyttöympäristöt vaihtelevat, eikä ympäristön turvallisuuteen voida aina vaikuttaa. 

Etätyöntekijän toimenpiteillä ja menettelytavoilla on tällöin erityisen suuri merkitys ja etätyöntekijän 

on kyettävä tekemään itsenäinen arvio etätyöympäristön turvallisuudesta sekä toimittava sen mukai-

sesti.  

Puhelinten ja muiden mobiililaitteiden käytön turvallisuudesta sekä tietojen salassapidon toteutumi-

sesta tulee huolehtia, kunkin käyttöpaikan erityisolosuhteet huomioiden. Kaikessa organisaation toi-

mitilojen ulkopuolella tehtävässä työssä on noudatettava annettuja ohjeita. 
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3.11. Seuranta, valvonta ja raportointi 

Tietoturvan kehittäminen ja ylläpito vaativat jatkuvaa seurantaa. Tähän kuuluvat tietoturvan valvonta 

sekä poikkeamien raportointi ja tilastointi. Seurannan toteuttaminen kuuluu pääosin ICT-palveluille, 

tietosuojavastaavalle ja tietoturvatyöryhmälle, mutta jokaisella on velvollisuus raportoida havaitse-

mistaan poikkeamista. Esimiesten velvollisuus on dokumentoida havaitut tietoturvaan ja tietosuojaan 

liittyvät poikkeamat ja ilmoittaa näistä eteenpäin tietoturvan tai tietosuojan vastuuhenkilöille.  

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukainen jatkuva seuranta ja valvonta kuuluu nimettyjen 

henkilöiden lisäksi kaikille esimiehille. Lisäksi valvontaa tehdään rekisteröidyn pyynnöstä tai työnteki-

jän ilmoituksen perusteella.  

4. TIETOSUOJA 

Tietosuoja koskee henkilötietojen käsittelyä, se määrittää henkilöiden yksityisyyden suojaamista ja sillä 

turvataan luonnollisten henkilöiden oikeuksia, tietoja ja luottamusta. Tietosuojan vaatimukset tulevat 

EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta, jonka tarkoitus on turvata rekisteröityjen oikeudet sekä henki-

lötietojen käsittelyn läpinäkyvyys ja oikeasuhtaisuus sekä varmistaa tietosuojan toteutuminen. 

Tietosuojaa ja sen vaatimuksia määrittelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä kansallinen lainsää-

däntö, joka velvoittaa rekisterinpitäjän suunnittelemaan henkilötietojen käsittelyn ja osoittamaan kä-

sittelyn lainmukaisuuden sekä suojaamaan tiedot asiattomalta käsittelyltä. Suojaamistoimet kattavat 

kaiken tiedon käsittelyn, siirron ja säilytyksen, riippumatta niiden tallennusmuodosta. Henkilötietojen 

turvallinen käsittely korostuu alueellisten ja kansallisten yhteisjärjestelmien käytössä. 

Tietosuojan toteutumista seurataan ja havaittuun asiattomaan käyttöön puututaan. Työntekijällä on 

velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan tietosuojan ongelmista. Tietojen luvattomasta käytöstä saattaa 

seurauksena olla oikeudellisia seurauksia tai erilaisia työnantajan menettelyjä, riippuen tilanteen va-

kavuudesta. Näitä toimenpiteitä kuvataan liitteissä kaksi ja kolme. 

4.1. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely 

Henkilötietoja käsitellään siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palvelun tai työtehtävän kannalta. Kä-

sittelytoimet suunnitellaan ja määritellään tiedon elinkaari huomioiden. Henkilötietojen käyttö on sal-

littua vain lainsäädännön nojalla tai henkilön suostumuksen perusteella. Tietojen säilytys ja käyttö ta-

pahtuu tietoturvaperiaatteita noudattaen. 

Henkilötietojen tulee säilyä virheettöminä ja niiden tulee olla saatavilla tarpeen mukaisesti. Henkilö-

tietoihin pääsy on rajattu työtehtävän mukaiseksi. Mikäli henkilötietoja luovutetaan, tulee siirron olla 

tietoturvallinen ja perustua lakiin tai suostumukseen. Tietoja voidaan luovuttaa lakien ja asetusten no-

jalla tai rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 

oikeudet itseään koskeviin tietoihin. 

5. TIETOTURVARISKEIHIN VARAUTUMINEN  

Valtaosa palveluista perustuu tietoaineiston käsittelyyn ja sähköisten tietovarantojen käyttöön, joi-

den toimivuutta voivat uhata luonnonilmiöiden, inhimillisen toiminnan tai tekniikan pettämisen ai-

heuttamat tilanteet sekä järjestelmiin kohdistuvat tahalliset sähköiset tai fyysiset hyökkäykset. 
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Näiden seurauksena voivat olla mm. tiedon saatavuuden heikentyminen, tiedon muuttuminen tai 

tiedon päätyminen ulkopuolisen tietoon. 

Sähköiset tietojärjestelmät ja näitä yhdistävät tietoverkot muodostavat järjestelmäkokonaisuuksia, 

joiden häiriöt ja niiden vaikutukset, voivat laajentua yksittäistä työasemaa koskevista koko järjestel-

män laajuisiksi. Tietojärjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat mm. työasemat, puhelimet, palvelimet ja 

muu verkon infrastruktuuri.  

Tietoturvariskejä arvioidaan ja niihin varaudutaan ennalta. Uhkia aiheuttavat mm. tietoisesti tehdyt 

väärinkäytökset, tietomurrot, virheellisesti toimivat ohjelmistot ja laitteet, virukset ja haittaohjelmat, 

palvelunestohyökkäykset sekä tekniset ongelmat. Tietoturvaan kohdistuvat uhat voivat aiheuttaa ris-

kin tietojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenteen luottamuksellisuudelle, eheydelle ja käytettävyy-

delle. 

Henkilöstön osaaminen ja tietoisuus ovat merkittäviä tekijöitä tietoturvan toteutumisessa. Koulutta-

minen sekä tietoisuuden lisääminen tietoturvasta ovat keskeisiä toimenpiteitä uhkien pienentämi-

sessä.  

ICT-palvelut ja verkon ylläpito ostetaan laajalti Suupohjan seutupalvelukeskukselta, jonka valmius-

suunnittelua ja varautumista ohjataan perustamissopimuksen mukaisesti. Lisäksi käytössä on sisäi-

sesti hankittuja ohjelmistokokonaisuuksia, joiden ylläpidosta vastataan sisäisesti tai yhteistyössä oh-

jelmatoimittajan kanssa. Useat näistä ohjelmistoista toimivat saas-palveluina, jolloin ylläpito tapah-

tuu järjestelmän toimittajan toimesta ja käyttö soveltuvan käyttöliittymän kautta etäyhteydellä. 

5.1. Riskien arviointi 

Tietoturvariskejä arvioitaessa on huomio kiinnitettävä erityisesti tietojen käsittelyn sisältämiin riskei-

hin. Riskejä syntyy aina kun tietoja käsitellään, erityisesti silloin, jos tietoja on tarpeen siirtää. Riskejä 

ovat myös tietojen vahingossa tapahtuva tai tarkoituksellinen tuhoaminen, muuttaminen, luvaton luo-

vuttaminen tai tietojen oikeudeton käyttö.  

Järjestelmien luokittelu tapahtuu niiden kriittisyyden mukaan. Järjestelmien turvajärjestelyt tarkaste-

taan säännöllisesti ja tarvittaessa niiden toimivuus testataan.  

5.2. Riskienhallintasuunnitelma 

Tietoturvariskejä arvioidaan ja hallitaan riskienhallinnan ohjeis-

tuksen mukaisesti ja tietoturvan suurimmat riskit sisällytetään 

organisaation riskienhallintasuunnitelmaan.  

Tiivistetysti riskienhallinta toteutetaan oheisen kuvion mukai-

sesti. Riskienhallinnassa tunnistetaan riskit, suojataan tiedot, 

havaitaan rikkomukset, toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla ja 

varmistetaan toiminnan vaikutukset.  

5.3. Häiriön tai uhkatilanteen tunnistaminen ja rea-

gointi 

Puutteiden ja haavoittuvuuksien seurauksena voi olla tietojärjestelmiin tai tietoaineistoon kohdistuva 

uhka tai poikkeama. Jokaisella työntekijällä ja luottamushenkilöllä on velvollisuus ilmoittaa havaitse-

mistaan tai tietoonsa tulleista tietosuojan tai tietoturvan puutteista, haavoittuvuuksista ja häiriötilan-

teista esimiehelle, ICT-tuelle tai tietosuojavastaavalle. 

Kuva 3: Riskienhallintaprosessi 
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Häiriötilanteen tai uhkan toteutuessa alkuvaiheessa ei välttämättä ole tietoa siitä, onko häiriö tahalli-

nen vai tahaton. Näiden käsittelyssä on merkittäviä eroja, joten tilannetta arvioidaan jatkuvasti tilan-

nekuvan täydentyessä. Mikäli kyseessä on tahallinen häiriö, toimintatavat sovitetaan sellaisiksi, että 

mahdolliselle hyökkääjälle ei anneta harkitsemattomilla toimenpiteillä etua. Keskeistä on arvioida häi-

riön tyyppi ja sen aiheuttama uhka toiminnalle tai tietoturvallisuudelle.  

Mikäli kyse on henkilötietoihin kohdistuneesta tapahtumasta, arvioidaan tapahtuneen vakavuus ja se, 

tuleeko tapahtuneesta tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistolle ja rekisteröidyille. Tilanteen 

arvioinnin ja päätöksen ilmoituksesta tekevät tietoturvatyöryhmä ja tietosuojavastaava. 

Tiedonkulku ICT-palveluntuottajan ja rekisterinpitäjän välillä on oleellista. Tiedottaminen havaituista 

häiriöistä ja niiden selvittämisen etenemisestä sekä muista toimenpiteistä pidetään molempien osa-

puolten saatavilla. 

5.4. Viestintä häiriötilanteessa 

Häiriötilanne, jonka vaikutukset ovat laajat, vaatii usein viestintää organisaatiosta asiakkaille ja muille 

sidosryhmille. Viestinnässä noudatetaan pääsääntöisesti kriisiviestinnän ohjeistuksia ja vastuita. Vies-

tintä toteutetaan siten, että tapahtuneen selvitys ei häiriinny, eikä viestinnällä anneta tietoa, josta 

voi olla hyötyä mahdolliselle ulkopuoliselle hyökkääjälle. Alkuvaiheen viestintä on näin ollen niukkaa 

ja rajoittuu tilanteen kannalta tarpeelliseen tietoon, yksityiskohtia tarkennetaan tilanteen ja selvitys-

työn edetessä. 

5.5. Tietoturvarikkomusten seuraamukset 

Tietoturvarikkomuksista säädetään työsopimuslaissa sekä viranhaltijalaissa. Henkilötietoihin kohdistu-

vien rikkomusten osalta asiaa säätää lisäksi EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä kansalliset lait ja ase-

tukset, mm. rikoslaki.  

Tietoturvalainsäädäntöä ja organisaation tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa sekä näiden perusteella 

annettuja ohjeita vastaan rikkominen tulee aina ilmoittaa tietosuojavastaavalle tai esimiehelle. Val-

vontaprosessi etenee tietosuojavastaavan ja vastaavan viranhaltijan johdolla (liite 2). Seuraamuksista 

päättävät tietosuojavastaava ja rekisterinpidosta vastaava viranhaltija, seuraamustaulukon (liite 3) 

mukaisesti.  

Seurauksena rikkomuksista, niiden tapauskohtaisen vakavuuden mukaisesti, voi olla käyttöoikeuteen 

kohdistuvia rajoituksia, palvelusuhteeseen vaikuttavia seuraamuksia sekä rikoslaissa määriteltyjä seu-

raamuksia. Mikäli rikkomuksesta aiheutuu välittömästi tai välillisesti taloudellisia menetyksiä, voidaan 

päätyä vahingonkorvausvaatimuksiin. 

6. VASTUUT JA ORGANISOINTI 

Tietoturva on yhteinen asia ja se koskettaa koko henkilöstöä.  

Ylintä vastuuta tietoturvasta ja tietosuojasta kantaa kunnanhallitus näitä johtaa kunnanjohtaja. Ylim-

män johdon tehtävänä on valvoa kokonaisuutta sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toteutusta, 

lisäksi tehtävä on myös vastata ja antaa tarkemmat ohjeet sopimusten hallinnasta sekä määrätä sopi-

musten vastuuhenkilöt. Tietoturva- ja tietosuojatyöhön huolehditaan riittävä resursointi ja tietosuoja-

vastaavan työ mahdollistetaan organisaation toimenpitein. Kunnansihteeri vastaa teknisen ja hallin-

nollisen tietoturvan yleisestä järjestämisestä, kehittämisestä ja seurannasta.   
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Tietosuojavastaava auttaa johtoa velvoitteidensa toteuttamisessa rekisterinpitäjänä. Tietosuojavas-

taava osallistuu tietosuojaan liittyvään suunnittelutoimintaan, valmistelee ohjeita ja ylläpitää niitä sekä 

kouluttaa henkilöstöä tietosuojan toimintatavoista. Tietosuojavastaava tukee henkilökuntaa ja rekis-

teröityjä tietosuoja-asioissa ja seuraa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä ja suojausmenettelyä. Tie-

tosuojavastaavalla on oikeus suorittaa tehtävänsä ja niihin liittyvä suunnittelu, seuranta ja raportointi 

itsenäisesti. Lisäksi tietosuojavastaavalla on oikeus organisoida henkilötietojen käsittelyn valvonta, yl-

läpitää käyttöloki- ja luovutuslokirekistereitä sekä ryhtyä jatkotoimenpiteisiin tietosuojan ongelmati-

lanteissa kaupunginhallituksen hyväksymän toimintatavan mukaisesti. Lainmukainen velvollisuus on 

ottaa tietosuojavastaava riittävän aikaisessa vaiheessa mukaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan 

suunnittelutoimintaan sekä henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien hankintojen suunnitteluun.  

Tietoturvatyöryhmä toimii yhteistyössä tietosuojavastaavan kanssa tietoturvan toteuttamisessa ja 

suunnittelussa. Työryhmään kuuluvat tietosuojavastaava, kunnanjohtaja ja toimialajohtajat. Tietotur-

vatyöryhmä käsittelee tietoturvan linjaukset ja ohjeet sekä huolehtii tietoturvan toteuttamisen vas-

tuuttamisesta. Ryhmä seuraa ja toteuttaa tietoturvan eri vastuualueiden suunnitelmien, ohjeiden, se-

losteiden ja lomakkeiden laadintaa sekä ottaa tarvittaessa kantaa käytäntöihin ja kehittämishankkei-

siin ja seuraa yleisesti tietoturvatilannetta. 

Toimialajohtajat vastaavat palvelualueensa käytännön tietoturvasta, sen organisoinnista ja kehittämis-

toimista sekä tietoturvaa koskevasta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Heidän tehtävänään on 

vastata palvelualueensa henkilötietojärjestelmien rekistereistä, rekisteröityjen ajantasaisesta infor-

moinnista ja rekistereiden vastuuhenkilöiden nimeämisestä sekä vaikutustenarvioinnin tekemisestä 

omalla palvelualueellaan ja käsittelytoimista tehtävän selosteen ajantasaisuudesta sekä sopimusten 

ajantasaisuudesta. Toimialajohtajat antavat henkilötietojen ja tietoaineiston käsittelystä ja menettely-

tavoista ohjeita, jotka esimerkiksi tarkentavat kansallisia määräyksiä ja alueellisesti sovittuja toiminta-

malleja. Ohjeiden luontiin osallistuvat rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava sekä tarpeen mukaisesti 

määritellyt rekisterin yhteyshenkilöt. 

Asiakirjahallinnon johtava viranhaltija laatii tiedonhallinnan ohjeet ja valvoo, että tehtävät hoidetaan 

annettujen ohjeiden mukaisesti sekä huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvon-

nasta. Asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan ja toimialojen arkistovastaavien vastuulla on asiakirjo-

jen käytettävyyden, säilyttämisen ja lainmukaisen luovuttamisen sekä säilyttämisen toteuttaminen tie-

donhallintaohjeistuksen mukaisesti.  

Esimiesten vastuulla on tietoturvan ja tietosuojan toteutuminen vastuualueellaan. Keskeisimmät teh-

tävät tietoturvan ja tietosuojan kannalta ovat: 

- Oman vastuualueensa henkilöstön perehdyttäminen työtehtäviin liittyviin tietoturva- ja tieto-

suojavastuisiin 

- Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaoppaan sekä muiden tietoturva- ja tietosuojaohjeiden an-

taminen tiedoksi henkilöstölleen  

- Oikeus velvoittaa henkilöstönsä lisäkoulutukseen tai -perehdytykseen 

- Tietoturvan ja tietosuojan toteutumisen seuranta 

- Palvelusuhteen päättyessä tai työtehtävän vaihtuessa ilmoitus ICT-palveluille käyttöoikeuksien 

päättämisestä tai muuttamisesta 

Pääkäyttäjät vastaavat käyttöoikeuksiensa mukaisesti järjestelmän tai sovelluksen tietoturvan ja tie-

tosuojan toteutumisesta sekä ohjeistavat ja kouluttavat muita käyttäjiä järjestelmän tai sovelluksen 

käytössä. 

Jokainen työntekijä ja luottamushenkilö on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan tietoturvapuut-

teista, uhista tai menettelyvirheistä esimiehelle, ICT-tuelle tai tietosuojavastaavalle. Lisäksi havaituista 

haavoittuvuuksista yms. puutteista laitteiden suojauksessa tulee ilmoittaa ICT-palveluille. Jokainen 
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työntekijä ja luottamushenkilö on omalta osaltaan vastuussa tietoturvan ja tietosuojan ohjeiden nou-

dattamisesta sekä niiden toteuttamisesta toiminta-alueellaan. 

Suupohjan seutupalvelukeskus ylläpitää alueella verkkopalveluita sekä leasing yms. laitteita. ICT-pal-

velujen tehtävä on osaltaan edistää tietoturvan ja tietosuojan toteutumista sekä toimia käyttäjien 

tukena erilaisissa tilanteissa.  

7. KOLMANNET OSAPUOLET 

Palveluja tuottavat kolmannet osapuolet ovat velvollisia noudattamaan ostajan antamia ohjeita sekä 

laissa määriteltyjä tietoturva- ja tietosuojavaatimuksia. Kolmannet osapuolet ovat velvollisia ilmoitta-

maan tietoturvapoikkeamista, joilla voi olla vaikutusta tietoturvan toteutumiselle. Ilmoitusvelvollisuus 

ja muut vastuut määritellään sopimuksin. 

Kolmannet osapuolet velvoitetaan tarpeen mukaisesti nimeämään tietoturva- ja tietosuoja-asioihin 

yhteyshenkilö, joka vastaa ohjeiden sekä tietoturva- ja tietosuojatason noudattamisesta.  

8. LISÄTIETOA 

Tämä tietoturva- ja tietosuojapolitiikka pohjautuu kansalliseen lainsäädäntöön ja EU:n yleiseen tieto-

suoja-asetukseen. Lisätietoa löydät mm. seuraavista: 

o Lainsäädäntö 

o www.finlex.fi 

o https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi 

o Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän VAHTI-ohjeet 

o www.vahtiohje.fi 

o Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen sivut 

o https://www.viestintävirasto.fi/kyberturvallisuus.html 

o Tietosuojavaltuutetun toimisto 

o www.tietosuoja.fi 

http://www.finlex.fi/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi
http://www.vahtiohje.fi/
https://www.viestintävirasto.fi/kyberturvallisuus.html
http://www.tietosuoja.fi/


 
 

LIITE 1 

KÄYTTÖOIKEUSHAKEMUS JA SITOUMUS SALASSAPIDOSTA JA VAITIOLOVELVOLLISUUDESTA 

Me allekirjoittaneet osapuolet olemme sopineet salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta seuraavaa: 
Asiakirjojen, tietojen ja tietojärjestelmien käsittely- ja käyttöoikeudet annetaan vain tämän sitoumuksen al-
lekirjoittaneelle. Sitoumus tehdään työsuhteen alkaessa, sijaisten, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden kanssa 
ensimmäisen palvelusuhteen alkaessa tai palvelusuhteen luonteen muuttuessa.  
 
Jokainen työntekijä vastaa oman toimintansa tietoturvallisuudesta ja lainsäädännön, annettujen ohjeiden ja 
määräysten noudattamisesta tehtäviensä hoidossa.  
 
Työnantajan tietoturva- ja tietosuojaohjeet sekä sitä täydentävä henkilöstön tietoturvaohjeet annetaan tie-
doksi jokaiselle työntekijälle ja tietojärjestelmän käyttäjälle. Esimiehen velvollisuus on uuden työntekijän pe-
rehdytyksen yhteydessä läpikäydä henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaohjeet.  
 
Vaitiolo- ja salassapitositoumus: 
Työntekijänä sitoudun olemaan käyttämättä, ilmaisematta tai luovuttamatta palvelusuhteen aikana asiakkai-
siin, potilaisiin, henkilötietoihin sekä liike- ja ammattisalaisuuksiin liittyviä salassa pidettäviä tietoja, riippu-
matta siitä, miten tai mihin tieto on tallennettu tai millä tavalla tieto on saatu (kirjallisesti, suullisesti tai ha-
vainnoimalla) muutoin kuin työtehtävien vaatimassa laajuudessa ja yhteydessä. Tietojen luovutuksen tulee 
perustua aina asiakkaan tai potilaan kirjalliseen suostumukseen, asiayhteydestä ilmenevään suostumukseen 
tai lainsäädäntöön.   
 
Sitoudun noudattamaan seuraavia tietosuojaperiaatteita:  

• Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee minua palvelusuhteeni aikana ja myös sen jälkeen 

• Noudatan erityistä huolellisuutta käsitellessäni salassa pidettäviä tietoja 

• Pidän salassa kaikki tietooni saamani arkaluonteiset tiedot esim. henkilön sairautta, tutkimusta, hoi-
toa, taloudellista asemaa tai sosiaalisia etuuksia koskevat tiedot sekä myös asiakkaaksi hakeutumisen 
ja asiakkuuden olemassaolon sekä turvallisuuteen, tietojärjestelmiin ja kiinteistön liittyvät tiedot.  

• Käsittelen vain työtehtävieni edellyttämiä tietoja. En käsittele esim. työkavereiden, lähiomaisten, 

naapureiden tai julkisuuden henkilöiden tietoja, mikäli työtehtäväni eivät sitä sillä hetkellä edellytä.  

• Vastaan käyttäjätunnuksillani ja/tai varmennekortin tunnuksillani tapahtuvasta tietojen käytöstä. 
Tunnuksia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. 

• Vastaan käytössäni olevasta kannettavasta tietokoneesta tai muusta laitteesta niin, ettei laite ja siinä 
olevat tiedot joudu vääriin käsiin.  

• Olen tietoinen, että tietojärjestelmissä käyntini ja siellä tehdyt tapahtumat kirjautuvat lokitiedostoi-
hin ja epäillystä väärinkäytöstä raportoidaan esimiehelleni ja tarvittaessa myös viranomaisille sekä 
henkilölle, jonka tiedoista on kyse. 

• Olen tietoinen, että tietojen väärinkäyttö tai tahallinen ohjeiden vastainen toiminta on lainsäädän-
nössä rangaistava teko. Rangaistavaa menettelyä henkilörekisteritoiminnassa koskevat säännökset sisäl-
tyvät EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, tietosuojalakiin ja rikoslakiin. Tietojen oikeudettomasta käy-
töstä voi seurata rikos-, työ- ja vahingonkorvausoikeudellisia seuraamuksia. 
 

Olen lukenut tämän sitoumuksen ja ymmärrän sen sisällön ja merkityksen. 
  
Paikka ja aika:__________________________      _____ / _____ 20_____ 
 
 
___________________________________________ ________________________________________ 
Työntekijän nimi   Työyksikkö   
 
____________________________________________ ________________________________________ 
Työntekijän allekirjoitus   Esimiehen allekirjoitus 



 
 

LIITE 2. Tietoturvan tai tietosuojan vaarantumisepäilyn selvitysprosessi. 

 



 
 

LIITE 3. Tietosuojarikkomusten seuraamustaulukko  
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Satasote | Pohjoisranta 11 D, PL 260, 28101 Pori | www.satasote.fi  

Satakunnan kunnat, pelastuslaitos ja sote-kuntayhtymät 

Satasoten Ohjausryhmä päätti 11.3.2021, että Satakuntaliiton koordinoimana käydään neuvottelut 

Satakunnan sote-järjestämisvastuullisten kanssa eduskunnan käsittelyssä olevan 

hyvinvointialueiden perustamista koskevan voimaanpanolain mukaisen väliaikaisen 

valmistelutoimielimen toiminnan käynnistämisestä ottaen huomioon pääsopijajärjestöjen 

mahdollisuuden osallistua valmisteluun ja kokoonpanosta siten, että väliaikaisen 

valmistelutoimielimen (VATE) käynnistyminen on mahdollista heti, kun lainsäädäntö mahdollisesti 

hyväksytään 1.7.2021. 

 

Lisäksi ohjausryhmä päätti, että Satakunnassa VATE:n toimintaa ohjataan poliittisesti. 

Vapaaehtoisen valmistelun ajan poliittinen ohjaus toteutetaan Satasoten nykyisen johtoryhmän ja 

ohjausryhmän toimesta, johon kuuluvat myös pääsopijajärjestöjen edustajat. 

 

Liitteessä on tarkemmin esitetty VATE:n toiminnan käynnistämistä pohjustavan asiantuntijaryhmän 

nimeämisen tavoitteet ja se tehtäväkokonaisuus, jota asiantuntijaryhmän tulisi lähteä viemään 

eteenpäin. 

 

Pyydän, että nimeäisitte edustajanne asiantuntijaryhmään liitteessä olevan jaottelun mukaisesti ja 

nimeämisessänne otatte huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 

koskien julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanoa.  

 

Nimeämisvastauksenne pyydän toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen 

kirjaamo@satakunta.fi viimeistään perjantaina 30.4.2021. 

 

Mahdollisia lisä- tai täydennystietoja annan pyydettäessä mielelläni. 

 

 

Asko Aro-Heinilä 

Maakuntajohtaja 

Satakuntaliitto 

asko.aro-heinila@satakunta.fi 

puh +358 50 350 1505 

 

  

mailto:kirjaamo@satakunta.fi
mailto:asko.aro-heinila@satakunta.fi
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Hyvinvointialueen perustamisvaiheen väliaikaista valmistelutoimielintä ennakoivan 

asiantuntijaryhmän asettaminen 

Yleistä Satasoten valmistelusta  

Satasoten Ohjausryhmä päätti 11.3.2021, että Satakuntaliiton koordinoimana käydään neuvottelut 

Satakunnan sote-järjestämisvastuullisten kanssa eduskunnan käsittelyssä olevan 

hyvinvointialueiden perustamista koskevan voimaanpanolain mukaisen väliaikaisen 

valmistelutoimielimen toiminnan käynnistämisestä ottaen huomioon pääsopijajärjestöjen 

mahdollisuuden osallistua valmisteluun ja kokoonpanosta siten, että väliaikaisen 

valmistelutoimielimen (VATE) käynnistyminen on mahdollista heti, kun lainsäädäntö mahdollisesti 

hyväksytään 1.7.2021. 

 

Lisäksi ohjausryhmä päätti, että Satakunnassa VATE:n toimintaa ohjataan poliittisesti. 

Vapaaehtoisen valmistelun ajan poliittinen ohjaus toteutetaan Satasoten nykyisen johtoryhmän ja 

ohjausryhmän toimesta, johon kuuluvat myös pääsopijajärjestöjen edustajat. 

 

Satasoten hankesuunnitelman mukainen vapaaehtoinen valmistelutyö tähtää siihen, että jos 

hallituksen tavoitteiden mukaisesti uusi sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö (sote-lait) 

hyväksytään 1.7. 2021 lukien, väliaikaishallinto eli väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) pääsee 

mahdollisimman sujuvasti aloittamaan työnsä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 hyvinvointialueille edellyttää aktiivista toimintaa heti lakien 

voimaantulon jälkeen, jotta palvelutuotanto kyetään turvaamaan heti vuoden 2023 alusta.  

Yleistä Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä (VATE) 

Satakunnan tulevan Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja 

sosiaalihuollonyhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava 

välittömästi sote-lakien voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, 

mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimet. Sote-lakeihin kuuluvan 

voimaanpanolakiesityksen (8 § 2. mom.) mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on 

valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja 

taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. 

 

Mikäli osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimen (VATE) 

asettamisesta kahden (2) kuukauden kuluessa sote-lakien voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa 

valmistelutoimielimen. Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä jäsenet ovat 

voimaanpanolakiesityksen (8 § 3. mom.) mukaan seuraavasti alueen suurimman sairaanhoitopiirin 

vastatessa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta: 

• alueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet yhteensä 

seitsemän jäsentä  
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• sairaanhoitopiiri yhteensä kaksi jäsentä 

• erityishuoltopiiri yksi jäsen 

• alueen pelastustoimi yksi jäsen 

• sekä jokaiselle varajäsen 

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta säädetään sote-lakien 

voimaanpanolakiesityksessä (10 §). Ne liittyvät muun muassa seuraaviin tehtäviin: 

• hyvinvointialueille siirtyvää henkilöstöä koskeva valmistelu aluevaltuustolle eli laatia 

ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi 

• hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittäminen 

• hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien 

selvittäminen 

• hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja 

viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittäminen 

• hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestäminen  

• päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta 

• osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen 

• valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi 

liittyvät asiat 

Asiantuntijaryhmän asettaminen VATE:n toiminnan käynnistämisen edistämiseksi 

Satakunnan alueella on perusteltua koota asiantuntijaryhmä, joka aloittaa vapaaehtoisen 

valmistelutyön mahdollisimman nopeasti ennen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön 

mahdollista voimaan astumista 1.7.2021 ja vapaaehtoisen valmistelutoimielimen (VATE) 

asettamista. Vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän asettamisessa ei ole kysymys 

ennakoivasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanosta, vaan valmistautumisesta 

mahdollisimman ripeään valmistelun käynnistämiseen lakien voimaantulon (mahdollisesti 

1.7.2021) jälkeen. 

 

Vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän kokoonpanon lähtökohtana voidaan pitää 

Voimaanpanolakiesityksen (8 § 2. mom.) mukaisia perusteita, joiden mukaan vapaaehtoisen 

valmistelutyön asiantuntijaryhmän jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä 

asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Vapaaehtoisen valmistelutyön 

asiantuntijaryhmän neuvotteluisännyys ja puheenjohtajuus voidaan asettaa halutulla tavalla. 

 

Asiantuntijaryhmän edustajien määrä kannattaa pyrkiä pitämään kohtuullisena, kuitenkin niin, että 

väliaikaiseen valmistelutyön asiantuntijaryhmän toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-

arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten 

kokoonpanosta. 
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Esitys vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän asettamisesta ja kokoonpanosta 

1) Satakunnan vapaaehtoisen valmistelutyön asiantuntijaryhmän toimintaa ohjataan poliittisesti 

Satasoten ohjaus- ja johtoryhmän toimesta 

2) Satakunnan sote-järjestämisvastuulliset kunnat ja sote-kuntayhtymät asettavat vapaaehtoisen 

asiantuntijaryhmän 

3) Jäsenten määrä: puheenjohtaja +16 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen  

4) Asettamisessa noudatetaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää 

julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanoa koskevia määräyksiä 

5) Myös varajäsenille läsnäolo- ja puheoikeus asiantuntijaryhmän kaikkiin kokouksiin 

6) Sisällöllisen osaamisen osalta asiantuntijaryhmässä pitää olla erityisosaamista 

a) sote -asiat 

b) pelastustoimen asiat 

c) henkilöstöasiat 

d) kiinteistöasiat 

e) sopimusasiat 

f) talousasiat 

g) tietotekniikka-asiat 

h) viestintäasiat 

i) hallintoasiat 

7) Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsentein asettaminen tapahtuu seuraavasti: 

a) Satakunnan sairaanhoitopiiri 

• 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

• osaamisalueilta: henkilöstöasiat, sopimukset ja sote 

b) Satakunnan Pelastustoimi 

• 1 jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen 

• osaamisalueena pelastustoimi 

c) Porin perusturva (Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki, Merikarvian kunta) 

• 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

• osaamisalueina: kiinteistöasiat, tietotekniikka ja sote 

d) Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymä (Eurajoen kunta, Harjavallan 

kaupunki, Kokemäen kaupunki, Nakkilan kunta) 

• 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

• osaamisalueina: talousasiat ja sote 

e) Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki, 

Karvian kunta, Pomarkun kunta, Siikaisten kunta) 

• 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

• osaamisalueina: hallintoasiat ja sote 

f) Rauman kaupunki 

• 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
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• osaamisalueina: viestintä ja sote 

g) Euran kunta 

• 1 jäsen ja hänelle henkilökohtaien varajäsen 

• osaamisalueena: henkilöstöhallinto + sote 

h) Huittisten kaupunki 

• 1 jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen 

• osaamisalueena: taloushallinto + sote 

i) Säkylän kunta 

• 1 jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen 

• osaamisalueena kiinteistöasiat + sote 

8) Asiantuntijaryhmän toimintaa fasilitoi Satakuntaliitto ja asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi 

valitaan Satakuntaliiton edustaja  

9) Porin perusturvan edustajista yksi valitaan asiantuntijaryhmän ensimmäiseksi 

varapuheenjohtajaksi ja Satakunnan sairaanhoitopiirin edustajista yksi valitaan 

asiantutijaryhmän toiseksi varapuheenjohtajaksi 

10) Asiantuntijaryhmän valmistelijoina toimivat Satasoten hankejohtajat ja Satasoten hankkeissa 

työskentelevät henkilöt 
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1. JOHDANTO 
 
Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta on keskeistä mielenterveyden edistäminen ja päihdehaittojen 
ehkäiseminen. PoSan yhtymähallitus on 23.6.2016 § 64 hyväksynyt mielenterveys- ja 
päihdesuunnitelman v. 2016 – 2018. Tämän jälkeen PoSan jäsenkunnat ovat hyväksyneet sen 
omissa päätöksentekoelimissään. Nyt tämä suunnitelma on päivitetty koskemaan vuosia 2021 – 
2024. Edelleenkään tarkoitus ei ole vahvistaa mielenterveys- ja päihdetyön erityispalveluja, vaan 
tämä suunnitelma painottaa peruspalveluiden yhteydessä toteutettavaa mielenterveyden ja 
päihteettömyyden edistämistä, ongelmien ehkäisyä ja varhaista puuttumista. Suunnitelman 
keskeisenä tavoitteena on mielenterveys- ja päihdenäkökulman sekä mielenterveyteen ja päihteiden 
käyttöön kohdistuvien vaikutusten huomioon ottaminen kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja 
päätöksenteossa.  
 
Suunnitelma koskee Kankaanpään, Karvian, Jämijärven, Pomarkun ja Siikaisten kuntia sekä PoSaa. 
Suunnitelman tarkoituksena on määrittää ne tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan 
vaikuttaa mielenterveys- ja päihdeongelmiin ennaltaehkäisevästi tai ainakin mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Mielenterveys-ja päihdetyö kattaa edistävän ja ehkäisevän työn lisäksi 
hoidon ja kuntoutuksen. Ongelmien varhainen tunnistaminen on tärkeää ja vaikuttaa keskeisesti 
palveluiden riittävyyteen ja saatavuuteen. Pitkäjänteisellä ehkäisevällä mielenterveys-ja 
päihdetyöllä voidaan merkittävästi vähentää kasvavia mielenterveys-ja päihdehaittoja ja se on sekä 
inhimillisesti että taloudellisesti kannattavampaa kuin sairauksien hoito. Perustason 
avohoitopalvelujen kehittäminen, ongelmien varhainen havaitseminen ja puuttuminen sekä 
ennaltaehkäisy vähentävät erikoissairaanhoidon, erityispalvelujen ja laitoshoidon tarvetta. 
 
Kehittämissuunnitelma on yhteinen mielenterveys- ja päihdetyölle. Alkoholin riski- ja 
ongelmakäyttö on läheisessä yhteydessä mielenterveyden ongelmiin. Kaksoisdiagnoosipotilaat 
(ihmisellä on päihdeongelman lisäksi psyykkinen sairaus) kuormittavatkin palvelujärjestelmää yhä 
enemmän.  
 
PoSan suunnitelma on pohjautunut osin kansalliseen kehittämislinjaukseen, missä mielenterveys-ja 
päihdetyön kehittämisen painopisteet vuoteen 2020 ovat; asiakkaan aseman vahvistaminen, 
mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ, mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen järjestäminen ja ohjauskeinojen kehittäminen. 
 
Vuosina 2020-2022 STM:n toteuttama mielenterveysstrategian toimeenpano painottuu palvelujen 
kehittämiseen, itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseen ja mielenterveysosaamisen 
lisäämiseen ihmisten arkiympäristössä osana laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen- ohjelmassa tavoitteena on vuonna 2022 se, että 
perustason palveluissa on käytössä vaikuttavaksi todetut menetelmät eri sektoreille varhaisen 
vaiheen hoidossa.  
 
Satakunnan hyvinvointisuunnitelmassa tuotiin esiin se, että vanhempien, lasten ja nuorten 
varhaiseen tukeen tulee panostaa. Palvelut tulee saada oikea-aikaisesti ja palvelujen kohdentaminen 
yhteistyöllä matalankynnysten ennaltaehkäiseviin toimintoihin tulee turvata. Peruspalveluiden 
osaamista ja tukea tulee vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa. 
Syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin on panostettava. Palveluiden tulee olla saavutettavia ja 
saatavuudeltaan riittäviä ja avopalveluiden ja sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan, jotta 
palvelut saavuttaisivat mahdollisimman yhdenvertaisesti asiakkaat. Palveluissa hyödynnetään 
kokemusasiantuntijoita ja huomioidaan läheiset ja omaiset hoitoprosessissa.  
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Ehkäisevää työtä lisätään ja hyödynnetään uusia varhaisen puuttumisen toimintamalleja. Työtä 
tehdään moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti. Mielenterveys-ja päihdetyön ohjauksen 
kehittämisessä keskeistä on tietopohjan parantaminen, vaikuttavien palveluiden riittävä tarjonta ja 
yhteistyö eri sektoreiden kanssa. Suunnitelma on lyhyt ja tiivis, pääpaino on paikallisen 
asiantuntijuuden esiin nostamisessa, kunnan yhteistyöprosessin aikaansaamisessa ja 
kehittämisedellytysten luomisessa. 
 
Kokonaissuunnitelma jakautuu kahteen osaan: 
 
– Perusteluosassa kuvataan lyhyesti suunnitteluprosessi sekä perusteet suunnitelmalle. 
– Suunnitelmaosassa kuvataan keskeiset kehittämiskohteet ja toimintasuunnitelma 
taulukkomuodossa. 
 
Liitteenä on aihetta valaisevaa taustamateriaalia ja tilastoja. Niitä voi hyödyntää ja täydentää 
suunnitelmaa päivitettäessä. 
 
Suunnitelman päivittämisessä ovat mukana olleet edustajat PoSan kaikista tulosalueista sekä 
kuntien eri hallintokunnista. Vetovastuu päivityksen toteuttamisesta on ollut PoSalla. 
 
 

2. PERUSTEET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISELLE 
 
Kuntien perusteet mielenterveys- päihdesuunnitelman laatimiselle: 
 
1. Terveydenhuoltolaki, 27 § ja 28 § 
2. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, 5 § ja 6 § 
3. Muu lainsäädäntö sekä monet kansalliset ohjelmat, ohjeet ja suositukset, jotka edellyttävät kuntia 
laatimaan ja päivittämään mielenterveys- ja päihdeohjelmansa. Mielenterveys- ja päihdehaittojen 
vähentämiseksi laaditut kansalliset ohjelmat painottavat strategiatyöskentelyn tärkeyttä. 
4. Mielenterveys- ja päihdeperusteisten ongelmien ja hoitokustannusten jatkuva kasvu. 
 
Tärkein peruste suunnitelmalle on huoli kasvavista mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä niistä 
aiheutuva tarve ehkäisevän toiminnan systemaattiselle kehittämiselle. 
 
Alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 10,4 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä 
asukasta kohti vuonna 2018. Kokonaiskulutus lisääntyi vuoteen 2017 verrattuna 0,4 prosenttia. 
Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna vuonna 2018 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 48 
miljoonaa litraa. 
 
Alkoholijuomien tilastoitu kulutus oli noin 8,4 litraa sataprosenttisena alkoholina 15 vuotta 
täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2018. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus arvioitiin noin 2,0 
litraksi. Tilastoitu kulutus väheni 0,1 prosenttia mutta tilastoimaton kulutus lisääntyi 2,6 prosenttia 
15 vuotta täyttänyttä kohti laskettuna verrattuna vuoteen 2017. 
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ALKOHOLIN KULUTUS  1960 - 2018 
 

 

Lähde: Suomen virallinen tilasto, Alkoholijuomien kulutus. THL. 

 

AKOHOLIPERUSTEISIIN SYIHIN KUOLLEET 2007–2018 

 
Lähde: Tilastokeskus 
 
Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholikuolemat ovat siis vähentyneet viimeisten 10 vuoden aikana, 
mutta edelleenkin alkoholi on iso kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen riskitekijä. 
 
Päihteiden käyttö ja mielenterveyden ongelmat, erityisesti masennus, ovat arkipäiväistyneet ja 
koskettavat ainakin välillisesti kaikkia ihmisiä. Asian laajuutta osoittavat kansalliset tilastot ovat 
vakuuttavia. 
 
Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin työkyvyttömyyden syy. Vuonna 2014 koko maan 
työkyvyttömyyseläkkeensaajista 44 % oli eläkkeellä mielenterveydellisistä syistä ja vuonna 2018 
vastaava luku oli 43 %.  
 
Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksetut kaudet ovat yleistyneet, ja mielenterveyden 
ongelmista aiheutuu nykyisin enemmän sairauspäivärahapäiviä kuin tuki- ja liikuntaelinten 
sairauksista. 
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Masennuslääkkeitä käyttää yli 400 000 suomalaista. 
 
Tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä ovat erilaiset masennustilat, ahdistuneisuushäiriöt ja 
alkoholin käyttöön liittyvät häiriöt. Mielenterveyden häiriöihin voi liittyä päihdeongelma ja 
päihdeongelmaisilla on riski sairastua mielenterveyden häiriöihin. 
 
Alkoholin aiheuttama kuolleisuus on vain jäävuoren huippu kaikista alkoholihaitoista. Alkoholi 
aiheuttaa lisäksi työkyvyttömyyttä, sairauksia, itsemurhia, terveyspalvelujen tarvetta ja sosiaalisia 
ongelmia. Mm. lasten huostaanottojen taustalla ovat useimmiten vanhempien päihteiden käyttö tai 
psyykkiset häiriöt. Vahingolliset seuraukset eivät rajoitu mielenterveys- ja päihdeongelmaiseen 
itseensä, vaan myös hänen vaikutuspiirissään oleviin ihmisiin ja heidän työ-, perhe- ja muuhun 
elämäänsä. 
 
Samalla kun somaattisten sairauksien uhka työkyvylle on vähentynyt, mielenterveyden häiriöt 
uhkaavat työkykyä yhä rajummin. Mielenterveyshäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevien osuus asukkaista on pysynyt suunnilleen samana viimeisimmät vuodet. Satakunnassa osuus 
on hieman keskiarvoa korkeampi ja Pohjois-Satakunnassa osuus on muuta Satakuntaakin 
korkeammat.  
 
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-
vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä 
 
 2016 2017 2018 
Koko maa 3,5 3,4 3,4 
Satakunta 3,9 3,9 3,9 
Honkajoki 3,8 4,0 4,2 
Jämijärvi 3,8 3,4 3,7 
Kankaanpää 4,4 4,5 4,4 
Karvia 3,7 3,8 3,8 
Pomarkku 5,2 5,1 5,1 
Siikainen 6,1 5,5 6,0 

 
Lähde: Sotkanet 
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Alkoholin käyttö kulkee rinnan psyykkisen pahoinvoinnin kanssa. Alkoholin kokonaiskulutus on 
suorassa suhteessa myös alkoholin aiheuttamien somaattisten terveysongelmien määrään. 
Alkoholinkäyttö lisää selvästi mm. useiden syöpien riskiä. Syöpäriski alkaa kasvaa suoraviivaisesti 
jo kohtuujuomisen tasolla. 
 
Mielenterveys- ja päihdeongelmien yhteiskunnalliset kustannukset ovat mittavat. Alkoholin 
aiheuttamat välittömät ja välilliset kustannukset yhteiskunnalle ovat THL:n arvion mukaan yli 2 
miljardia euroa. Mielenterveyden välittömät ja välilliset kustannukset ovat noin 6 miljardia euroa 
Jyväskylän yliopiston tekemän selvityksen mukaan. 
 
Suomalaisista 20–64-vuotiaista noin 14 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2018. Miehistä 15 
prosenttia ja naisista 13 prosenttia tupakoi päivittäin, kun vastaavat luvut vuonna 2014 olivat 17 % 
ja 14 %. Eläkeikäisistä (65–84-vuotiaat) seitsemän prosenttia tupakoi päivittäin; eläkeikäisistä 
miehistä 10 prosenttia ja naisista viisi prosenttia. Viimeisten kymmenen vuoden aikana 
aikuisväestön tupakointi on pääsääntöisesti vähentynyt mutta vähenemiskehitys näyttää vuonna 
2018 pysähtyneen. 
 
Nuorten (14–20-vuotiaat) päivittäinen tupakointi on edelleen vähentynyt. Kun vuonna 2019 pojista 
7 prosenttia ja tytöistä 6 prosenttia tupakoi päivittäin, olivat vastaavat osuudet vuonna 2008–2009 
pojilla 21 prosenttia ja tytöillä 17 prosenttia. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista päivittäin 
tupakoi huomattavasti useampi kuin lukiolaisista. 
 
Sähkösavukkeiden käyttö on edelleen vähäistä. Sähkösavukkeita käytti päivittäin kaksi prosenttia 
20–64-vuotiaista miehistä ja alle prosentti naisista vuonna 2018. Myös nuorilla sähkösavukkeiden 
käyttö on pääsääntöisesti vähäistä. 
 
Tupakointi aiheuttaa yhteiskunnalle noin 1,5 miljardin vuosittaiset kustannukset ja noin 5000 
ennenaikaista kuolemaa. 
 
Suomalaisten huumeiden kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet 1990-luvulta lähtien. Syksyllä 2018 
kerätty aineisto osoittaa, että yhä useammalla suomalaisella on omakohtaista kokemusta huumeista. 
 
Yleisimmin kokeiltu tai käytetty huume on kannabis. Kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet 
suomalaisessa väestössä vuoden 1992 kuudesta prosentista 24 prosenttiin vuonna 2018. Myös 
stimulanttien (esimerkiksi amfetamiini, ekstaasi ja kokaiini) kokeilut ovat yleistyneet, joskin niitä 
kokeilleiden osuudet väestöstä jäävät alle viiteen prosenttiin vuonna 2018. 
Kuntodopingin käyttö on pysynyt tasaisena läpi 2010-luvun. Kyse on varsin marginaalisesta 
ilmiöstä, sillä dopingaineita käyttävien suomalaisten osuus on noin yksi prosentti. 
 
Näiden perustulosten pohjalta voidaan todeta, että huumeiden käytön kasvutrendi on jatkunut myös 
viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana. Huumeiden kokeilun ja käytön edelleen yleistyessä 
erilaiset haitat ja huumeita käyttävien palvelutarpeet ovat todennäköisesti myös kasvussa (ks. esim. 
Päihdetilastollinen vuosikirja 2018). 
 
Kannabista tai muita aineita joskus elämänsä aikana kokeilleiden tai käyttäneiden osuudet 
15–69-vuotiaassa suomalaisessa väestössä vuosina 1992–2018, %. 
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Lähde: Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet, Tilastoraportti 2/2019, 25.2.2019. THL. 
 
Huumeisiin liittyvien kuolemien määrä on vaihdellut, mutta on jälleen kasvussa. 
Myrkytyskuolemissa opioidit esiintyvät lähes aina yhdessä alkoholin ja bentsodiatsepiniinien 
kanssa. 
 
Huumekuolemat 2006 – 2018  (EMCDDA:n määritelmä) 

 
 
Lähde: Tilastokeskus 
 
Kuvatun kehityskulun katkaisemiseksi ja suunnan kääntämiseksi on toimintaa muutettava 
hyvinvointia edistävään ja ongelmia ennaltaehkäisevään sekä varhaisen vaiheen auttamisen 
suuntaan. Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen ja haittojen ehkäisy edellyttävät 
hallintokuntien välistä ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Tarvitaan mm. terveys-, sosiaali-, 
koulu-, kulttuuri-, vapaa-aika-, kaavoitus-, asuntotoimen, poliisin, seurakuntien, järjestöjen ja 
yrityssektorin rakentavaa yhteistyötä. Alkoholinkäytön yleistyminen on hyvinvoinnille niin suuri 
uhka, että sen edessä hyvilläkin peruspalvelutoimilla varustettu kunta on voimaton. Sektorirajat 
ylittävälle toiminnalle on löydettävä vastuunkantajat. 
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3. KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
Mielenterveys- ja päihdeongelman havaitseminen ja siihen puuttuminen on peruspalveluissa 
toteutettava tehtävä. 
 
Mielenterveys- ja päihdeongelman hyvän hoidon painopiste on peruspalveluissa. Peruspalveluiden 
voimavaroja ja osaamista vahvistetaan sekä edistetään kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja 
hyödynnetään järjestöjen tuottamia palveluja mielenterveys- ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi. 
Ehkäisevään toimintaan panostaminen on välttämätöntä, koska resurssit eivät tule riittämään 
hoitopalveluiden kysynnän kasvaessa. 
 
Edistävä työote lisää asiakkaan voimavaroja ja mahdollisuuksia huolehtia omasta sekä ympäristön 
hyvinvoinnista ennen varsinaisten terveysongelmien syntymistä (ihmisten selviytymisen 
tukeminen). Ehkäisyn lähtökohtana on ongelmien ehkäiseminen ja niiden aiheuttamien haittojen 
vähentäminen (riskien vähentäminen). 
 
Hyvinvoinnin riskitekijät ja suojaavat tekijät on tunnistettava ja ne on otettava huomioon 
kunnallisessa ja muussa päätöksenteossa palveluja ja toimintaa kehitettäessä ja suunniteltaessa. Jos 
toimiva mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä puuttuu, paine purkautuu sellaisiin sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluihin, jotka eivät ole tähän varautuneet. Kehitystä ei voi ohjata. 
Hallitsemattoman kehityksen seurauksena mm päivystys ja tehohoito ruuhkautuvat potilaista, jotka 
ajautuvat näihin palveluihin päihteiden käytön vuoksi. Jo nyt joka neljännen potilaan hoitoon tulon 
osasyynä on päihteiden käyttö. 
 
Mielenterveyttä ja päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä vahvistamalla vähennetään riskitekijöitä. 
Palveluita tulee kehittää kokonaisuutena, jolloin hoito ei pirstaloidu. Toimintamalleja 
mielenterveyden häiriöiden ja päihteidenkäytön kohtaamiseen, tunnistamiseen ja hoitamiseen on 
olemassa runsaasti, mutta ne eivät ole kattavasti käytössä. Mielenterveyden edistämiseen ja 
häiriöiden vähentämiseen sekä ehkäisevään päihdetyöhön on olemassa näyttöön perustuvia 
toimintamalleja. Mallit perustuvat arviointitutkimuksiin, joissa on käytetty verrokkiryhmiä. 
 
Esimerkkejä näyttöön perustuvista toimintamalleista: 
 
- Äitiysneuvolan masennusoireiden seulonta, depression ennaltaehkäisy- ja itsehoito 
- Kotikäynnit raskaana olevien yksinhuoltajien ja pienten lasten äitien luona 
- Lasten tukeminen perheissä, joissa vanhempi kärsii mielenterveyden häiriöistä. Toimiva lapsi ja  
  perhe -menetelmät 
- Mielenterveyden ensiapukurssit 
- Kouluissa toteutettavat mielenterveyden edistämisohjelmat ja koulujen stressinhallintakurssit 
- Kutsuntaikäisten kanssa toteutettava Aikalisä-toiminta 
- Päihteiden riskikulutuksen seulat, mini-interventio ja motivoiva haastattelu 
- Pakka-toimintamalli 
- Omin jaloin- ja Valomerkki-toimintamallit 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiselle ja hyvän palvelun toteutumiselle on paljon 
esteitä. Ne on tunnistettava, jotta niihin osataan reagoida tarkoituksenmukaisesti. Tällaisia esteitä 
ovat mm.: 
 
- Mielenterveys- ja päihdeasioissa kohtaa valitettavan usein stigmaa. Tietoisuuden lisääminen sekä 
kouluttautuminen vähentävät stigmaa ja siten myös eriarvoisuutta. Mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaat ja heidän ongelmansa eivät ole yhteiskunnassamme tasa-arvoisessa asemassa 
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somaattisen sairastamisen kanssa. Perustason palveluissa puuttuu yhteinen näkemys mielenterveys- 
ja päihdepalveluiden sisällöstä: 
 
- Peruspalvelutasolla ei osata kohdata mielenterveys- ja päihdeasiakasta, tunnistaa ongelmia ja ottaa 
niitä puheeksi. Peruspalveluiden työntekijöillä ei ole riittävää mielenterveys- ja päihdetyön perus- 
eikä täydennyskoulutusta. Puheeksiotto-koulutusta jalkautetaan eri sektoreille.  
 
- Maailmalla on kokeiltu ja on jo käytössä hyviä toimintamalleja, mutta ne eivät ole juurtuneet 
peruspalveluihin Suomessa. Tieteelliset tutkimustulokset jäävät helposti tutkimuslaitoksiin tai 
ulkomaisiin tieteellisiin lehtiin. Näyttöön perustuvia toimintamalleja on tuotu jonkin verran kentän 
käyttöön. 
 
- Resursointi ei vastaa tarvetta. Resursseja ei kohdenneta terveyden edistämiseen ja 
ennaltaehkäisyyn, vaan korjaava työ vie niistä pääosan. 
 
- Peruspalvelujärjestelmässä on kynnyksiä, joiden vuoksi palvelujen saaminen on hankalaa (mm. 
päihtynyt potilas on ei-toivottu potilas), osaamisen puutteet, puute (jatko)hoitopaikoista, jonot, 
kiire, työntekijän epävarmuus roolistaan mielenterveys- ja päihdeasioiden kohtaamisessa, 
epätietoisuus palvelupoluista, yhteistyön toimimattomuus, lyhyet tai harvat kontaktit asiakkaiden 
kanssa, yhteisten ja yhdessä sovittujen toimintamallien puuttuminen. 
 
- Ihmisillä on kynnyksiä hakea apua ongelmiinsa (mm. ongelmien kieltäminen, leimautumisen 
pelko, hoitoon sitoutumisen pelko). 
 
Päihteiden käyttöön ja henkiseen pahoinvointiin pitää puuttua siellä, missä se on luontevinta 
kulloisessakin tilanteessa (neuvolat, päivähoito, koulu, kutsunnat, työterveyshuolto, sosiaali- ja 
terveydenhuollon vastaanottotoiminta jne.). Tavoitteena on parantaa työntekijöiden valmiuksia 
mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa toimimisessa ja lisätä toiminnan vaikuttavuutta. 
Tämä suunnitelma auttaa peruspalveluja käynnistämään toimintamallin, jolla tunnistetaan alkoholin 
riskikulutus. Kun asiakas/potilas tulee tietoiseksi, että hänen alkoholinkäyttönsä on vaarassa 
muuttua kohtuukäytöstä ongelmakäytöksi, hänellä on paremmat mahdollisuudet tehdä valintoja ja 
muuttaa käyttäytymistään. Kyseessä on siis perustavaa laatua olevan ennaltaehkäisevän toiminnan 
aikaansaaminen. 
 
Suunnitelmassa annetaan ohjeet, missä peruspalveluissa ja milloin alkoholinkäyttö otetaan puheeksi 
asiakkaan/potilaan kanssa. Ko. tilanteissa siitä kysytään systemaattisesti. Suunnitelmassa 
määritetään myös, milloin on aihetta ryhtyä jatkotoimenpiteisiin. Varhainen alkoholin riskikulutus 
tunnistetaan mm. Audit-testin avulla. Asiakasta ohjataan mini-intervention eli lyhytneuvonnan 
keinoin tarvittavin jatkotoimenpitein. Suunnitelma korostaa systemaattista varhaisvaiheen 
riskikäytön tunnistamista. Väestölle korostetaan varhaisvaiheen riskikäytön tunnistamisen tärkeyttä. 
Kun alkoholinkäyttöä kysytään kaikilta, ei asiakas leimaudu. 
 
 

4. PERIAATTEET SUUNNITELMAN LAATIMISESSA 
 
Kokonaissuunnitelmaan on nostettu vain sellaisia asioita, joiden toteuttamiselle on perusteltu tarve 
ja joiden työstämiseksi on kyetty kehittämään realistinen toteutussuunnitelma. Tavoitteet ovat 
toiminnallisia. Tarkoitus on saada parannus nykyiseen työkulttuuriin ja arjessa tehtävään työhön. 
Nykyisessä toiminnassa oleva hyvä säilytetään ja sitä kehitetään edelleen. Suunnitelma on 
päivitettävä riittävän usein, jotta kehittäminen on jatkuvaa ja ammattilaisten osaaminen sekä 
vahvistuu että kasautuu. Suunnitelma ei ole itseisarvo, sen arvo ja hyöty tulee vasta sen 
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toteutumisen kautta. Toiminnan kehittämisen peruskysymys on, mihin kunnan peruspalveluihin 
päihde- ja mielenterveysasioissa ollaan tyytyväisiä ja missä on parantamisen varaa. 
Tarvitaan toimijoiden yhteinen käsitys, mitä ja miten asioita kehitetään. Ei tavoitella lyhyen 
tähtäimen hyviä tuloksia, vaan positiivista muutosta ihmisten arkeen. Suunnitelmatyössä on 
tiedostettu, että suunnitelman jalkauttaminen on tärkein osa strategista johtamista (kehittämistyö 
10 %, juurruttaminen 90 %). Kaikkea tarvittavaa ei tarvitse eikä kannata tehdä yhdellä kertaa.  
 
Avainsanat kehittämistyössä ovat: 
– konkreettisuus (suunnitellut toimet toteutetaan ja otetaan mukaan päivittäiseen työhön) ja 
– jatkuvuus (kehittäminen on jatkuvaa, toiminnan kehittäminen on osa työnkuvaa ja suunnitelma 
päivitetään riittävän usein). 
 
Kehitettävästä toiminnasta tulee suunnitelman avulla systemaattista. Työmenetelmät ja 
toimintatavat sisällytetään koko henkilöstön osaamissalkkuun. Esimerkiksi alkoholin käytön 
puheeksi ottamisesta tulee kehittämisen myötä rutiinia. Edistäminen, ennaltaehkäisy ja varhaisen 
puuttumisen työote eivät jää vain muutaman kiinnostuneen erityisalaksi, vaan ovat koko 
henkilöstön toimintatapa, osa arjen toimintaa. Erityinen painopiste on ehkäisevän työn ja varhaisen 
puuttumisen toimintamallien sekä työmuotojen kehittämisessä.  
 
 

5. SEURANTA, ARVIOINTI JA PÄIVITTÄMINEN 
 
Kuntien luottamuselimet käsittelevät suunnitelman ja hyväksyessään sen sitoutuvat suunnitelman 
toteuttamiseen. Suunnitelman toteutuksen seuranta ei täten jää vain mielenterveys- ja päihdeasioista 
kiinnostuneille, vaan myös valtuustojen ja tarkastuslautakuntien tehtäväksi. Tuloksena on 
käytännössä noudatettava ja aktiivisesti päivitettävä suunnitelma, joka varmistaa jatkuvan 
mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen peruspalveluissa. 
 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä suunnitelman toimeenpanoon ja siinä esitettyjen konkreettisten 
toimintatapojen juurruttamisen käytäntöön. Tavoitteena on toiminnan vaikuttavuuden lisääminen 
kouluttamalla työntekijöiden valmiuksia kohdata ja toimia mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden 
kanssa. Mielenterveyden, päihteettömyyden ja hyvinvoinnin edistäminen on pitkäaikainen, jatkuva 
prosessi ja sen tulokset näkyvät viiveellä, usein vasta vuosien päästä.  
 
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma päivitetään tarvittaessa ja se toimii työn kehittämisvälineenä. 
Päivittämisestä vastaa mielenterveys- ja päihdetyöryhmä, joka myös seuraa ja arvioi suunnitelman 
toteutumista ja vastaa täytäntöönpanon edistymisestä PoSan palvelujohtajien kanssa. 
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6. POSAN ALUEEN PALVELUPROSESSIN KUVAUS KOKONAISUUTENA 
 
Palveluita voidaan toteuttaa monella eri tasolla. Kuviossa 1 kuvaus. 

Erikoissairaanhoito, tarvitaan lähete
Satasairaalan yksiköt

PoSa, mielenterveys-ja päihdepalvelut

PoSa, peruspalvelut sosiaali- ja 
terveyspalveluissa kuten eri neuvolat, 

vastaanotot, sairaalan osasto ja sos.toimi

Kolmannen sektorin toimijat kuten 
seurakunta., järjestötoimijat ja 

vertaisryhmät kuten AA - ja NA- ryhmät

 
 
Kuvio 1. Palvelut PoSan alueella 
 
Kuviossa on kuvattu PoSan alueen keskeisin mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluverkosto 
ja merkittävimmät yhteistyötahot. Palveluita tarjotaan pääosin fyysisesti lähipalveluina 
Kankaanpäässä lukuun ottamatta digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Erikoissairaanhoito 
tarvitsee lääkärin lähetteen samoin nettiterapiat. Lisäksi sairaalan osastolle ei voi mennä ilman 
lääkärin määräystä eikä hyödyntää nettiterapiaa. Yksityisille palveluntuottajille tarvitaan yleensä 
maksusitoumus, jonka PoSan alueella tekee sosiaalitoimi. Yksityisiä palveluntarjoajia voi 
hyödyntää myös omakustanteisesti. Pyramidin jokaisella tasolla on oma tehtävä, tavoite ja 
asiakaskunta. Tavoitteena kaikilla tasoilla on hyvä/parempi mielenterveys ja kuntoutuminen sekä 
päihteiden käytön vähentäminen tai lopettaminen, ylipäätään hyvinvoinnin lisääntyminen. Kaikilla 
asiakkailla on eri tasoilla mielenterveys-ja/tai päihdeproblematiikkaa, mutta niiden laajuus ja 
ongelman taso ovat erilaiset, mikä määrittää sen, millä portaalla mitäkin hoidetaan. Pyramidin 
portaat tuottavat erilaisia palveluita. Kaikilla portailla tehdään ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä. 
Pyramidin jokaisella tasolla voi hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Lievät ja ns. 
kevyemmät tapaukset voidaan hoitaa perustasolla PoSan peruspalvelukeskusten palveluissa. Mikäli 
tarvitaan mielenterveys- ja päihdepalveluista lisäosaamista, hyödynnetään PoSan mielenterveys- ja 
päihdepalveluyksikköä, joka tarjoaa hyvin moninaisia ryhmätoimintoja sekä yksilövastaanottoa. 
Mikäli asiakas on liian haastava perustasolle, voidaan tehdä lähete erikoissairaanhoitoon. 
Kankaanpää omaa pieneksi paikkakunnaksi erikoissairaanhoidon psykiatrian yksikön, jonka kanssa 
yhteistyö on saumatonta. Viikoittain on yhteinen tiimi, missä voidaan käydä keskustelua siitä, että 
mille ns. portaalle asiakas kuuluu ts. mistä hän saa parhaimman hyödyn oikea-aikaisesti.  
 
Yhteistyötä tehdään poikkihallinnollisesti ja monialaisesti eri tahojen kanssa ja yhteistyötä myös 
tarvitaan, jotta palveluprosessin eteneminen on sujuvaa. Paljon on myös asiakkaita, jotka ovat 
yhteisiä niin esim. Tähden kuin erikoissairaanhoidonkin kanssa tai sosiaalitoimen ja Tähden tai 
Tähden ja kolmannen sektorin kanssa. Yhä enemmän pyritään tuottamaan palveluita avopalveluina 
ja tuettuina palveluina hyödyntäen esimerkiksi kotihoitoa rinnalla. Byrokratia saattaa myös joskus 
hidastaa palvelun saantia.  
 

Yksityiset toimijat 

Nettiterapiat ja muut 
digitaaliset palvelut

Kaupunki ja kunnat
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Yhdeksi kehityskohteeksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa nostetaan puheeksi oton 
jalkauttaminen. Paljon otetaan mielenterveys- ja päihdeasioita esille eri sektoreilla, mutta 
tarkasteltavaa olisi se, miten se tehdään ja mihin aikaan. Tärkeintä on sen oikea-aikainen 
kohentaminen. Ongelmien varhainen tunnistaminen, puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat tekijöitä, 
joilla on vaikutusta erityisesti ihmisten hyvinvointiin, mitä pitäisin tärkeimpänä arvona. PoSan 
alueen tuotetaan palveluita näyttöön perustuvin menetelmin esim. IPC, Valomerkki-keskustelut jne. 
Tärkeää on seurata vaikuttavia tapoja toteuttaa palveluita eri sektoreilla.  
 
PoSan alueella on monta toimivaa kolmannen sektorin tahoa, jotka tuottavat palveluita 
mielenterveyden edistämiseen. Palveluiden tiedottamista ja yhteistyötä tulee kehittää. 
Järjestötoiminnan tavoitettavuuteen tulee panostaa ja osallistuttaa asukkaita palveluiden 
suunnitteluun. Kankaanpään hyvinvointikertomuksessa painopisteiksi on nimetty vastuunotto 
elintavoista, mitä edistetään monella eri sektorilla puheeksi ottamisella. Syrjäytymisen ehkäisyyn 
panostetaan eri menetelmillä. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan lisätä mm. hyödyntämällä 
vertaisuutta sekä esim. asiakasraateja. Elinympäristö on turvallisempi, kun ihmisillä on parempi 
hyvinvointi. Siihen tulee panostaa jokaisella sektorilla siten, että keinot ja päämäärä ovat selvillä 
kaikilla eri kohderyhmille.  
 
Yhteistyötä tiivistämällä saavutetaan entistä vaikuttavampia tuloksia. Tärkeää on tunnistaa se, mitä 
milläkin sektorilla tehdään. Se helpottaa asiakasohjausta ja sitä kautta takaa asukkaille 
laadukkaampaa palvelua. Digitalisaation merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa korona-
kriisin jälkeen. On kehitettävä uusia innovaatioita, tarjottava etäpalveluita ja tulee hyödyntää 
terveysteknologiaa.  
 
 

7. MIELENTERVEYDEN JA PÄIHTEETTÖMYYDEN EDISTÄMINEN KUNNISSA 
 
Kunnat edistävät mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tarjoamalla kuntalaisille tekniset rakenteet 
sekä turvalliset ja viihtyisät asuinympäristöt. Teknisten toimien vastuulla on myös tilojen 
kunnossapito sekä kunnan yleisilmeestä huolehtiminen. Lisäksi vapaa-aikatoimet vastaavat 
hallinnassaan olevien harraste-, nuoriso- ja liikuntatilojen sekä liikunta-alueiden kunnossapidosta ja 
hoidosta. Vapaa-aikatoimet koordinoivat paikallista harrastetoimintaa ja jakavat harrastepaikkojen 
käyttövuorot, seuraavat käyttöastetta ja keräävät kävijätilastot. Kunnat järjestävät 
harrastetoimintaan kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan huomioiden koko ihmisen elinkaari. 
Monipuolisen ja laajan harrastustoiminnan sekä matalan kynnyksen erityispalveluiden tavoitteena 
on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, yksinäisyyttä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmia. Näillä 
vapaa-ajanpalveluilla on tärkeä merkitys kuntien elinvoimalle ja pitovoimalle sekä kuntalaisten 
hyvinvoinnille. 
 
Ennaltaehkäisevässä päihde- ja mielenterveystyössä on tiivistetty entisestään moniammatillista 
yhteistyötä ja otettu uusia toimintamalleja käyttöön, kuten PAKKA. Jokaisessa PoSan alueen 
kunnissa on nimetty ennalta ehkäisevä päihdetyöntekijä, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä 
keskenään. Alueelle on perustettu EPT-työryhmä, jonka kokoonkutsujana toimii PoSan ehkäisevä 
päihdetyön koordinaattori. Koordinaattori on ollut avainasemassa ja vahva tuki kuntien EPT-
henkilöille, joilla on myös paljon muita vastuualueita kuin ennalta ehkäisevä päihdetyö. Lisäarvoa 
ja tehokkuutta paikalliseen työhön on tuonut myös maakunnallinen Selvinpäin Satakunnassa hanke. 
Samojen toimintamallien toivotaan jatkuvan pysyvänä tulevaisuudessa. 
 
Etenkin nuorten päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat ovat yleisesti kaikkialla kasvussa. 
Varhainen puuttuminen on kaikkien kuntalaisten etu ja koko kunnan tehtävä. Päihdetilanne- ja 
kouluterveyskyselyjen tulokset ohjaavat toiminnan suuntaa alueellisesti ja antaa pohjatietoa EPT-
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vuosikellon suunnitteluun. Paikalliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden, on kuntiin syntynyt erilaisia 
toimintoja mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseksi. Kuntien Olohuoneissa tai 
vastaavissa toimitiloissa on järjestetty yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa, kuten kaiken kansan 
karaokeiltoja, kokkikerhoja ja kädentaitajien harrasteryhmiä. Tavoitteena on tarjota maksuttomia ja 
päihteettömiä sekä matalankynnyksen aktiviteettejä, joissa ei ole yhdistysten sääntöjä ja maksuja. 
Kunnissa tehdään paikallisesti ja monialaisesti sekä moniammatillisesti päihdekasvatusta eri 
sektoreille muun muassa koululaisille järjestetään toiminnallisia- ja osallistavia vanhempainiltoja ja 
tarjoamalla mahdollisuuden osallistua asiantuntijaluentoihin. Kunnissa on käytössä monia varhaisen 
puuttumisen keinoja ja menetelmiä, joita toteutetaan moniammatillisesti, kuten Valomerkki ja Omin 
jaloin. Kuntalaisten pariin jalkaudutaan eri keinoin puheeksioton kynnystä madaltaen.  
 
Yksi kuntien tavoitteista on EPT näkyvyyden lisääminen erilaisten kampanjoiden avulla. Kunta 
viestii aktiivisesti ja näkyvästi sosiaalisessa mediassa. Myös tutkitun tiedon hyödyntäminen ja 
jakaminen on yksi vaikuttamiskeinoista. Kuntalaisia kuullaan yleisissä kuulemistilaisuuksissa, 
verkkokyselyillä sekä eri ikäryhmien vaikuttamiskanavien kuten nuorisovaltuuston, vanhus- ja 
vammaisneuvoston sekä harrastepiireissä vuoropuhelun ja henkilökohtaisen kohtaamisien kautta.  
 
Hyvinvoinnin edistäminen näkyy vahvasti sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa vapaa-aikatoimen ja 
hallintorajat ylittävä ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö säästää korjaavasta hoidon 
kustannuksia. Sivistyspalveluissa vapaa-aikatoimella on keskeinen rooli ja koulun kanssa tehdyllä 
yhteistyöllä pitkät perinteet nuoren itsetunnon ja minäkuvan tukemisessa. 
 
 

8. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ POSAN PALVELUISSA 
 

8.1. Perhepalvelut 
 
8.1.1. Äitiysneuvola 
 
Ensikäynnillä kartoitetaan odottavan äidin ja puolison alkoholin, huumeiden, lääkkeiden käyttöä, 
tupakointia sekä psyykkiset sairaudet ja mieliala. Äidin ja perheen mielialaa ja mahdollista 
päihteiden käyttöä seurataan tiiviisti ja tarvittaessa otetaan asia puheeksi. Keskustelun pohjana 
käytetään haastattelulomaketta, joka lähetetään postissa kaikille äitiysneuvolaan ilmoittautuneille 
äideille ja heidän puolisoilleen. Vanhemmat täyttävät Audit C-kyselyn ja tarvittaessa voidaan 
pyytää täyttämään koko Audit. Vanhempien kanssa keskustellaan päihteiden vaikutuksesta sikiöön. 
Erityistä huomiota kiinnitetään äiteihin, jotka ovat käyttäneet päihteitä ennen raskautta ja 
alkuraskaudessa sekä ollut/on psyykkisiä ongelmia. Lisäksi molemmille vanhemmille annetaan 
täytettäväksi THL:n voimavaramittari-kysely. Kyselyn asiat keskustellaan vanhempien kanssa 
myöhemmin laajassa terveystarkastuksessa. Toiveena, että molemmat vanhemmat osallistuvat 
käynnille. Synnytyksen jälkeen jälkitarkastuksessa äiti täyttää EPDS-mielialakyselyn. Kyselyn 
avulla kartoitetaan mahdollista synnytyksen jälkeistä masennusta. 
 
Ennen raskautta tai raskauden aikana päihteitä käyttävät äidit ohjataan tarvittavan hoidon piiriin. 
Myös isiä pyritään ohjaamaan hoitoon. Päihdeongelmaisen ensisijainen hoitopaikka on Satakunnan 
keskussairaalan äitiyspoliklinikan yhteydessä toimiva HAL- poliklinikka, jonne terveydenhoitaja 
tekee lähetteen. Päihdeongelmaisia äitejä voidaan hoitaa myös mielenterveys -ja päihdekeskus 
Tähdessä, psykiatrian poliklinikalla tai A – kodissa. Päihteiden käyttäjien raskautta seurataan 
äitiyspoliklinikalla. Tarvittaessa asiakkaan hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, 
hoidossa huomioidaan myös raskaana olevan äidin perhe. Kankaanpään A – kodissa hoitojaksolla 
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olevien odottavien äitien raskauden seuranta hoidetaan Kankaanpään äitiysneuvolassa ja tarvittaessa 
Satakunnan keskussairaalassa. Kuntayhtymän ulkopuolelta kotoisin olevat äidit tarvitsevat 
maksusitoumuksen kotikunnastaan. Hoito toteutetaan yhteistyössä A -kodin henkilökunnan kanssa. 
 
8.1.2. Lastenneuvola 
 
Ikäkausitarkastuksissa: 
* 2 kk käynnillä annetaan vanhemmille voimavaralomake (+tarvittaessa AUDIT), palautus 3 kk 
käynnillä. 
* 1 v (th) annetaan vanhemmille voimavaralomake ja Audit - C täytettäväksi, palautus ja keskustelu 
seuraavalla käynnillä.   
* 1.3 v laaja tarkastus (th) käydään läpi voimavaralomakkeet ja Audit-C kyselyt. Tulokset kirjataan 
perhelehdelle. Jatkot ohjataan tarpeen mukaan.  
* 1.6 v laaja tarkastus (lri): Lääkäri käy vielä läpi vanhempien kanssa voimavarakyselyn ja Audit 
lomakkeet lapsen perhe-lehdeltä.  
* 4 v laaja tarkastus (th) vanhemmille lähetty postitse voimavaralomake ja Audit kysely kotiin, 
tuovat täytettynä tarkastukseen. Käydään läpi perheen kanssa (th,lri). Kirjataan yhteenveto 
perhelehdelle.  
Tarvittaessa vanhempia ohjataan mielenterveys –ja päihdepalvelukeskus Tähteen. Muita hoitotahoja 
ovat psykiatrian poliklinikka, A-koti ja Satakunnan keskussairaalan sosiaalipediatrinen poliklinikka.  
Jaettava materiaali: 
Audit- tulosten perusteella tarvittaessa Vähennä vähäsen –lehtinen 
 
8.1.3. Perhesuunnitteluneuvola 
 
Päihde- (alkoholi/tupakka/huumeet) ja mielenterveysasiat kartoitetaan haastattelemalla jokaisessa 
tarkastuksessa. Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkohoitoon Tähteen, esim. raskaudenkeskeytyksen 
jälkeen.  
 
8.1.4. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 
 
Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvien asioiden puheeksiotto ja tarkkailu kuuluvat 
jokaiseen asiakaskontaktiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, jotta hoitoonohjaus tapahtuisi ennen kuin oppilaan/opiskelijan ongelmat häiritsevät 
hänen elämäänsä ja/tai opintoja. Esimerkkejä mielenterveysongelmista koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa kouluhaluttomuus, masennus, ongelmat kotona ja kavereiden kanssa, 
oppimisvaikeudet, pelot, syömiseen liittyviä ongelmia, traumaattisiin tilanteisiin liittyvät ongelmat, 
käytösongelmat (aggressivisuus, levottomuus...). 
Laajoissa terveystarkastuksissa (1, 5, 8 lk) on käytössä THL:n kyselyt. Kyselyissä kartoitetaan 
laajasti oppilaan ja koko perheen hyvinvointia, myös mielenterveys ja päihteet. Lisäksi laajoissa 
terveystarkastuksissa 1 ja 5 lk:lla annetaan vanhemmille Audit-C kysely täytettäväksi. Vanhempien 
Audit -pistemäärät kirjataan vanhemman suostumuksella heidän potilaskertomukseensa HOIYHT-
lomakkeelle. Mikäli pisteet ylittyvät, annetaan vanhemmille Vähennä vähäsen – lehtinen, johon 
liitettynä Mielenterveys -ja päihdekeskus Tähden yhteystiedot. Mielialaa seulotaan myös 
yläkoululaisilla ja vanhemmilla opiskelijoilla mielialaseula BDI avulla. Kouluterveydenhuollossa 
voidaan antaa tarvittaessa ADSUME (nuorten päihdemittari) täytettäväksi, jos huoli päihteiden 
käytöstä. Kaikille aloittaville opiskelijoille tehdään Audit -kysely opiskeluterveydenhuollossa. 
Mikäli pisteet ylittyvät niin tehdään mini-interventio. Tarvittaessa voidaan antaa täytettäväksi myös 
nikotiiniriippuvuuskysely. Tarvittaessa varataan aika koulu/opiskelulääkärille, joka voi kirjoittaa 
reseptin korvaushoidoista ala-ikäiselle. 
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Epäily alkoholin käytöstä koulussa, oppilas alle 18 v 
Sovitaan tarv. työpari -> keskustelu oppilaan kanssa -> puhallustesti alkometrillä 
Testi positiivinen: 
yhteydenotto kotiin -> perheen tapaaminen -> lastensuojeluilmoitus -> tukitoimet 
Testi negatiivinen: 
yhteydenotto kotiin -> Aiheeton epäily? -> Seurantakäytäntö 
Tavoitteena irti päihteistä ja päästötodistuksen saaminen. 
Perheen tukeminen. 
 
Epäily huumeiden käytöstä, oppilas alle 18 v 
Sovitaan työpari -> keskustelu oppilaan kanssa ja yhteydenotto kotiin -> perheen tapaaminen -> 
huumetestaus -> testituloksen kuuleminen 
Testi negatiivinen: 
Aiheeton epäily? -> seurantakäytäntö 
Testi positiivinen: 
Lastensuojeluilmoitus -> seurantakäytäntö /hoitoonohjaus 
Perheen tukeminen. 
Huumekaupan epäily: Ilmoita asiasta poliisille tai nimettömään vihjepuhelimeen puh: 0800-90022 
(valtakunnallinen) 
Tavoite: Työkyky palautuu, irti päihteistä, saa päättötodistuksen 
 
Epäily huumeiden käytöstä, opiskelija 18 v tai vanhempi  
Sovitaan työpari -> keskustelu oppilaan kanssa (lupalappu allekirjoitettavaksi) -> keskustelu 
rehtorin kanssa (th+kuraattori) -> huumetestaus -> huumetestituloksen ilmoittaminen oppilaalle -> 
yhteisneuvottelu -> seurantakäytäntö / hoitoonohjaus -> psyk./sos.tukitoimet, jos asiakas haluaa 
Kieltäytyminen testistä tulkitaan positiiviseksi tulokseksi. Rehtori tekee päätöksen, voiko jatkaa 
opintoja. Huomioitava opiskeltava ala (SORA-laki).  
Tavoite: Työkyky palautuu, irti päihteistä, valmistuu koulusta  
 
Sosiaalitoimen kautta ohjautuvat 
Kun nuoresta on tehty ensimmäinen lastensuojeluilmoitus päihteiden käytön vuoksi, lapsi ja perhe 
ohjataan Valomerkki -keskusteluun terveydenhoitajalle tai sosiaaliohjaaja tapaa lapsen Valomerkki-
keskustelun merkeissä. Mikäli nuoresta tulee toinen tai useampi lastensuojeluilmoitus päihteiden 
käytön vuoksi, niin asiassa tehdään laajempi palvelutarpeen arviointi lapsiperheiden 
sosiaalipalveluiden toimesta.  
 
Hoitoonohjaustilanteessa pyritään moniammatilliseen yhteistyöhön perheen ja oppilaan kanssa. 
Jatkohoitoihin ja asiakkaan voinnin seurantaan osallistutaan tarvittaessa. 
Jos nuori on itselleen/muille vaarallinen, hänet toimitetaan päivystykseen. 
 
Osalle oppilaista riittää käynnit terveydenhoitajan luona ja Valomerkki -keskustelu. 
Perusopetuksesta ohjataan jatkohoitoon koulupsykologille tai Tähteen. Muita jatkohoitopaikkoja on 
perusopetuksessa esim. NUPO. Toisen asteen opiskelijat ohjataan ensisijaisesti 
opiskelupsykologille, muut mielenterveys- ja päihdekeskus Tähteen. Osa opiskelijoista käy 
psykiatrian poliklinikalla. Huoltajat ohjataan Tähteen.  
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Valomerkkiin ohjautuminen 
Alle 18-vuotias nuori, jolla ei ole vielä lastensuojelun asiakuutta, jää kiinni päihteiden 
käytöstä/hallussapidosta ensimmäistä kertaa.  
Sosiaalipäivystys ilmoittaa tapahtuneesta ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorille 
-> ohjautuu valomerkki-keskusteluun -> sovitaan työpari -> ollaan yhteydessä vanhempiin ja 
sovitaan keskusteluaika-> toteutetaan valomerkki-keskustelu->  
Nuoresta ei herää huolta: seurantakäytäntö  
Nuoresta herää huoli: Eteenpäin ohjaus -> Omin jaloin-
menetelmä/lastensuojeluilmoitus/vanhempien tuki ja ohjaus/tarvittavat tukitoimet. 
 
Kutsuntatarkastukset 
Tarkastukseen kutsutaan ko. vuonna 18 vuotta täyttävät miehet.  
Terveydenhoitaja kartoittaa huolellisesti nuoren taustat: ongelmat koulussa, käytöshäiriöt, 
oppimisongelmat, kotitaustan, mielialan, mielenterveydelliset oireet, päihteiden käytön. Huomiot 
kirjataan tiedoksi lääkärille, joka tarv. tekee lähetteen opiskelupsykologille mielenterveys- ja 
päihdeongelmien vuoksi. Muita jatkohoitopaikkoja on Tähti, NUPO, psykiatrian poliklinikka.  
 
Kehittämissuunnitelma, liite 1. 
 
8.1.5 Perhesosiaalityö 
 
Perhepalveluissa kaikilla palvelualueilla päihde- ja mielenterveysasioissa on tavoitteena 
ennaltaehkäistä päihde- ja mielenterveysongelmia. Päihde- ja mielenterveysasiat otetaan 
asiakastapaamisilla puheeksi ja tarvittaessa ohjataan hoitoon mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus 
Tähteen. AUDIT-testi on mahdollinen. Päihde- ja mielenterveysasioista puhutaan 
asiakastapaamisissa toistuvasti, jos tarpeen. Päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen kuuluvat asiat 
sekä terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin liittyvä keskustelu ovat oleellinen osa 
perhesosiaalityön sisältöä. 
 
Perhepalveluissa sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla pyritään tukemaan perhettä arjessa niin, 
että ennaltaehkäistään mielenterveys- ja päihdeongelmien syntyminen. Palveluina on mm. 
lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukiperhe, tukihenkilö, sekä verkostoyhteistyö eri tahojen 
kanssa tarpeen mukaan.   
 
Tarvittaessa perhesosiaalityöstä ohjataan vanhemmat päihteiden käytön vuoksi arviointijaksolle 
Tähteen, sekä hakemaan apua PoSan mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksesta. 
Perhesosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä Tähden kanssa perheen asioissa. 
 
Mikäli lapsella on lastensuojelun tarve, voidaan aloittaa lastensuojelun asiakkuus 
lastensuojelutarpeen selvityksen perusteella. Lastensuojelussa tehdään ennaltaehkäisevän päihde- ja 
mielenterveystyön lisäksi myös korjaavaa työtä. Lastensuojelussa perheen päihteiden käyttö otetaan 
puheeksi ja selvitetään, tarvitseeko perhe päihde- ja mielenterveyspalveluita. PoSan päihde- ja 
mielenterveyspalvelut voivat toimia osana lapsen lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Tällöin 
lastensuojelu sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut tekevät yhteistyötä. 
 
Lastensuojelun avohuollon tukitoimena on mahdollista perheen yksilöllisen tarpeen mukaan 
järjestää perheelle PoSan tai muiden palvelujen tuottajien palveluita. Lastensuojelussa lapsi on 
asiakas, vaikka päihde- tai mielenterveysongelma olisi vanhemmalla ja vanhempi ohjataan hoitoon. 
Lapsi tai nuori on lastensuojelun asiakas niin kauan, kun lapsella on suojelun tarve ja avohuollon 
tukitoimet ovat tarpeellisia.  
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Akuutissa tilanteessa, jossa perheessä käytetään päihteitä, on varmistettava, että lapsesta tai 
nuoresta huolehtii aikuinen, joka ei ole päihtynyt. Mikäli kaikki aikuiset ovat päihtyneitä eikä 
kukaan huolehdi lapsesta ja lapsi on tämän vuoksi vakavassa vaarassa, niin lapsi sijoitetaan 
kiireellisesti. 
 
Vanhempien päihde- ja/tai mielenterveysongelmien vuoksi lapsi tai nuori voi tulla lastensuojelun 
asiakkuuteen. Perhettä tuetaan avohuollon tukitoimin. Mikäli avohuollon tukitoimet todetaan 
riittämättömiksi, voidaan lapsi tai nuori sijoittaa kiireellisesti tai tehdä huostaanotto. Kun 
lastensuojelun asiakkuudessa olevan lapsen tai nuoren vanhemmat käyttävät päihteitä voidaan 
lastensuojelusta velvoittaa heidät antamaan kontrollinäytteet heidän päihteiden käytöstään.  
 
Kun perheessä on mielenterveysongelmia, niin lastensuojelu tekee yhteistyötä 
mielenterveyspalveluiden kanssa: aikuispsykiatria, nuorisopsykiatria. On mahdollista, että 
lastensuojelusta myös ostetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena perheelle erilaisia 
terapiapalveluita.  
 
Lastensuojelussa tilanteet arvioidaan hyvin yksilöllisesti. Näkökulmana on lapsen etu ja on 
merkittävää, että perhe saa lapsen edun mukaisia palveluita. Avohuollon tukitoimilla pyritään 
korjaamaan tilanteita perheessä mahdollisimman hyvin, monipuolisesti ja pitkään, niin että lapsi 
voisi asua omien vanhempiensa kanssa. Mikäli avohuollon palvelut todetaan lapsen ja perheen 
kohdalla riittämättömiksi ja lapsen terveys ja kehitys vakavasti vaarantuvat, niin lastensuojelulain 
mukaan viranomaisilla on velvollisuus ottaa lapsi huostaan ja järjestää hänelle sijaishuolto. 
 
Keskeisimmät kehittämisasiat: 
 

- Perhesosiaalityössä sekä vapaaehtoistyössä kehitetään malleja saada kokonaiset perheet 
toimintaan, joka olisi vaihtoehto päihteiden käytölle.  

- Perhesosiaalityössä jatketaan lasten ja nuorten perheiden arjen toiminnan tukemista eri 
palvelualueilla.   

- Perhesosiaalityö ja perheneuvola tiivistävät ja kehittävät edelleen yhteistyötään 
mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähden kanssa.  

Kehittämissuunnitelma, liite 2. 
 

8.2. Aikuissosiaalityö 
 
Aikuissosiaalityössä päihde- ja mielenterveysasioissa on ensisijaisena tavoitteena ennaltaehkäistä 
päihde- ja mielenterveysongelmia. Aikuissosiaalityön keinoin tuetaan asiakkaan arjessa 
selviytymistä ja elämänhallintaa. Palveluina on mm. sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta ja 
sosiaalinen kuntoutus. Päihde- ja mielenterveysasiat otetaan asiakastapaamisilla puheeksi ja 
tarvittaessa asiakas ohjataan hoitoon mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähteen. 
Asiakaskohtaisesti tehdään yhteistyötä sekä Tähden että tarvittaessa psykiatrian poliklinikan kanssa 
mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. 
 
Aikuissosiaalityössä tehdään ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön lisäksi myös 
korjaavaa työtä. Sosiaalityöntekijä tekee palvelupäätökset asiakkaille, joilla on laitoskuntoutusta 
vaativa päihdeongelma. Asiakastyö jatkuu laitoskuntoutuksen aikana tiiviissä yhteistyössä 
mielenterveys-ja päihdepalvelukeskus Tähden kanssa, jotta asiakkaan hoitopolku jatkuu 
laitoskuntoutuksen päättyessä katkeamatta.  
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Päihteiden käyttö otetaan puheeksi säännöllisesti ensimmäisen toimeentulotukiasioinnin yhteydessä 
(joko puheeksiotto tai AUDIT-kysely), tarvittaessa tehdään mini-interventio. AUDIT-kysely 
täytetään aktivointisuunnitelmaa laadittaessa ja tarvittaessa tehdään mini-interventio. 
Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä kartoitetaan mahdolliset päihde- 
ja mielenterveysongelmat ja tehdään tarvittaessa hoitoonohjaus Tähteen. Tarvittaessa 
palvelutarpeen arviointiin pyydetään työpari mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähdestä.  
 
Päihteiden käyttö otetaan puheeksi vammaispalvelun palvelusuunnitelmaa laadittaessa ja se 
kirjataan palvelusuunnitelma-lomakkeeseen kaikkien asiakkaiden osalta. Palvelusuunnitelma-
lomake siirretään suoraan Effica-asiakastietojärjestelmään.  
Testitulokset, puheeksiotto, mini-interventio ja mahdolliset toimenpiteet kirjataan Effica-
asiakastietojärjestelmään 
 
Kehittämissuunnitelma, liite 6. 
 

8.3. Ikäihmisten palvelut 
 
Ikäihmisten palveluissa päihteiden käyttö otetaan puheeksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa 
laadittaessa säännöllisille asiakkaille ja tarvittaessa myös tilapäisissä hoitosuhteissa. Ikäihmisten 
spalveluiden henkilöstöllä on valmiudet puuttua asiakkaan alkoholin käyttöön ja tehdä mini-
interventioita. Gerontologinen kokonaisarviointi sisältää mittariston, jossa on tarvittavat 
alkoholinkäyttöä selvittävät testit. Ikäihmisten palveluissa asiakkaille käytetään pääasiassa Yli 65-
vuotiaiden alkoholikyselyä ja tarvittaessa AUDIT -kyselyä. Tehdyt testit, keskustelut, mini-
interventiot ja mahdolliset toimenpiteet kirjataan Lifecare-asiakastietojärjestelmään. 
 
Haastavia tilanteita käsitellään työyhteisössä. Kaikkeen ei ole olemassa valmista 
toimintaohjeistusta, vaan hoitajan on omalla ammattitaidollaan ja työryhmän tuella tehtävä 
soveltuvat ratkaisut. Hoitaja arvioi turvallisuuden niin asiakkaan kuin omalta kannaltaankin. 
Periaatteena on, että alkoholin vaikutuksen alaisena olevan asiakkaan luokse ei jäädä palveluita 
antamaan, mutta tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti ja arviointiin vaikuttaa myös asiakkaan oma 
turvallisuus. Haastavia tilanteita käsitellään jälkeenpäin palavereissa. Tarvittaessa konsultoidaan 
lääkäriä. 
 
Ikäihmisten palveluissa on käytössä Kaste-hankkeena kehitetty Gerontologinen kokonaisarvioinnin 
mittaripatteristo, joka on yhtenäistänyt PoSassa käytettävät testit ja mittarit. Sieltä valitaan 
tilanteeseen sopiva testi. Testistö jakautuu toimintakyvyn eri osa-alueiden mukaan. Työpaikalla 
annetaan testien käyttöön koulutusta ja perehdytetään uusi työntekijä niiden käyttöön. Yhteistyö 
päihde- ja mielenterveyskeskus Tähden kanssa on vakioitunut käytäntö. Henkilöstö voi tarvittaessa 
keskustella yleisesti mielenterveys- ja päihdeasioista päihdetyöntekijöiden kanssa. PoSan lääkärit 
vastaavat lääketieteellisestä hoidosta. Työnohjauksellisissa asioissa otetaan yhteys omaan 
lähiesimieheen.  
 
8.3.1. Kotihoito ja asumispalvelut 
 
Kotihoidossa hoito ja palvelu auttavat asiakasta asumaan kotona niin kauan kuin se on turvallista. 
Palvelu perustuu tilannearviointiin ja hoitoa ohjaa hoito- ja palvelusuunnitelma. Jokaisessa 
kotihoidon tiimissä työskentelee sairaanhoitaja, lähihoitajia tai kodinhoitajia, kotihoidon tiimeihin 
on nimetty vastuulääkäri. Kaikissa PoSan jäsenkuntien kotihoidon tiimeissä on käytössä yhteiset 
ohjeet ja säännöt.  
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Kotihoidossa haasteita tuottaa työskentely asiakkaan kotona ja itsemääräämisoikeus. Tavoitteena on 
antaa asiakkaalle tarvittava tieto asiasta ja hyväksyä asiakkaan oma päätös. Kotihoidossa henkilöstö 
tiedostaa, että päihdetyössä ratkaisevaa on asiakkaan oma halu muuttaa tilannettaan. Henkilöstö 
havainnoi asiakkaan kodissa esim. alkoholin käytön määrät ja kertovat alkoholin vaikutuksesta 
yleiseen toimintakykyyn ja kotona asumisen onnistumiseen. Henkilöstö informoi lääkkeiden, 
alkoholin ja pelaamisen haitoista ja yhteisvaikutuksen vaaroista, mm. tapaturmariskit.  
 
Asumispalveluissa tehdään yhteistyötä asiakkaan toimintaverkoston kanssa (omaiset, PoSan 
kotihoito, MTT, Päihde- ja mielenterveyspalvelut Tähti, geriatri ym.) PoSan ikäihmisten 
asumisyksiköissä työskentelee sairaanhoitaja, lähihoitajia ja hoiva-avustajia, asumispalveluihin on 
nimetty yksikkökohtaiset vastuulääkärit. Kaikissa PoSan jäsenkuntien asumispalveluissa on 
käytössä yhteiset ohjeet ja säännöt.  
Asumisyksikön tulohaastattelussa päihde- ja mielenterveysasiat otetaan puheeksi ja niihin pystytään 
välittömästi puuttumaan sekä ottamaan ne huomioon jo hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä. 
Näin turvataan asiakkaan hyvä ja turvallinen asuminen.  
 
Omaishoidon tuen kotikäynneillä mielenterveys-, päihde- ja muut riippuvuuspulmat nousevat 
käytettävien lomakkeiden kysymyksissä esiin. Näin asiakas saa asianmukaisen tiedon ja hoitoon 
ohjaamisen mielenterveys- ja päihdepalveluihin ja lakisääteisiin terveystarkastuksiin. 
 
Keskeisimmät kehittämisasiat: 
 

- Koulutusta päihde- ja mielenterveystyön ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen 
- Mielenterveys-, päihde- ja muihin riippuvuusasioihin erikoistuneen vastuuhenkilön 

nimeäminen.  
- Gerontologiseen kokonaisarviointiin perustuvien testien ja mittareiden käytön lisääntyminen 

– kouluttaen ja perehdyttäen koko ikäihmisten palveluissa työskentelevät. Nämä tulee 
huomioida aina myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä. 

Kehittämissuunnitelma, liite 7. 
 
8.4. Terveyspalvelut 
 
8.4.1. Aikuisterveydenhuolto – aikuis- ja seniorineuvolatoiminta 
 
Aikuis- ja seniorineuvolan vastaanotolla tehdään asiakkaille tarvittaessa akuutti- ja 
pitkäaikaissairauksien hoidonohjaus-, hoito- ja seurantakäynneillä alkoholinkäyttöä (AuditC, Audit, 
Alkoholimittari) ja / tai ahdistuneisuutta / masennusta (BDI, GDS5-30) mittaavia testejä. 
Testituloksen pohjalta otetaan asia tarvittaessa puheeksi ja käydään Mini-interventio. Asiakas 
voidaan tavata uudelleen puheeksi otetun asian johdosta, mutta hänet voidaan myös ohjata 
tarvittaessa asiantuntijan vastaanotolle. 
 
Puheeksiottoa, mini-interventiota, toteutetaan psykologisten tutkimusten yhteydessä ja 
diabeetikoiden, verenpaineasiakkaiden ohjauksessa sekä elintapaohjauksessa. Samoin toimitaan 
Marevan-ohjaustilanteessa (esim. alkuohjauksessa ja INR-arvon vaihdellessa), sairausloman hakijan 
kanssa ja laboratoriokokeiden tai oireiden viitatessa mahdolliseen runsaaseen alkoholin käyttöön. 
Audit-testi tehdään myös ajokorttitarkastuksen yhteydessä. Audit-testin yhteydessä käytetään 
apukorttia ohjaustyön tukena.   
 
Diabeetikoiden ensitietoryhmissä alkoholi ja sen vaikutukset diabeteksen hoitotasapainoon tai 
painonhallintaan sisältyy ohjaukseen Kankaanpään aikuisneuvolan järjestämissä ryhmissä. 
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Terveystarkastuksiin on liitetty edellä mainittujen mittareiden käyttö helpottamaan puheeksi 
ottamista. 
 
Audit-kysely tehdään, kirjataan ja tilastoidaan kaikissa 30-, 40 – ja 60-vuotiaiden naisten 
kohdunkaulasyövän seulontatarkastuksissa sekä 40-vuotiaiden miesten ja pitkäaikaistyöttömien 
terveystarkastuksissa. 
 
Alkoholimittari-kysely tehdään 70- ja 75-vuotiaille seniorineuvolassa terveystarkastuksen 
yhteydessä, samoin kaatumis- /tasapainotestiä suoritettaessa.  
 
Asiakkaan / potilaan omaehtoisen Audit-testin tekeminen mahdollistetaan mm. odotustiloissa 
tarjolla olevin Audit-kyselylomakkein. Odotellessa asiakas voi pohtia testin avulla omaa 
alkoholinkäyttöään. Ajattelemaan herätteleviä julisteita on kiinnitetty vastaanotto- ja odotustilojen 
seinille. Mielenterveys- ja päihdeaiheista terveyskasvatusmateriaalia on odotustiloissa luettavana ja 
mukaan otettavaksi. 
 
Tupakoinnin puheeksiotto on lisääntynyt ja Kankaanpään aikuisneuvola on aloittanut Tupakasta 
vieroittamisen ryhmätoiminnan vuonna 2014. 
 
Keskeisimmät kehittämisasiat: 
 

- Tupakoinnin lopettamisen tukiryhmätoiminta ja osaaminen koko PoSan alueella 
- Koulutustarve: Puheeksi ottamisen ja testien kertauskoulutusta. 

Kehittämissuunnitelma, liite 3. 
 
8.4.2. Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähti 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähti tarjoaa matalankynnyksen peruspalveluita erilaisiin 
mielenterveys- ja riippuvuuspulmiin. Tavoitteena on tuen antaminen varhaisessa vaiheessa PoSan 
alueen asukkaille. Palveluihin ei tarvita lähetettä.  
 
Palvelut koostuvat vastaanottotoiminnasta sekä toimintakeskuksen palveluista ja lisäksi yksi 
psykiatrinen sairaanhoitaja tekee työtä kouluilla yläasteikäisten nuorten kanssa. Yksiköstä 
koordinoidaan myös ehkäisevää päihdetyötä ja toteutetaan varhaisen tuen toimintamalleja sekä 
Pakka-toimintamallia.  
 
Yksikössä toimii psykologi, psykiatrisia sairaanhoitajia, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja ohjaaja sekä 
osastonhoitaja. PoSan lääkärin lisäksi yksikössä toimii päihdepsykiatri. 
Vastaanotolla hoidetaan lieviä tai keskivaikeita ja vakaita mielenterveys-ja päihdeongelmia.  
 
Vastaanoton palveluita ovat; erilaiset arviot, tutkimukset, terapiat, lyhytkestoinen psykoterapia ja 
päihdehoito sekä lääkehoito. Lääkehoito sisältää korvaushoidon lisäksi valvotun Antabus-hoidon ja 
pkv- ja kipulääkkeiden vieroitushoidon toteutuksen lääkärin ohjeen mukaisesti suunnitelmallisesti. 
Lisäksi toteutetaan ajo-oikeus- ja ajoterveysseurantoja sekä tarjotaan konsultointiapua, koulutusta ja 
tehdään laajaa yhteistyötä eri sektoreiden kanssa mm. lastensuojelun, työterveyshuollon ja 
rikosseuraamusyksikön kanssa.  
 
Liikkuvina palveluina toteutetaan mahdollisuuksien mukaan mm. kotikäyntejä ja asiakkaiden 
tapaamisia muissa yksikössä eri yhteistyötahojen kanssa.  
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Toimintakeskuksella toteutetaan erilaisia ryhmätoimintoja ja pitkäaikaisten mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaiden keskustelu- ja lääkehoitoa (pitkäaikaisinjektiot mielenterveysasiakkaille ja 
alkoholin vieroituksen lääkehoito) sekä toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa. Lisäksi 
toimintakeskukselta tuotetaan tarvittaessa kotikuntoutusta.  
 
Keskeisimmät kehittämisasiat: 
 

- Nuorten palveluiden laajentaminen 
- Selkeät hoitoprosessi-mallit hoidon vaikuttavuus huomioiden 
- Ryhmätoimintojen kehittäminen; toiminnalliset ja psykoedukatiiviset ryhmät eri sektoreille 
- Toipumisorientaatio-mallin hyödyntäminen 
- Digitaalisten palveluiden kehittäminen 

Kehittämissuunnitelma, liite 4 ja 5. 
 
8.4.3. Kiirevastaanotto 
 
Mielenterveys- ja päihdetestien, puheeksioton ja mini-intervention käytäntöjä noudatetaan 
vastaanottotilanteissa 
 
Alkoholiriippuvaisten katkaisuhoito voidaan toteuttaa poliklinikalla avokatkaisuhoitona tähän 
hoitomuotoon soveltuvilla asiakkailla.  
 
Korvaushoidon prosessi siirtyi Tähteen vuonna 2017. 
 
Viikonloppuisin ja arkipyhinä korvaushoitoasiakkaiden korvauslääkkeen ottaminen tapahtuu 
hoitajan valvomana kiirevastaanotolla. Tarvittaessa asiakkaalta otetaan huumeseula, kun epäillään 
huumaavien aineiden käyttöä, jolla varmistetaan korvaushoitoasiakkaan huumaavien aineiden 
käyttö tai käyttämättömyys. 
 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ohjataan kokonaistilanteen arvioinnin perusteella tarvittaessa 
jatkohoitoon PoSan omiin palveluihin (Tähteen). 
 
8.4.4. Akuuttihoidon vuodeosasto  
 
Alkoholiriippuvaisten katkaisuhoito toteutetaan useimmiten sairaalan osastoilla. Sairaalassa hoidon 
ensisijainen tavoite on fyysisen terveydentilan korjaaminen ja hoitomotivaation herättäminen. 
 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon PoSan omiin palveluihin tai 
lähetteellä erikoissairaanhoitoon tai maksusitoumuksella päihdelaitoshoitoon. 
 
Mielenterveys- ja päihdetestien, puheeksioton ja mini-intervention käytäntöjä toteutetaan 
osastohoidon aikana. 
 
Keskeisimmät kehittämisasiat: 
 

- Puheeksioton sisäistäminen osaksi jokapäiväistä hoitamista, koulutustarve. 
- Mielenterveys-ja päihdehaittoihin liittyvien opasvihkosten hankinta ja esillepano. 
- Työnohjauksen järjestäminen 
- Psykofyysisen kuntoutuksen hyödyntäminen. 
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Kehittämissuunnitelma, liite 8. 
 
 

9. DIGITAALISAATION HYÖDYNTÄMINEN MIELENTERVEYS- JA 
PÄIHDEPALVELUISSA  
 
PoSssa toimiva eOmahoitopalvelu on tarkoitettu pitkäaikaissairaille. Palvelun voi ottaa käyttöön 
sopimalla asiasta hoitavan tahon kanssa. Palvelu ei sovellu äkillisten sairauksien hoitoon eikä 
pitkien tai laajempaa selvittelyä vaativien asioiden välittämiseen. (eposa/omahoito www-sivut.) 
Mielenterveystalon www-sivuilta löytää tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä 
palveluhakuja. Mielenterveystalo tarjoaa myös nettiterapiaa, mihin tarvitaan lääkärin lähete. 
Sivuilla toimii myös virtuaaliapuri ja chatti. Palvelu on tarkoitettu etenkin masentuneille ja 
ahdistuneille nuorille, mutta palvelu tarjoaa myös ajankohtaisesti apua korona-tilanteen tuomiin 
haasteisiin. (Mielenterveystalon www-sivut.) Edellä muutama digitalisaation mukana tuoma 
mahdollisuus. Mahdollisuuksia on lukuisia ja parhaillaan niitä kehitetään lisää etenkin nyt, kun 
poikkeustilanne vaatii uusia innovaatioita tuottaa palveluita. Ensivaiheessa pilotoidaan puolen 
vuoden ajan etävastaanottopalvelua PoSan alueen mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitseville 
asiakkaille ja seurataan sen vaikuttavuutta.  
 
Digitalisaatio muuttaa maailmaa nopeasti luomalla täysin uudenlaisia vaihtoehtoja vanhoille ja 
tutuille toiminnoille. Yksityisten yritysten tarjoamat etälääkäripalvelut tai jakamistalouteen 
perustuvat palvelut ovat muuttaneet perinteisiä toimialoja. Suomi on suurien haasteiden edessä, 
joihin digitalisaation hyödyntäminen toimii yhtenä ratkaisuna. Uusille sukupolville digitaalisuus on 
oletusarvo. Se ei ole vain lisä nykyisiin palveluihin. (Sosiaali- ja terveysministeriön 
digitalisaatiolinjaukset 2025) 
 
 

10. SUUNNITELMAN VOIMAAN TULO JA PÄIVITTÄMINEN 
 
Tämä päivitetty suunnitelma astuu voimaan, kun se on hyväksytty PoSan ja jäsenkuntien toimesta. 
Suunnitelmaa voidaan päivittää suunnittelukauden aikana, jos tarve niin vaatii. 
 
 
LIITTEET: 
 
- Kehittämissuunnitelmat 1 - 8 
- Sotkanetista valitut mielenterveys- ja päihdeindinkaattorit  
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Liitteet: Kehittämissuunnitelmat 
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Liite 1, Perheterveydenhuollon mielenterveys –ja päihdesuunnitelma    
 

Kohde Painopistealueet Menetelmä/toimintatapa Tavoitteet Toimenpiteet/mittarit Vastuutaho ja aikataulu 
Äitiysneuvola 
 

Vanhemmuuteen 
kasvamisen ja perheen 
selviytymisen 
tukeminen äidin ja 
sikiön terveyden 
turvaamisen ohella. 
 

Yksilöllisten tarpeiden mukainen 
raskauden seuranta, 
haastattelulomake päihteistä 
vanhemmille, keskustelu, 
havainnointi 
 

Koko perheen hyvinvoinnin 
tukeminen ja varmistaminen.  
Puheeksiottaminen ja 
varhainen puuttuminen. 

Toimenpiteet: Perhevalmennus, 
vo:n pidentäminen, 
moniammatillinen yhteistyö, 
tarvittaviin tukipalveluihin 
ohjaus, ennakoiva 
lastensuojeluilmoitus. Mittarit: 
Audit-C/ Audit, THL:n 
voimavara- mittari kysely 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
Äitiysneuvolan terveydenhoitajat 
Perhepalvelupäällikkö 

Lastenneuvola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koko perheen 
tukeminen ja lapsen 
normaalin kasvun ja 
kehityksen 
varmistaminen 

Haastattelu, kyselykaavakkeet, 
havainnointi, mittaukset 

Lapsen ja koko perheen 
hyvinvoinnin tukeminen ja 
varmistaminen. Varhainen 
puuttuminen.  

Toimenpiteet: Vanhempien 
ohjaus hoitoon, 
lastensuojeluilmoitus.  
Hakemus sosiaalihuoltolain 
mukaisista palveluista, 
lapsiperhe-tiimi, 
moniammatillinen yhteistyö. 
Tarv.vanhemmille voidaan antaa, 
Vähennä vähäsen- lehtinen 
 Mittarit: Voimavara-kysely 
vanhemmille, Audit-C 
 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
Lastenneuvolan terveydenhoitajat 
Perhepalvelupäällikkö 

Perhesuunnittelu- 
neuvola 

Perhesuunnittelun 
onnistuminen, 
hormonaalisen ehkäisyn 
vaikutusten 
seuraaminen, aap-
asiakkaiden 
mielenterveyden 
ongelmien 
havaitseminen 

Haastattelu, kyselyt, havainnointi 
 

Hyvinvoinnin tukeminen,  
ei-toivotun raskauden 
välttäminen 

Tarvittaviin tukipalveluihin 
ohjaus, ehkäisyn muuttaminen 

Terveyspalvelut 
Perhesuunnittelun 
terveydenhoitajat 

Koulu – ja 
opiskeluterveyden- 
huolto 
 
 
 
 
 
 

Päihteiden käytön ja 
mielenterveyteen 
liittyvien ongelmien 
varhainen 
havaitseminen ja 
asioihin puuttuminen. 
Ennaltaehkäisevää, 
terveyttä edistävää 
toimintaa painotetaan.  

Tarkkailu jokaisessa kontaktissa, 
asioiden puheeksiotto, 
terveyskyselyt, haastattelut 
(vanhemmille omat kyselyt 1,5, 8lk 
tt), moniammatillinen yhteistyö, 
erilaisten tapahtumien järjestäminen 
koululla ja PÄIHDEPUTKI-
toimintamalli 
 

Ongelmien varhainen 
havaitseminen ja 
ennaltaehkäisy ennen kuin 
häiritsee 
elämää/koulunkäyntiä. 
Päihteettömyys, todistuksen 
saaminen. Mielenterveyden 
tukeminen. 
  

Terveyskysely, seuranta, 
moniammatillinen yhteistyö, 
lastensuojeluilmoitus, 
lastensuojelun kautta ohjautuvat 
päihdetapaamiset, tukikeskustelut, 
puhallutukset, huumetestaukset,  
sosiaalihuoltolain mukainen 
ilmoitus yht.työssä opiskelijan ja 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
Koulu-ja 
opiskeluterveydenhoitajat 
Perhepalvelupäällikkö 
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Ylisukupolven siirtyvän 
käyttäytymismallin 
ehkäisy 

vanhempien kanssa. 
lastensuojelun tukitoimet 
Mittarit: tarv. ADSUME 
koululaisilla. Kaikille 
opiskelijoille Audit. Tarv. mini- 
interventio, nikotiini riippuvuus-
kysely, kouluterveyskyselyt 
 BDI 
Toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen huomiot SORA-lain 
suhteen. 
 
Valomerkki –ja Omin jaloin –
toimintamallit sekä IPC-
keskustelut. 

Kutsunnat 
 

Asevelvollisen 
taustojen, päihteiden 
käytön ja mielialan 
huolellinen kartoitus 

Huolellinen haastattelu, tarkkailu, 
aikaisemmat tiedot 

Armeijaan pääsy ja siellä 
selviytyminen 

Tarv. lääkäri tekee lähetteen 
psykologille Tähteen. Armeija -
pudokkaat ohjautuvat Aikalisä-
projektin työntekijöille (esim. 
etsivä nuorisotyö), 
huumetestaukset 
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Liite 2, Perhesosiaalityön mielenterveys- ja päihdesuunnitelma  
 

Kohde: 
Perhepalvelut, 
perhesosiaalityö  

Painopistealueet Menetelmä/ 
toimintatapa 

Tavoitteet Toimenpiteet/mittarit Vastuutaho ja aikataulu 

 
Perheneuvola 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Päihde- ja 
mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisy 

 
Perheneuvonta 
Psykologipalvelut 
 

Lapsen ja perheen mahdollisimman hyvä 
ja tarpeenmukainen avun ja tuen 
saaminen. 
 
Vanhempien ja tai ja lapsen / nuoren 
tarpeenmukainen auttaminen = 
mielenterveyden tukeminen 
päihdeongelman ennaltaehkäisy 
 
Ohjaaminen tarpeenmukaisen palvelun 
piiriin mikäli huomataan päihde- ja 
mielenterveyspalvelun tarve. 

 
Otetaan puheeksi päihde- ja 
mielenterveysasiat. 
 
Ohjaus tarvittaessa päihde- ja 
mielenterveyspalveluihin. 
 
Lastensuojeluilmoitus 
 
AUDIT-testi 

 
Perhepalvelupäällikkö 

 
Sosiaalihuoltolain 
mukaiset palvelut 
perheille 

 
Päihde- ja 
mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisy 
 
Ennakollinen 
lastensuojelu 

 
Perhetyö 
Lapsiperheiden 
kotipalvelu 
Tukihenkilöpalvelu 
Tukiperhe 
 

 
Ennaltaehkäistä palveluilla lastensuojelun 
tarve. 
 
Ennaltaehkäistä palveluilla päihde- ja 
mielenterveysongelma perheessä. 
 

 
Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan 
puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat. 
 
AUDIT-testi 
 
Ohjaus tarvittaessa päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden piiriin, 
yhteistyö Tähden kanssa. 
Moniammatillinen yhtestyö lapsen ja 
perheen asioissa. 
 
Valomerkki-toimintamalli 
 
Nuoresta päihdekokeilijasta ohjaus 
kouluterveydenhoitoon. 5-kerran 
päihdetunnit. 
 
Palvelutarpeen arviointi/ 
Lastensuojelun tarpeen selvittäminen > 
lastensuojelun asiakkuuden 
aloittaminen ja siirto lastensuojelun 
asiakkuuteen 
 

 
Perhepalvelupäällikkö 
 
Johtava sosiaalityöntekijä 
 
Sosiaaliohjaaja  tai 
sosiaalityöntekijä, mikäli 
perheessä lapsella on erityisen 
tuen tarve. 
 
Prosessi aloitettava 7 vrk 
sisällä ls-ilmoituksesta. 
 
Lastensuojelutarpeen selvitys / 
palvelutarpeen 
arviointiprosessissa aikaa 3kk. 
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Lastensuojelu Päihde- ja 
mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisy 
 
Korjaava työ 

Avohuollon tukitoimet 
 
 
 
Sijaishuolto 

Lapsen edun toteutuminen 
 
Päihde- ja mielenterveysongelmissa 
tavoitteena ongelman hoito ja palvelun 
tarjoaminen perheelle, oli kyseessä sitten 
huoltajan tai lapsen päihde- ja/tai 
mielenterveysongelma.  
 
Tavoitteena tilanteen parantuminen > 
näkökulmana aina lapsen etu. 

Otetaan puheeksi päihde- ja 
mielenterveysasiat.  
 
AUDIT-testi 
 
Ohjaus tarvittavien palvelujen piiriin 
PoSa:n omana palveluna tai 
ostopalveluna mikäli tarvittavaa 
palvelua ei muuten ole saatavilla.  
 
Asiakassuunnitelmaan kirjataan 
päihde- ja mielenterveysongelma sekä 
niiden hoitosuunnitelma. Voi olla mm. 
ohjaus Tähteen, yhteistyö Tähden 
kanssa avohuollon tukitoimena, 
yhteistyö nupo:n kanssa, ostopalvelut 
jne. 
 
Tarvittaessa huostaanotto ja lapsen 
sijoittaminen sijaishuoltoon. 
Sijaishuollossa olevalla lapsella 
sijaishuoltosuunnitelma. 

Perhepalvelupäällikkö 
 
Johtava sosiaalityöntekijä 
 
Lastensuojelun 
vastuusosiaalityöntekijä 
työpareineen.  
 
 
Aikataulu on tarpeenmukainen 
ja yksilöllinen.  
 
Lastensuojelun asiakkuuden 
alkaessa asiakassuunnitelma 
laaditaan vähintään kerran 
vuodessa.  
 
Lastensuojelun asiakkuus 
päättyy viimeistään täysi-
ikäisyyteen. Mikäli nuorella on 
oikeus jälkihuoltoon, niin 
päättyy viimeistään 25-
ikävuoteen. 
 

 
Perheoikeudelliset 
palvelut 
 

 
Päihde- ja 
mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisy 

 
Ohjaus ja neuvonta 

 
Yhteistyövanhemmuuden edistäminen 
vanhemman päihde- tai 
mielenterveysongelmasta huolimatta 
 
Lapsen tapaamisoikeuden toteutumisen 
edistäminen, tarvittaessa 
valvottuna/tuettuna tapaamisena  
 

 
Ohjaus päihde- ja 
mielenterveyspalveluihin 
 
Lastensuojeluilmoitus 
 
 

 
Perhepalvelupäällikkö 
 
Lastenvalvoja 
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Liite 3, Aikuisterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 
 

Kehittämiskohde Painopistealueet Menetelmä/toimintatapa Tavoitteet Toimenpiteet mittarit Vastuutaho ja 
aikataulu 

Aikuisterveys Ehkäisevän mielenterveystyön 
toimintamalleja käytetään ja 
käyttöä lisätään. 

Puheeksi ottaminen työkäytäntönä. 
Mittarit: BDI, GAD-7. 
 
Testejä käytetään mm. 
erotusdiagnostisesti ja mieliala-asiat 
puheeksi otettaessa. 
Hoidon tarpeen arviointi. 

Testejä käytetään  
terveystarkastusten lisäksi enemmän 
myös muussa 
vastaanottotoiminnassa. 
Hoitoonohjaus tarvittaessa.  

Testien määrä / vuosi  
 
 
 
 
 
 

Apulaisylilääkäri 
Hoitotyön päällikkö, 
Osastonhoitaja/LVO 

 Ehkäisevän päihdetyön 
toimintamalleja käytetään ja 
käyttöä lisätään 
(testit, puheeksi ottaminen ja  
varhainen puuttuminen, mini-
interventio) 
 

Puheeksi ottaminen, mini-interventiot ja 
motivoiva haastattelu työkäytäntönä. 
Mittarit: AuditC  
- naisten 30, 40 ja 60v 
terveystarkastuksissa 
- miesten terveystarkastuksissa  
- yöttömien terveystarkastuksissa 
Alkoholimittari 
70-, 75-, ja 80-vuotiaitten 
hyvinvointikyselyssä ja            -
tarkastuksissa 
Hoidon tarpeen arviointi. 

Testejä  
käytetään  
terveystarkastusten lisäksi enemmän 
myös muussa vastaanottotoiminnassa 
Hoitoonohjaus tarvittaessa. 

Testien määrä / vuosi 
 

Apulaisylilääkäri 
Hoitotyön päällikkö, 
Osastonhoitaja/LVO 

 Tupakoinnin vähentäminen 
 

Puheeksi ottaminen työkäytäntönä. 
Tupakoinnin vähentämisen keinojen 
esittely. 
 
Mittari: Fagerströmin testi  

Testin käyttö lisätään 
terveystarkastuksiin 
 
 
 

Testien määrä / vuosi 
 
 
 
 
 

Apulaisylilääkäri 
Hoitotyön päällikkö, 
Osastonhoitaja/LVO 

 Toimitaan PAKKA-
toimintamallin mukaisesti: 
Alaikäisille ja päihtyneille 
anniskelun, myynnin ja 
välitystoiminnan, tupakan 
tarjoamisen ja myynnin sekä 
peliriippuvuuden vähentäminen 
 

POSA koordinoi toimintamallin 
mukaisia tarjonta- ja kysyntätyöryhmiä. 
Toteutetaan kuntien edustajien kanssa 
ehkäisevää päihdetyötä.  
 
Osallistutaan  
yhteistyöhön kuntien, anniskelua ja 
vähittäismyyntiä harjoittavien ja poliisin 
sekä järjestötoimijoiden kanssa. 

 
Ehkäistä päihdehaittoja yhteisöllisesti.  
 
Kehitetään ja laajennetaan Pakka-
verkostoa jatkuvasti.  
 
 

Kunnat ja PoSa nimenneet  
edustajansa toimielimeen. 
 
 
Toteutetaan koeostoja, 
terassiarviointeja ja 
hyödynnetään päihdetilanne ja 
kouluterveyskyselyn tuloksia 
Pakka-toiminnan käynnistäneillä 
alueilla. 
 

Apulaisylilääkäri 
Hoitotyön päällikkö, 
Osastonhoitaja/LVO 
 
 
 
 
 
 
 

 Kokemusasiantuntija- 
toiminnan suunnittelu 
 

Kartoitetaan halukkuutta 
kokemusasiantuntijuuteen. 
Suunnitellaan mahdollista koulutusta.  
 

Kokemusasiantuntijoiden käyttäminen 
vastaanottotoiminnan hyväksi. 
Koulutuksen suunnittelua 2021.  

 Hoitotyön päällikkö, 
Osastonhoitaja/LVO 
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Liite 4, Tähden mielenterveyssuunnitelma 
 

Kehittämiskohde Painopistealueet Menetelmä/toimintatapa Tavoitteet Toimenpiteet, mittarit Vastuutaho ja 
aikataulu 

Mielen-terveys-
asiakkaat 

Varhainen puuttuminen 
mielenterveys- ja 
päihdeongelmiin ja niiden hoito. 
 

Mielenterveyden ongelman 
selvittäminen tapahtuu 
keskustelun perusteella tehtyyn 
arvioon ja  
seulontatutkimuksiin mm: BDI, 
BAI, GAD-7, AUDIT, DUDIT, 
SADD, MDQ, alkometripuhallutus. 
Tukea antavat keskustelukäynnit. 
Käytössä vaikuttavat menetelmät 
esim. IPC 
Selkeät hoitoprosessikuvaukset  
 

Asiakas ymmärtää oman tilanteensa 
ja löytää keinoja omahoitoon ja 
asiakkaan hyvinvointi lisääntyy.  
Kartoitetaan asiakkaan lääkehoidon 
ja/tai erikoissairaanhoidon 
palveluiden tarve. 

Keskusteluhoito ja lyhytkestoinen 
psykoterapia. 
Palveluohjaus. 
Arvio- ja tutkimustulokset paranevat 
yksilötasolla. 
Sotkanet –erikoissairaanhoidon 
psykiatristen palveluiden käyttö vähenee 
Hoidon vaikuttavuuden mittaaminen 
hoitoprosessin eri vaiheissa 

Apulaisylilääkäri 
Osastonhoitaja/Tähti 

 Ryhmätoiminnan kehittäminen 
(pysyvät ryhmät ja määräaikaiset 
ryhmät. Toiminnalliset ja 
psykoedukatiiviset ryhmät 
 

Asiakaskyselyt, ryhmien 
tarpeellisuuden kartoittaminen 
 

Elämänhallinnan vahvistaminen ja 
keinojen löytäminen. Asiakkaan 
omatoimisuuden vahvistaminen ja 
tietoisuuden lisääminen 

Määräaikaisten ryhmien muodostaminen 
tarpeeseen perustuen.   
Pysyvien ryhmien toiminnan jatkaminen 
ja kehittäminen asiakkaita kuullen. 
Asiakaspalaute. 

Apulaisylilääkäri 
 
Osastonhoitaja/Tähti 

 Pitkäaikaisten 
mielenterveysasiakkaiden hoito- 
ja kuntoutussuunnitelmien 
laatiminen ja päivittäminen 
tarvittaessa ja määräajoin  
sekä hyvä lääkehoidon ja 
perusterveyden seurannan 
toteuttaminen. 
 
 

Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat 
päivitetään asiakaslähtöisesti 
yksilöllisten tarpeiden mukaan 
muutostilanteessa tai vuosittain 
hyödyntäen toipumisorientaatio- 
ajattelua. 
Suunnitelman mukaisesti 
toteutetaan lääkehoitoa ja 
perusterveyden seurantaa sekä 
hoitoa, 
 

Pitkäaikaisten 
mielenterveysasiakkaiden tarpeen 
mukaisiin palveluihin ohjaaminen. 
Hyvinvoinnin turvaaminen 
asianmukaisen lääkehoidon sekä 
perusterveyteen liittyvien mittausten 
ja niiden perusteella tehtävillä 
hoitomuutoksilla. 
Hyvinvoinnin lisääntyminen 

Pitkäaikaisasiakkaiden hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmat on laadittu ja 
päivitetty kaikilla asiakkailla 
seuranta/vaikuttavuus huomioiden 
Haipro-ilmoituksia lääkehoidon osalta ei 
synny. Turvallisen lääkehoidon toteutus 
Lääkehoidon toteutus käydään läpi 
kuntoutussuunnitelman yhteydessä.  
Lääkehoito on päivitetty hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa ja 
päivitettäessä.  

Apulaisylilääkäri 
Osastonhoitaja/Tähti 

 Kotikuntoutus  
 
 
Asiantuntijakotikäynnit ja - 
neuvottelut yhteistyötahojen 
kanssa.  
Moniammattillisen yhteistyön 
lisääminen asiakaslähtöisesti eri 
sidosryhmien kanssa. 
 

Kotikuntoutuksen tarpeen selvitys 
kuntoutus/hoitosuunnitelmaa 
laadittaessa ja yhteistyökumppanien 
mahdollinen hyödyntäminen. 
Asiantuntijapalvelu kotihoitoon tai 
muille yhteistyötahoille 
yhteiskotikäynnein.  

Kotona selviytymisen tukeminen ja 
muiden palveluiden tarpeen 
kartoittaminen. 
Moniammatilliset palvelut. 
 

Asiantuntijakotikäyntien ja 
kotikuntoutuskäyntien määrät.  
 
 
 
 
 

Apulaisylilääkäri 
 
Osastonhoitaja/Tähti 

 Terveyden edistäminen ja 
syrjäytymisen ehkäiseminen. 

Elämäntapojen kartoittaminen ja 
elämäntapaneuvonta. 
Varhaisen puuttumisen malli 
nuorille; omin jaloin menetelmä 

Asiakkaan kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin turvaaminen ja 
edistäminen 

Toteutuneet elämäntapamuutokset 
yksilötasolla. 
 

Apulaisylilääkäri 
 
Osastonhoitaja/Tähti 
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 Kuntouttava työtoiminta. Ohjattu yksilöllinen työtoiminta. 

 
Asiakkaan kuntoutuminen 
työelämään, opiskelemaan tai 
normaaleihin palveluihin. 

Työhön, opiskelemaan tai normaaleihin 
palveluihin siirtyneitten asiakkaitten 
määrä. 
 

Osastonhoitaja/Tähti 

 Kokemusasiantuntija- 
toiminta sekä vertaistuki 
 

Kokemusasiantuntijakoulu- 
tukseen ohjataan henkilö/   
henkilöitä 
Hyödynnetään asiakastyössä 
kokemusasiantuntijoita 
Käytetään vertaistukea hoitotyössä 
ja vertaisohjaajia 
 

 kokemusasiantuntijoita eri 
sektoreilta ohjautuu koulutukseen  
Vertaisohjaajien ohjaama 
ryhmätoiminta 

Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden 
määrä ja integroiminen hoitoprosessiin 
Vertaisohjaajien ryhmätoimintojen 
integroiminen toimintaan 
Asiakaspalautteet 

Osastonhoitaja/Tähti 
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Liite 5, Tähden päihdesuunnitelma 
 

Kehittämis-
kohde 

Painopistealueet Menetelmä/toimintatapa Tavoitteet Toimenpiteet mittarit Vastuutaho ja 
aikataulu 

Päihdeasiakkaat Asiakkaiden tukeminen 
päihteettömyyteen. 
Päihteidenkäytön aiheuttamien 
riskien ja riippuvuuksien 
ennaltaehkäisy,  varhainen 
puuttuminen  ja hoito. 

Tukea antavat ns. supportiiviset 
keskustelut.  
Lääkehoito 
Mittarit: Audit, Dudit, Sadd ja Cast 
Päihdelaboratoriokokeet 

Päihteiden käytön vähentäminen/lopetus. 
Riittävän informaation antaminen 
itsehoidon onnistumiseksi.  
Terveyden ja hyvinvoinnin 
lisääntyminen.  
Alueellinen ja valtakunnallinen 
turvallisuus. 
Puheeksiottotyön jalkauttaminen 
 

Audit, Dudit, Sadd -testien tulokset 
paranevat yksilötasolla sekä 
lab.tulokset 
Elämänhallinnan parantuminen. 
Rattijuopumusten määrä vähenee. 
Vapaa-ajan tapaturmat vähenevät. 
Laitoskuntoutusjaksojen 
väheneminen. 
 

Apulaisylilääkäri 
Osastonhoitaja/Tähti 

 -rikosseuraamuslaitosten 
päihdeseurantaan ohjaamat 
asiakkaat 
- ajo-oikeusseurantaan ohjatut   
- - yhdyskuntapalvelua suorittavat                             
- koevapaudessa olevat                                   
- valvontarangaistusta tai 
toimintavelvoitetta suorittavat 
asiakkaat 
ajoterveysseurantaan ohjatut                                   
 

Päihteettömyyteen tukevat 
keskustelut ja seuranta. Motivoiva 
haastattelu. Psykosos.tuki ja 
läheisten muukaan ottaminen 
hoitoprosessiin 
Ajo-oikeusseurantaprosessi 
Retkahdustilanteiden käsittely.  
Mittarit: alkometripuhallutukset, 
päihdelaboratoriokokeet, kyselyt 
 

Päihteidenkäytön hallinta tai 
lopettaminen. 
Oman päihdeongelman ymmärtäminen. 
Rikollisen elämäntavan lopettaminen. 
Oman elämäntilanteen rauhoittuminen 

Säännölliset alkometripuhallutukset 
ja päihdelaboratoriokokeet, 
tavoitteena puhtaat tulokset.  
Rattijuopumusten määrä vähenee. 
Rikollisuuden väheneminen. 
 

 

 Opioidikorvaushoidossa olevien 
asiakkaiden terapeuttiset 
keskustelut ja lääkehoito 
 

Korvaushoito-ohjelmaan 
sitouttaminen.  
Hoitoon sitouttavat ja retkahduksia 
ehkäisevät keskustelut asiakkaan 
tavoitteita tukien.  
Lääkehoidon toteuttaminen ja 
voinnin seuranta yhteistyössä 
päihdelääkärien ja Harjavallan 
sairaalan ohjeiden mukaisesti. 
Mittarit: huumeseulakokeet  
 

Puhtaat huumeseulakokeet. 
Korvaushoito-ohjelmaan sitoutuminen -> 
korvaushoito ja hoidon lopetukset 
toteutuvat hoitosopimuksen mukaisesti. 
Asiakkaan, perheen ja muun 
lähiverkoston hyvinvointi.  
Alueellinen ja yhteiskunnallinen 
turvallisuus. 

Puhtaat huumeseulakokeet.  
Rikollisuuden väheneminen ja 
elämänlaadun parantuminen 
 

 

 Palvelutarpeen arvioinnin 
mukaiset ja lastensuojelun 
päihdeseurantaan ohjaamien 
vanhempien tukeminen 
päihteettömyyteen. 
Sos.huoltolain mukaiset 
asiakkuudet 

Hoitosopimus, johon on kirjattu 
yhdessä Arvin- ja lastensuojelun, 
asiakkaan ja Tähden toimijoiden 
kanssa sovitut tavoitteet.  
Päihteettömyyttä tukevat 
keskustelut, seuranta ja 
loppuneuvottelu. Päihdearvion 
kesto yksilöllinen, käyntien tiheys 
määräytyy yksilöllisesti. 
Päihdearvion jälkeen hoitokontakti 
voi jatkua tarpeen vaatiessa. 

Asiakkaan päihteettömyys. 
Päihteettömän kasvuympäristön 
turvaaminen ja vastuullisen 
vanhemmuuden tukeminen. 
Oman päihdekäytön taustojen 
ymmäryksen lisääminen 
 

Audit (Dudit)-tulos paranee, 
päihdelaboratoriokokeet puhtaat.  
Lastensuojelun sijoitusten 
väheneminen.  
 
Tarvittaessa päihdehoidon 
jatkaminen tai päihdelaitoshoitoon 
ohjaaminen. 
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Päihderiippuvuuden arviointi. 
Valvotut antabushoidot tarvittaessa. 
Mittarit:  
-alkometripuhallutukset 
 - päihdelaboratoriokokeet 
- Audit, Dudit. 

 Työnantajien hoitoon ohjaamien 
työntekijöiden tukeminen 
päihteettömyyteen, jolloin 
työkyky säilyy ja 
työtapaturmariski pienenee.  
 

Hoitosopimus, johon on kirjattu 
yhdessä työterveyshuollon, 
asiakkaan, työnantajan ja Tähden 
toimijan kanssa tavoitteet.  
Päihteettömyyteen tukevat 
keskustelut, seuranta ja 
loppuneuvottelu. Päihdearvion 
kesto js käyntien tiheys määräytyy 
yksilöllisesti ja/tai sopimuksen 
mukaan.Päihdearvion jälkeen 
hoitokontakti voi jatkua tarpeen 
vaatiessa. 
Mittarit:  Audit, 
Dudit,,masennusseulat.  

Asiakkaan päihteettömyys ja työkyvyn 
säilyminen, työtapaturmien ja varhaisen 
eläköitymisen ehkäiseminen.  
Lisätä työnantajien tietoisuutta  
hoitoonohjausvastuusta  
työterveyshuollon tiedottamina.  
 

Audit tulos paranee, 
työterveyshuollon ottamat 
päihdelaboratoriokeet puhtaat. 
Työntekijän pysyminen 
työelämässä. Hoitoonohjaukset 
tapahtuvat ajoissa työkykyä 
menettämättä. 
 

 

 Pakka-toimintamalli 
Pakka-toimintamalli on 
paikallisten alkoholi-, tupakka- ja 
rahapelihaittojen ehkäisyyn 
kehitetty menetelmä. Pakkaa 
toteutetaan paikkakunnalla tai 
alueella koko yhteisön voimin 

 
 

EPT- verkosto toimii PoSan 
alueella, jota koordinoi PoSan 
ehkäisevän päihdetyön 
koordinaattori Verkosto on 
moniammattillinen ja 
poikkihallinnollinen. Yhteistyötä 
tehdään monen eri sektorin 
edustajien kanssa.  
 
 
 
 

 Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan  
parantaa ikärajavalvontaa 
myyntipaikoissa, vähentää alaikäisten 
alkoholin ja nikotiinituotteiden 
saatavuutta,tukea alaikäisten raittiutta ja 
vaikuttaa asukkaiden asenteisiin 
alaikäisten juomisesta ja tiukentaa 
päihtyneille anniskelua ravintoloissa. 

Pakka-toimintamallin mukaisesti työhön 
kuuluvat; työn koordinointi ja 
suunnitelmallinen yhdessä 
tekeminen; elinkeinon omavalvonnan 
sekä vastuullisen myynnin ja anniskelun 
kehittäminen, viranomaisten valvonnan ja 
lupahallinnon tehostaminen, paikallisiin 
päättäjiin vaikuttaminen, 
nuorten, vanhempien ja muiden 
kuntalaisten aktivointi ja toimiva 
mediayhteistyö 

Paikallinen ja alueellinen 
yhdysverkoston toiminta, kysyntä- 
ja tarjontatyöryhmät. yhtiestyö 
Avin kanssa ja Selvinpäin 
Satakunnassa-hankkeen kanssa ja 
seuranta siitä, miten paikallisessa 
ehkäisevässä päihdetyössä on 
onnistuttu mm.; 
kouluterveyskyselyt, 
päihdetilannekyselyt, ostokokeiden 
tulokset. 

 

 Kokemusasiantuntija ja 
vertaisohjaaja  
toiminnan käynnistäminen 
 

Kokemusasiantuntijakoulu- 
tukseen/vertaisohjaaja koulutukseen  
ohjataan henkilö/   henkilöitä 
 

1-2 
ohjautuu koulutukseen vuonna 2020 

 määrä, integroiminen 
hoitoprosessiin 
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Liite 6, Aikuissosiaalityön mielenterveys- ja päihdesuunnitelma  
 

Kohde: 
Aikuispalvelut  

Painopistealueet Menetelmä/ 
toimintatapa 

Tavoitteet Toimenpiteet/mittarit Vastuutaho ja aikataulu 

 
Sosiaalihuoltolain 
mukaiset palvelut 
 
Aikuissosiaalityö 
 
Taloudellinen tuki  
 
Laitoskuntoutuksen 
palvelupäätökset 
 
 
 
 
 
 
 

 
Päihde- ja 
mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisy, palvelut 
 
 

 
Asiakasvastaanotot 
Asiakassuunnitelmat 
Taloudellinen tuki 
Palvelupäätökset 
Tilannekartoitus 
Viranomaisyhteistyö 
Ohjaus 
Työllistymistä tukevat 
toimenpiteet.  
TYP-palvelu 
 

 
Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen 
käsittely.  Perheen ja lasten tilanteen 
huomioiminen ja palveluiden tarjonta. 
 
Varhainen päihtreidenkäytön  
puheeksiottaminen.  
 
Arjessa selviytymisen tukeminen.  
 
Elämänhallinnan parantuminen.  
 
Toimiva viranomaisyhteistyö.  
 
Taloudellisen tilanteen kartoittaminen 
(mm. rahapelaaminen) 
 
Ohjaaminen tarpeen mukaiseen 
palveluun.  
 

 
Otetaan puheeksi päihde- ja 
mielenterveysasiat. 
 
Ohjaus tarvittaessa palveluihin ja 
palvelupäätökset 
 
Lastensuojeluilmoitus 
 
AUDIT-testi 

 
Sosiaalipalvelupäällikkö 
 
 
 
 

 
Vammaispalvelut ja 
kehitysvammahuolto 

 
Päihde- ja 
mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisy, palvelut 

 
Asiakasvastaanotot 
Asiakassuunnitelmat 
Palvelupäätökset 
Tilannekartoitus 
Viranomaisyhteistyö 
Kuntoutusohjaus 
 

 
Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen 
käsittely.  Perheen ja lasten tilanteen 
huomioiminen ja palveluiden tarjonta. 
 
Varhainen puheeksiottaminen.  
 
Toimiva viranomais ja -
verkostoyhteistyö.  
 
Ohjaaminen tarpeen mukaiseen palveluun 
 

 
Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan 
puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat. 
 
Ohjaus tarvittaessa palveluihin.  
 
Lastensuojeluilmoitus 

 
Sosiaalipalvelupäällikkö 
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Päihdepalvelut  

 
Päihde- ja 
mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisy 
 
Korjaava työ 

 
Asiakasvastaanotot 
Asiakassuunnitelmat 
Palvelupäätökset 
Tilannekartoitus 
Viranomaisyhteistyö 
 

 
Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen 
käsittely.  Perheen ja lasten tilanteen 
huomioiminen ja palveluiden tarjonta. 
 
Varhainen puheeksiottaminen.  
 
Arjen hallinnan tukeminen (mm. 
rahapelaaminen) 
 
Toimiva viranomais ja -
verkostoyhteistyö.  
 
Ohjaaminen tarpeen mukaiseen palveluun 

 
Palvelupäätökset ja seuranta.  
 
Asiakastilanteen polutus ja 
kokonaisvaltainen tuki 
 
Lastensuojeluilmoitus  
 
Yhteistyö aikuisterveydenhuollon ja 
perhesosiaalityön sekä 
perheterveydenhuollon kanssa 

Sosiaalipalvelupäällikkö 
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Liite 7, Ikäihmisten palveluiden mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 
 

Kehittämiskohde Painopistealueet Menetelmä/toimintatapa Tavoitteet Toimenpiteet / mittarit Vastuutaho ja aikataulu 
Kotihoito  
Asumispalvelut 
Omaishoidon 
tuki 

Masennuksen ehkäisy ja 
varhainen toteaminen. 
 
Pelaamisen ja muiden 
riippuvuusoireyhtymien 
varhainen tunnistaminen ja 
hoidon järjestäminen. 
 
Mielenterveyden edistäminen. 
 
 

Gerontologisen 
kokonaisarvioinnin mittaristo. 
 
Kaikessa päätöksenteossa ja 
toiminnassa mielenterveyden 
edistäminen. 
 
Toipumisorientaatio menetelmän 
sisäistäminen ja jalkauttaminen 
työvälineeksi henkilöstölle. 
 
 

Säännölliset toimintakykymittaukset (kerran 
vuodessa) 
 
Viriketoiminnan kehittäminen. 
 
Yhteistyön kehittäminen kolmannen 
sektorin kanssa. 
 
Toimiva viranomais- ja verkostoyhteistyö. 
 
Päihde- ja mielenterveyspulmien varhainen 
tunnistaminen ja siihen puuttuminen. 

Gerontologiseen 
kokonaisarviointiin kuuluvat 
mittarit ja niiden mukainen 
arviointi ja seuranta. 
 
AUDIT yli 65v. alkoholimittari 
 
Ikäihmisten päivätoiminnan 
säilyttäminen ja lisääminen 
 
Arjen hallinnan tukeminen. 
 
Ohjaaminen tarpeen mukaiseen 
palveluun. 
 
Kulkumahdollisuuksien 
parantaminen. 
Mielenterveyttä uhkaavien 
tekijöiden ehkäiseminen, 
kartoittaminen ja puuttuminen 
kaikessa toiminnassa. 
 

Vanhuspalvelujohtaja 
Avo-ja 
asumispalvelupäälliköt 
 
Päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden 
vanhuspalveluiden 
vastuuhenkilöt 
 
MTP-
oppisopimuskoulutuksen 
käyneet hoitajat 

 Päihteettömyyden edistäminen. 
Päihteettömään elämään 
tukeminen. 
 
Peliriippuvuuden 
tunnistaminen ja siihen 
puuttuminen. 
 
Peliriippuvuuden ehkäiseminen 
ja ongelmapelaamisen katkaisu 
ja hoito 

Gerontologisen 
kokonaisarvioinnin mittaristo. 
 
Kaikessa päätöksenteossa ja 
toiminnassa päihteettömyyden 
edistäminen. 
 
Riittävän informaation antaminen 
itsehoidon onnistumiseksi. 

Päihteiden aiheuttamien riskien ja 
riippuvuuksien ennaltaehkäisy, varhainen 
puuttuminen ja hoito. 
 
Itsehoidon lisääminen. 
 
Palvelupäätöksien oikea-aikaisuuden 
kehittäminen. 
 
Varhainen tilannekartoitus ja 
päihteidenkäytön varhainen 
puheeksiottaminen. 
 
Viranomaisyhteistyön ja kolmannen 
sektorin välisen yhteistyön kehittäminen. 

Asiakkaan tilanteen 
kokonaisvaltainen käsittely ja 
kokonaisvaltainen tuki. 
 
Palvelupäätökset ja niiden 
arviointi ja seuranta. 
 
Gerontologiseen 
kokonaisarviointiin kuuluvat 
mittarit ja niiden mukainen 
arviointi ja seuranta. 
 
Arjen hallinnan tukeminen. 
 
Avoin vuorovaikutus eri 
toimijoiden välillä 

Vanhuspalvelujohtaja 
Avo-ja 
asumispalvelupäälliköt 
 
Päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen 
vanhuspalveluiden 
vastuuhenkilö 
 
MTP-
oppisopimuskoulutuksen 
käyneet hoitajat 
 

 Terveyttä edistävä toiminta Gerontologisen 
kokonaisarvionnin mittaristo. 
 
Kaikessa päätöksenteossa ja 
toiminnassa terveyttä edistävä ja 

Päihteidenkäytön loppuminen tai 
väheneminen ja muiden 
riippuvuusoireyhtymien hallinta ja hyvä 
hoitotaso 
 

Gerontologiseen 
kokonaisarviointiin kuuluvat 
mittarit ja niiden mukainen 
arviointi ja seuranta. 
 

Vanhuspalvelujohtaja 
Avo-ja 
asumispalvelupäälliköt 
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sairauksia sekä toimintakyvyn 
vajeita ennaltaehkäisevä toiminta. 

Mielenterveyshäiriöiden puhkeamisen 
estäminen. 
 
Olemassa olevien sairauksien ja 
toimintavajausten hyvä ja 
tarkoituksenmukainen hoito ja 
oireettomuuteen pyrkiminen. 
 
Arjen hallinnan ja turvallisen kotona 
asumisen tukeminen. 
 
Hoito ja palvelu oikea-aikaista ja 
tarkoituksenmukaista. 
 
Viranomaisyhteistyön ja kolmannen 
sektorin välisen yhteistyön kehittäminen. 

Hyvinvointisopimukset. 
 
Kuntouttavan ja toimintakykyä 
tukevan työotteen käyttö 
vanhuspalveluissa kaikessa 
toiminnassa. 
 
Konkreettiset toimet kirjataan 
hoito-ja palvelusuunnitelmaan 
yksilöllisesti sekä arvioidaan 
säännöllisesti. 
 
 
Avoin vuorovaikutus eri 
toimijoiden välillä 

MTP-
oppisopimuskoulutuksen 
käyneet hoitajat 
 

 Toimintakyvyn ylläpitäminen Gerontologisen 
kokonaisarvioinnin mittaristo. 
 
Viriketoiminta / kolmas sektori. 
 
Kulkumahdollisuuksien 
parantaminen. 

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
edistäminen kaikessa päätöksenteossa ja 
toiminnassa. 
 
Yhteistyötahojen löytäminen. 

Arjen hallinnan tukeminen ja 
toimintakykyvajausten ehkäisy 
ja puuttuminen päätöksenteossa 
ja käytännön toteutuksessa. 
 
Gerontologiseen 
kokonaisarviointiin kuuluvat 
mittarit ja niiden mukainen 
arviointi ja seuranta. 
 
Ikäihmisten päivätoiminnan 
säilyttäminen ja lisääminen 
 
Hyvinvointisopimukset. 
 
Kuntouttavan ja toimintakyä 
tukevan työotteen käyttö 
vanhuspalveluissa. 
 
Sotkanetin 
mielenterveysindikaattorit. 
 
Yhteistyö kolmannen sektorin 
kanssa. 
 
Päihde- ja 
mielenterveysvaikutusten 
arviointi, seuranta ja toiminta. 

Vanhuspalvelujohtaja 
Avo-ja 
asumispalvelupäälliköt 
 
MTP-
oppisopimuskoulutuksen 
käyneet hoitajat 
 
Koko vanhuspalveluiden 
henkilöstö 
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Liite 8, Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 
 

Kohde 
 

Painopistealueet Menetelmät Tavoitteet Toimenpiteet / mittarit Vastuutaho 

Poliklinikka: 
päivystys ja 
lääkäreiden 
vastaanotto, 
sairaanhoitajan 
vastaanotto 
 

Päihdetyö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkoholi- 
riipuvaisen 
katkaisuhoito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opioidi-
riippuvaisen 
korvaushoito 
 
 
 
 
 

Puheeksiotto ja mini-interventio 
Mittarit: 
AUDIT 
Alkometripuhallukset 
Huumepikaseula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avokatkaisuhoito  (5-7vrk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakkaan on itse ilmaistava halunsa 
päästä opioidikorvaushoitoon, 
ohjaus Tähteen 
 
 
 
 
 

Oikea-aikainen ja varhainen 
puuttuminen: 
*puheeksiotto 
*riskikäytön tunnistaminen 
*päihteettömyyteen tukeminen 
*moniammatillinen ja laaja-alainen 
(huom. omaiset mukana) yhteistyö 
*hoitojaksojen väheneminen, 
alkoholikuolleisuuden  ja 
liitännäissairauksien-/haittojen 
pienentyminen 
*pkl-käyntien ja osastojaksojen 
vähentyminen 
*elämänhallinnan lisääntyminen 
*toiminta- ja työkyvyn tukeminen 
*syrjäytymisen ehkäisy 
 
Alkoholinkäytön vähentäminen/ 
lopettaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opioidien käytön  vähentäminen / 
lopettaminen 
 
 
 
 
 
 

Katso: 
www.kaypahoito.fi 
www.paihdelinkki.fi 
 
 
 
 
 
Ks. liite: Alkoholin vieroitusoireiden Hoito 
(Saarivirta) 
CIWA-Ar-asteikko (Saarivirta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lääkärin määräämät verikokeet -katkaisuhoitoon  
-muut tarpeelliset kokeet 
-potilas noutaa avokatkaisulääkkeet päivittäin 
hoitajan vastaanotolta 
-Alkometripuhalluksen oltava: 0 ennen 
lääkkeenantoa 
-potilaan voinnin seuranta 
-yhteys Tähteen 
 
 
 
 
 
 
--PoSa päivystys: lääkkeenhaku arkipyhisin, 
viikonloppuisin tai tarvittaessa  
- 
 
 
 
 

Ylilääkäri, 
apulaisylilääkäri 
 
 
Hoitotyön 
päällikkö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../../../../..///posa.local/C:/Users/hilkalan/Desktop/www.kaypahoito.fi
../../../../..///posa.local/C:/Users/hilkalan/Desktop/www.paihdelinkki.fi
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Mielen- 
terveystyö 
 
 
 
 

Varataan vo-aika lääkärille: 
-PoSan lääkärin vo=>asiakkaan 
psyykkisen ja fyysisen tilan 
tutkiminen=>jatkohoidon tarpeen 
arviointi. 
-moniammatillinen hoidon tarpeen 
arviointi potilaan arjessa 
selviytymiseksi 
- onko hoitojakso Harjavallan 
sairaalassa tarpeellinen 
 

Tavoitteena oikeaan hoitopaikkaan 
ohjaaminen. 
Oman elämän hallinta ja elämänlaatu 
paranevat sairaudesta huolimatta 
 
 
 
 
 

 
Masennusseula BDI 
Myöhäisiän masennusseula GDS-15 
Depressioseula DEPS 
Mielialakysely RBDI 

 
 

Sairaala: 
akuuttihoidon 
osasto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkoholi-
riippuvaisen 
katkaisuhoito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkoholin käytön 
ja tupakoinnin 
puheeksiotto 

Kyllästys voidaan aloittaa, kun 
potilas on puhallutettu ja 
alkometritulos on  < 1.0  promillea 

Ennen kyllästyksen aloittamista: 
mitataan gluk, RR ja pulssi, EKG,  
K, Na, Ca -ion, Mg  ( 
viikonloppuisin ja iltaisin  vain ekg 
ja siitä johtumisaikojen 
tarkistaminen  ) 

Kyllästys lääkärin ohjeen  mukaan:                              
- Diapam-mikstuuraa 10-20mg 1-
2h:n välein ad.200 mg tai kunnes 
potilas nukahtaa  (annostukset ovat 
yksilöllisiä riippuen toleranssista) 

- B-vitamiini (NEURAMIN 250 
mg)-injektiot i.m / iv . kolmena 
peräkkäisenä päivänä; Wernickessä  
x 3 / vrk 

-potilaan vointia on tarkkailtava 
koko kyllästyksen ajan 

-asianmukainen ja ajantasainen 
kirjaaminen kertomustietoihin 
HOKE-lomakkeelle, myös 
sivuvaikutukset    

                                                        - 
Riskikäytön tunnistaminen , mini-
interventio ja käytön arviointi                   
Mittarit: -AUDIT-C tai 
Alkoholimittari,  

Tavoitteena potilaan kokonaisvaltainen 
hoito joka perustuu luottamukseen ja 
hyvään hoitosuhteeseen 

Katkaisuhoitojaksojen 
vähentyminen, elämänhallinnan  
lisääminen 

Ennalta ehkäisevä päihdetyö 
-humalajuominen vähenee          
 
Suunnitelmallinen yhteistyö ja 
jatkohoitoon ohjaaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-keskustelu 
 
-jakson aikana mini-interventio 
-erilaiset mittarit (BDI. DEPS, GDS, AUDIT…) 
 
Osastolta otetaan kontakti mielenterveys-ja 
päihdekeskus Tähden työntekijään joka tulee 
tapaamaan potilasta os:lle /avohoidon käyntien 
suunnittelu 
 
 
-eri yhteistyötahojen konsultaatio (esim. psykiatria, 
geriatria).  Osastoilla käy noin 1x/vko geriatri, joka 
arvioi osaltaan potilaan tilaa, jos kyseessä on esim. 
alkoholidementia. 
 
 
 
-delirium (psykoottinen alkoholia käyttänyt potilas 
katkaisuhoidossa) 
=> M1-lähete , ambulanssi ja  
tarv. viranomaisapu 
=>hoito Harjavallan sairaalassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuuden K:n malli mini-intervention tukena 

Ylilääkäri 
 
Hoitotyön 
päällikkö 
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Mielen- 
terveyden 
häiriöitä 
potevat 
 

Tupakoinnin puheeksiotto ja 
nikotiiniiriippuvuuden arviointi           
Mittari:Fagerströmin 
tupakointiriippuvuustesti 

Mielenterveyshäiriöiden  
tunnistaminen ja hoito muun hoidon 
ohessa  
Mittarit:  BDI, DEPS, AUDIT, GDS 
 
 
 
Itsemurhariskin arviointi 
 

Tavoitteena runsaan alkoholinkäytön 
varhainen tunnistaminen, 
puheeksiottaminen, mini-interventio 

 

Tavoitteena tupakoinnin vähentäminen ja 
/ tai lopettaminen 

 

-nikotiinilaastari, -purukumi, mahd.lääkehoito 
 
 
 
-konsultointi 
-lääkehoito 
 
 
 
-eri yhteistyötahojen konsultaatio (esim. psykiatria, 
geriatria).  Osastoilla käy n. 1x/vko geriatri, joka 
arvioi osaltaan potilaan tilaa 
 

Fysioterapia 
 

Mielenterveys- ja 
päihde-asiakkaat 

Puheeksiotto ja 
tarkoituksenmukaiseen 
hoitopaikkaan ohjaaminen 

Psykofyysinen kuntoutus 

 
 
 
 
Tavoitteena kokonaisvaltainen hoito, 
asiakkaat fysioterapiaan tulevat muilla 
syillä joiden takana on psykofyysiset 
oireet   

 Apulaisylilääkäri 
 
Hoitotyön 
päällikkö 
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Liitteet: Sotkanetista valitut mielenterveys- ja päihdeindinkaattorit 
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DEPRESSIOLÄÄKKEISTÄ KORVAUSTA SAANEET 
 
Vuosi  2016 2017 2018 
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä info ind. 2357 
Koko maa 0,7 0,9 1,0 
Satakunta 0,8 0,8 1,1 
Honkajoki    
Jämijärvi    
Kankaanpää 0,7 1,0 0,7 
Karvia    1,6 
Pomarkku 1,2   
Siikainen    
 
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä info ind. 2355 
Koko maa 4,6 5,0 5,4 
Satakunta 4,4 4,9 5,5 
Honkajoki  4,8  
Jämijärvi   3,4 
Kankaanpää 3,8 4,6 5,1 
Karvia   3,0  
Pomarkku    
Siikainen    
 
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä info ind. 2356 
Koko maa 8,1 8,3 8,5 
Satakunta 8,3 8,6 9,0 
Honkajoki 7,4 7,7 6,8 
Jämijärvi 7,6 6,0 6,7 
Kankaanpää 7,1 7,0 7,5 
Karvia  5,7 5,4 5,6 
Pomarkku 9,7 10,7 11,4 
Siikainen 7,7 6,7 7,5 
 
 
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä info ind. 
690 
Koko maa 11,2 11,5 11,8 
Satakunta 11,3 11,5 12,2 
Honkajoki 10,0 12,8 11,7 
Jämijärvi 8,8 12,7 11,4 
Kankaanpää 10,4 10,4 10,6 
Karvia  9,1 9,5 9,7 
Pomarkku 11,1 11,6 13,0 
Siikainen 8,7 8,9 11,1 
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ERITYISKORVATTAVIEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ 
 
Vuosi  2016 2017 2018 
 
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä 
väestöstä info ind. 408  
Koko maa 2,7 2,7 2,6 
Satakunta 2,4 2,4 2,4 
Honkajoki 2,3 2,1 2,3 
Jämijärvi 2,2 2,4 2,0 
Kankaanpää 2,7 2,8 2,7 
Karvia  3,2 3,3 3,1 
Pomarkku 2,8 2,8 3,1 
Siikainen 1,6 2,6 2,9 
 
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutetut 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä 
väestöstä info ind. 2349  
Koko maa 0,8 0,8 0,8 
Satakunta 0,6 0,7 0,7 
Honkajoki  0,0 0,0 
Jämijärvi 0,0 0,0 0,0 
Kankaanpää 0,9 0,8 0,9 
Karvia    
Pomarkku    
Siikainen 0,0 0,0 0,0 
 
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutetut 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä 
väestöstä info ind. 3654  
Koko maa 2,2 2,2 2,2 
Satakunta 2,2 2,2 2,2 
Honkajoki 1,7 1,9 2,0 
Jämijärvi 1,3 1,0 1,2 
Kankaanpää 2,6 2,6 2,6 
Karvia  2,3 2,2 2,7 
Pomarkku 2,5 2,6 2,8 
Siikainen 3,0 2,7 2,6 
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KOULULAISET KANKAANPÄÄ 
 

2017 2019 
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista info ind. 289 
Koko maa 10,2 9,6 
Satakunta 12,3 11,2 
Kankaanpää 11,5 11,3 
 
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista info ind. 3935  
Koko maa 28,8 26,9 
Satakunta 33,6 31,6 
Kankaanpää 26,1 27,7 
 
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista info ind. 3920  
Koko maa 18,1 17,8 
Satakunta 18,8 15,3 
Kankaanpää 22,8 9,8 
 
Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-) info ind. 
4841 
Koko maa 1,9 1,9 
Satakunta 2,5 2,3 
Kankaanpää 4,4 1,0 
 
Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-) info ind. 
4766  
Koko maa 5,2 5,3 
Satakunta 4,8 6,3 
Kankaanpää 5,7 6,2 
 
Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista (2017-) info ind. 4767 
Koko maa 6,4 6,5 
Satakunta 6,0 6,5 
Kankaanpää 7,4 4,5 
 
Vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttanut haittaa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-) 
info ind. 4768  
Koko maa 6,3 6,2 
Satakunta 6,2 7,4 
Kankaanpää 8,9 5,0 
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MIELENTERVEYSSYISTÄ JOHTUVAT AVOHOITOKÄYNNIT 
 
Vuosi   2016  2017  2018 
 
Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit / 1 000 18 vuotta täyttänyttä info ind. 3075  
Koko maa  519,6  559,1  
Satakunta  582,6  563,3  
Honkajoki  372,9  245,1  
Jämijärvi  262,2  297,4  
Kankaanpää  684,7  605,5  
Karvia   225,7  230,7  
Pomarkku  282,6  316,1  
Siikainen  319,0  270,7  
 
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, psykiatria / 1000 18 vuotta täyttänyttä info ind. 2482 
Koko maa  339,9  367,7  
Satakunta  390,0  382,7  
Honkajoki  306,7  191,7  
Jämijärvi  197,4  214,1  
Kankaanpää  491,6  425,8  
Karvia   188,5  157,4  
Pomarkku  232,1  250,0  
Siikainen  268,9  234,5  
 
Perusterveydenhuollon mielenterveyden lääkärikäynnit / 1 000 asukasta info ind. 1554 
Koko maa  13,6  14,8  14,6 
Satakunta  6,8  10,7  10,0 
Honkajoki  6,3  10,5  9,0 
Jämijärvi  6,3  5,9  10,0 
Kankaanpää  13,8  16,1  16,8 
Karvia   1,2  5,0  5,9 
Pomarkku  4,9  4,2  5,6 
Siikainen  4,0  4,1  5,5 
 
Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit (muu ammattiryhmä kuin lääkärit) / 1 000 asukasta info 
ind. 1555 
Koko maa  131  140  145 
Satakunta  151  137  150 
Honkajoki  49  34  64 
Jämijärvi  46  62  80 
Kankaanpää  144  131  155 
Karvia   30  57  56 
Pomarkku  36  49  53 
Siikainen  38  26  53 
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Vuosi   2016  2017  2018 
 
Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit yhteensä / 1 000 asukasta info ind. 2458 
Koko maa  145  154  160 
Satakunta  158  148  160 
Honkajoki  55  45  73 
Jämijärvi  53  68  90 
Kankaanpää  158  147  172 
Karvia   31  62  62 
Pomarkku  41  54  58 
Siikainen  42  30  59 
 
Psykiatrian erikoisalojen avohoitokäynnit / 1 000 asukasta info ind. 1562 
Koko maa  374,6  407,1  
Satakunta  455,8  444,4  
Honkajoki  301,3  257,8  
Jämijärvi  232,4  272,6  
Kankaanpää  569,5  482,3  
Karvia   211,5  205,6  
Pomarkku  339,5  325,5  
Siikainen  253,7  233,1  
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PSYKIATRINEN LAITOSHOITO 
 
  2017 2018 
Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot / 1 000 asukasta info ind. 1261 
Koko maa 6,8 6,9 
Satakunta 7,1 7,2 
Honkajoki 7,6 3,6 
Jämijärvi 1,1 2,8 
Kankaanpää 6,5 6,8 
Karvia  3,7 5,0 
Pomarkku 6,0 7,0 
Siikainen 9,5 3,4 
 
Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1 000 asukasta info ind. 1263 
Koko maa 194,6 195,8 
Satakunta 215,8 212,9 
Honkajoki 298,2 177,1 
Jämijärvi 46,1 126,0 
Kankaanpää 219,4 200,7 
Karvia  116,9 80,3 
Pomarkku 144,0 194,8 
Siikainen 401,1 67,2 
 
Psykiatrian laitoshoidon potilaat / 1 000 asukasta info ind. 1264 
Koko maa 4,7 4,7 
Satakunta 4,9 5,0 
Honkajoki 6,4 3,6 
Jämijärvi  2,8 
Kankaanpää 5,1 5,5 
Karvia  3,7 4,2 
Pomarkku 4,6 5,6 
Siikainen 6,8 3,4 
 
Psykiatrian laitoshoito, keskimääräinen hoitoaika info ind. 1262 
Koko maa 30,7 27,2 
Satakunta 27,7 31,6 
Honkajoki 15,2 85,0 
Jämijärvi 43,0 45,6 
Kankaanpää 35,0 27,7 
Karvia  35,2 20,3 
Pomarkku 24,0 23,0 
Siikainen 41,5 21,8 
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PÄIHDEHAITTOJA ENNAKOIVAT TEKIJÄT 
 
2017 2018 2019 

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa info ind. 714 
Koko maa 7,0 7,0 6,9 
Satakunta 7,3 7,4 7,1 
Honkajoki 2,3 2,8 2,9 
Jämijärvi 2,7 2,5 2,4 
Kankaanpää 8,9 8,9 8,5 
Karvia  3,6 4,0 3,9 
Pomarkku 2,4 2,6 2,7 
Siikainen 3,2 3,1 3,1 
 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä info ind. 3219 
Koko maa 8,1 7,9  
Satakunta 7,7 8,1  
Honkajoki 10,3 7,4  
Jämijärvi 4,9 6,5  
Kankaanpää 7,3 7,5  
Karvia  4,9 3,3  
Pomarkku 9,7 9,4  
Siikainen 4,9 2,4  
 
Toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvat henkilöt, % asukkaista info ind. 493 
Koko maa 8,4 8,4 8,2 
Satakunta 6,7 6,7 6,9 
Honkajoki 5,1 6,3 5,6 
Jämijärvi 3,1 5,0 4,7 
Kankaanpää 5,7 6,6 6,2 
Karvia  4,0 3,9 3,2 
Pomarkku 4,9 5,8 5,1 
Siikainen 6,4 3,8 4,8 
 
Työttömät, % työvoimasta info ind. 181 
Koko maa 11,5 9,7 9,2 
Satakunta 11,8 9,7 9,4 
Honkajoki 10,7 7,0 7,9 
Jämijärvi 8,3 7,6 7,2 
Kankaanpää 10,7 9,7 10,0 
Karvia  12,2 10,2 9,0 
Pomarkku 12,5 9,5 8,7 
Siikainen 14,3 11,8 11,5 
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PÄIHDEHUOLLON ASUMISPALVELUT 
 
  2017  2018 
Päihdehuollon asumispalvelut, asumispäiviä vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut info ind. 2157 
Koko maa 840 470 851 541 
Satakunta 20 214  19 250 
Honkajoki 730  919 
Jämijärvi 0  0 
Kankaanpää 2 739  2 996 
Karvia  0  31 
Pomarkku 0  0 
Siikainen 0  0 
 
Päihdehuollon asumispalveluyksiköiden asiakkaat vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut info ind. 
2127 
Koko maa 3 977  4 112 
Satakunta 98  101 
Honkajoki 2  3 
Jämijärvi 0  0 
Kankaanpää 9  9 
Karvia  0  1 
Pomarkku 0  0 
Siikainen 0   
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PÄIHDEHUOLLON KUNTOUTUSLAITOKSET 
 
  2017  2018 
Päihdehuollon kuntoutuslaitokset, asiakkaita vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut info ind. 2148 
Koko maa 4 153  3 991 
Satakunta 111  119 
Honkajoki 0   
Jämijärvi 1  0 
Kankaanpää 4  10 
Karvia  0  
Pomarkku 0  1 
Siikainen 0  
 
Päihdehuollon kuntoutuslaitokset, hoitopäiviä vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut info ind. 
2178  
Koko maa 155 229 141 822 
Satakunta 3 103  3 284 
Honkajoki 0  0 
Jämijärvi 28  28 
Kankaanpää 128  581 
Karvia  0  0 
Pomarkku 0  14 
Siikainen 0  0 
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PÄIHTEET JA RIIPPUVUUDET 
 
  2017 2018 2019 
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa info ind. 714 
Koko maa 7,0 7,0 6,9 
Satakunta 7,3 7,4 7,1 
Honkajoki 2,3 2,8 2,9 
Jämijärvi 2,7 2,5 2,4 
Kankaanpää 8,9 8,9 8,5 
Karvia  3,6 4,0 3,9 
Pomarkku 2,4 2,6 2,7 
Siikainen 3,2 3,1 3,1 
 
Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta info ind. 1272 
Koko maa 1,1 1,1 0,9 
Satakunta 0,8 0,8 0,8 
Honkajoki 1,2  1,9 
Jämijärvi 0,0 0,0 0,0 
Kankaanpää 0,9 0,8 0,8 
Karvia  0,0  0,0 
Pomarkku 0,0 0,0 0,0 
Siikainen 0,7  6,3 
 
Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta info ind. 1271 
Koko maa 8,0 7,4 7,1 
Satakunta 6,8 7,8 8,4 
Honkajoki 0,0  0,0 
Jämijärvi 0,0 0,0 0,0 
Kankaanpää 0,0 0,0 0,0 
Karvia  0,0  0,0 
Pomarkku 0,0 0,0 0,0 
Siikainen 0,0  0,0 
 
Päihdehuollon erityispalvelujen nettokäyttökustannukset, euroa / asukas info ind. 1273 
Koko maa 35,6 35,5 41,2 
Satakunta 23,8 25,5 26,3 
Honkajoki 33,4 48,0 50,6 
Jämijärvi 4,8 2,2 4,0 
Kankaanpää 22,1 29,3 24,9 
Karvia  1,2 2,1 0,4 
Pomarkku 0,0 0,9 0,0 
Siikainen 0,0 0,0 0,0 
 
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta info ind. 1270 
Koko maa 2,4 2,3 2,2 
Satakunta 2,4 1,7 1,6 
Honkajoki 0,0  0,0 
Jämijärvi 0,5 0,0 0,6 
Kankaanpää 0,3 0,9 0,7 
Karvia  0,0  0,0 
Pomarkku 0,0 0,5 0,0 
Siikainen 0,0  5,6 
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  2017 2018 2019 
Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot 15 - 24-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä info ind. 1279 
Koko maa 2,8 3,2  
Satakunta 3,1 3,6  
Honkajoki    
Jämijärvi    
Kankaanpää 1,7 1,7  
Karvia  4,9   
Pomarkku  5,5  
Siikainen    
 
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 
info ind. 1278  
Koko maa 5,2 5,3 5,4 
Satakunta 5,5 5,6 5,9 
Honkajoki 6,4 4,8 6,8 
Jämijärvi 5,4 3,3 2,9 
Kankaanpää 6,0 6,4 5,9 
Karvia  6,7 5,9 4,3 
Pomarkku 6,5 5,6 4,8 
Siikainen 4,1  4,9 
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PÄIHTEIDEN VAIKUTUS HYVINVOINTIIN 
 
  2017 2018 2019 
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) info ind. 191 
Koko maa 1,4 1,5 1,6 
Satakunta 1,6 1,6 1,7 
Honkajoki  1,8  
Jämijärvi 2,0 1,9 1,6 
Kankaanpää 1,6 1,5 1,6 
Karvia    
Pomarkku  1,2  
Siikainen    
 
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta info ind. 3113 
Koko maa 6,5 6,5 6,6 
Satakunta 5,7 6,7 5,8 
Honkajoki 4,1 1,8 6,2 
Jämijärvi 2,7 3,3 1,7 
Kankaanpää 6,5 7,8 6,4 
Karvia  2,1 4,6 4,7 
Pomarkku 3,7 5,6 4,8 
Siikainen 3,4 3,4 2,1 
 
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta info ind. 3089 
Koko maa 3,2 3,4 3,3 
Satakunta 3,4 3,8 3,7 
Honkajoki 2,3 1,8 3,7 
Jämijärvi 3,2 2,8 4,0 
Kankaanpää 3,2 4,2 4,1 
Karvia  4,2 3,3 2,6 
Pomarkku 6,5 2,3 4,3 
Siikainen 0,0 6,2 4,2 
 
Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta info ind. 1271 
Koko maa 8,0 7,4 7,1 
Satakunta 6,8 7,8 8,4 
Honkajoki 0,0  0,0 
Jämijärvi 0,0 0,0 0,0 
Kankaanpää 0,0 0,0 0,0 
Karvia  0,0  0,0 
Pomarkku 0,0 0,0 0,0 
Siikainen 0,0  0,0 
 
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta info ind. 1270 
Koko maa 2,4 2,3 2,2 
Satakunta 2,4 1,7 1,6 
Honkajoki 0,0  0,0 
Jämijärvi 0,5 0,0 0,6 
Kankaanpää 0,3 0,9 0,7 
Karvia  0,0  0,0 
Pomarkku 0,0 0,5 0,0 
Siikainen 0,0  5,6 
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  2017 2018 2019 
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta 
info ind. 1278 
Koko maa 5,2 5,3 5,4 
Satakunta 5,5 5,6 5,9 
Honkajoki 6,4 4,8 6,8 
Jämijärvi 5,4 3,3 2,9 
Kankaanpää 6,0 6,4 5,9 
Karvia  6,7 5,9 4,3 
Pomarkku 6,5 5,6 4,8 
Siikainen 4,1  4,9 



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Yhtymähallitus § 53 20.04.2021

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2021 – 2024

82/00.04.01/2019

Yhtymähallitus 20.04.2021 § 53

Valmistelija: asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2021 – 2024 on päivitetty yh-
teis työ nä PoSan ja kuntien eri hallinnonalojen viranhaltijoiden kesken.

Painopiste on edelleenkin perustasolla lähellä asiakkaita tapahtuvassa
työs ken te lys sä, yhteistyön kehittämisessä ja puheeksioton lisäämisessä.

Valmistelijan esitys Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan mielenterveys- ja päih de suun ni-
tel man vuosille 2021 – 2024 ja toimittaa sen kuntiin käsiteltäväksi.

Esittelijän ehdotus Yhtymähallitus päättää
1) osaltaan hyväksyä mielenterveys- ja päihdesuunnitelman vuosille

2021 - 2024,
2) lähettää mielenterveys- ja päihdesuunnitelman yhteistoiminta-alueen

kun nan hal li tuk sil le hyväksyttäväksi,
3) lähettää mielenterveys- ja päihdesuunnitelman PoSan yh ty mä val tuus-

tol le tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa Asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta, puh. 044 577 2511, etu ni-
mi.sukunimi@eposa.fi

_______________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun ot-
teen oi keaksi to dis taa:

Kankaanpäässä 22.4.2021

Oili Jokilammi
pöytäkirjanpitäjä

Liitteet 1 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2021 - 2024

Jakelu PoSan jäsenkunnat



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Yhtymähallitus § 53 20.04.2021

Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje

Kokouspäivämäärä  Pykälät

20.4.2021  § 44 - 55

Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouk-
sen järjestäytymistä:
§ 44 - 49, 53 - 55

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla:
§ 50 - 52

HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):
§

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada
asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneu-
vottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 46
38701 KANKAANPÄÄ
Puhelin 02 577 30 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@eposa.fi

§ 50 - 52

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito-
distuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty-
nä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu-
vaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta

Yhtymähallitus § 53 20.04.2021

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaa-
timuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

§

Viranomainen, jolle valitus tehdään:

Turun hallinto-oikeus
PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4
20101 TURKU
Puhelin  029 56 42400 (vaihde)
Telekopio 029 56 42414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.

Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä

Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä
Turun hallinto-oikeudelle.

Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan
päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina.
Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä.

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Otteet on lähetetty tiedoksi sähköpostitse 22.4.2021.

Tiedoksiantaja: Oili Jokilammi

Liitetään pöytäkirjaan





Suupohjan Seutuverkko Oy:n (y-tunnus 1962466-5) 15.4.2021 päätettyä 

osakeantia koskeva tiedote 
 

Osakeantipäätöksen sisältö 
 

Suupohjan Seutuverkko Oy:n (jäljempänä myös Yhtiö) varsinainen yhtiökokous päätti 15.4.2021 järjestää 

maksullisen osakeannin Yhtiön osakkeenomistajille näiden omistusten mukaisessa suhteessa. Osakeannissa 

tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 220 osaketta. Enimmäismäärä vastaa 20,4 

prosenttia Yhtiön osakkeista (1 080 osaketta) yhtiökokoushetkellä. Tarjottavat osakkeet ovat uusia ja 

samanlajisia vanhojen osakkeiden kanssa. 

Osakkeen merkintähinta annissa on 1 945 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeelle 

tehtyyn arvonmääritykseen. Osakeannilla kerättävien merkintähintojen enimmäismäärä on näin ollen 

yhteensä 427 900 euroa. Merkintähinta merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Osakeantihetken osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa, kuin heillä 

ennestään on yhtiön osakkeita. Mikäli kaikki osakkeenomistajat eivät käytä täysimääräisesti omaa 

merkintäetuoikeuttaan, on muilla osakkeenomistajilla oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä osakkeita. 

Merkintäaika alkaa 10.5.2021 ja päättyy viimeistään 23.7.2021. Merkintäetuoikeutta on käytettävä 

viimeistään 31.5.2021 mennessä. 

Merkintähinta pitää olla kokonaisuudessaan maksettuna Yhtiön tilille viimeistään 31.7.2021. 

Annin tarkoitus on investointirahoituksen kerääminen kesän 2021 verkkoinvestointeihin. 

Yhtiön hallituksella on valtuudet muuttaa merkintäaikoja ja merkintähinnan maksuaikaa. Yhtiön 

hallituksella on myös valtuudet päättää muista kuin edellä mainituista osakeantiin liittyvistä 

yksityiskohdista sekä kaikista osakeannin käytännön toteutukseen liittyvistä järjestelyistä. 

 

Muut tiedot 
 

Merkinnät tehdään merkintäaikana erillisellä merkintäsitoumuksella. Merkintäsitoumuslomake toimitetaan 

tämän tiedotteen liitteenä, minkä lisäksi sen saa osakeannin yhteyshenkilöltä pyydettäessä. Merkintään 

osallistuja palauttaa allekirjoitetun merkintäsitoumuksen osakeannin yhteyshenkilölle. Osakeannissa 

annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voida peruuttaa tai muuttaa. Liitteessä 1 on esitetty 

omistusten suhteet 31.12.2020 tilanteen mukaan ja eritelty jokaisen omistajan maksimaalinen 

merkintäoikeus merkintäetuoikeudella ja mahdollisuus merkintään ilman merkintäetuoikeutta. 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut Yhtiön taloudellista asemaa koskevat asiakirjat ovat 

saatavissa osakeannin yhteyshenkilöltä pyydettäessä. 

 

Osakeannin yhteyshenkilö 
 

Osakeannin yhteyshenkilönä toimii Suupohjan Seutuverkko Oy:n toimitusjohtaja Aatu Samppala, puh. 

040 841 6129, email: aatu.samppala@sunet.fi. 

 

 



 

MERKINTÄSITOUMUS 

SUUPOHJAN SEUTUVERKKO OY:N (1962466-5) OSAKEANTI 

 

Merkintä perustuu Suupohjan Seutuverkko Oy:n yhtiökokouksen 15.4.2021 päättämään osakeantiin. 

Merkintäsitoumuksen liitteenä on toimitettu osakeantia koskeva antiehdot sisältävä tiedote. 

Tämän merkintäsitoumuksen allekirjoituksin vahvistamme, että olemme tutustuneet huolellisesti 

antiehtoihin ja sitoudumme ne hyväksymään. Ymmärrämme, että merkintää ei voi peruuttaa. 

 

Merkitsemme Suupohjan Seutuverkko Oy:n osakkeita seuraavasti: 

 

Merkintäetuoikeudella __________ kpl hintaan 1 945 € / kpl. 

Merkintähinta on siten yhteensä _______________ euroa. 

 

Ilman merkintäetuoikeutta __________ kpl hintaan 1 945 € / kpl. 

Merkintähinta on siten yhteensä _______________ euroa. 

 

Sitoudumme maksamaan merkintähinnan antiehtojen mukaisesti viimeistään 31.7.2021. Yhtiö toimittaa 

viimeistään merkintäajan päättymiseen mennessä osakkeiden merkitsijälle hyväksytyn 

merkintäsitoumuksen sekä ohjeet merkintähinnan maksuun. 

 

Osakkeiden merkitsijä ___________________________________________________________ 

Y-tunnus  ___________________________________________________________ 

 

Paikka ja aika  ______________________________  ______.______.2021 

Allekirjoitus ja  

nimenselvennys ___________________________________________________________ 

 

 

Hyväksymme yllä olevat merkinnät _____._____.2021: 

Suupohjan Seutuverkko Oy 

 

______________________________ 

  



Liite 1  

Omistusten suhteet 31.12.2020: 

 31.12.2020 

  KPL Omistus-% 

Kauhajoki 411 38 

Teuva 193 18 

Kurikka 146 14 

Isojoki 120 11 

Karijoki 80 7 

Karvia 80 7 

Siikainen 50 5 

  1080 100 

 

Merkintäetuoikeus: 

Omistaja Omistus-% Merkintäetuoikeus Ilman merkintäetuoikeutta 

Kauhajoki 38 84 136 

Teuva 18 39 181 

Kurikka 14 30 190 

Isojoki 11 25 195 

Karijoki 7 16 204 

Karvia 7 16 204 

Siikainen 5 10 210 

YHT: 100 220   

 

 



OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA
2017 - 2021
Kunnan tulee edistää kuntalain mukaan asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Terveydenhuoltolaki velvoittaa
kunnan seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia, niihin vaikuttavia tekijöitä sekä tehtyjä toimenpiteitä.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain
sekä kerran valtuustokaudessa on valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Karvian viimeisin laaja
hyvinvointikertomus on hyväksytty vuosille 2017-2020. Laajan hyvinvointikertomuksen painopisteiksi
valtuustokaudelle 2017-2020 on asetettu: 

liikunta ja ravitsemus osana hyvinvointia 
aikuisliikunnan kehittäminen 
monipuolinen kulttuuritarjonta
perusopetuksen laadun kehittäminen
ympäristön kehittäminen viihtyisämmäksi ja siistimmäksi 
varhaiskasvatuksessa lapsilähtöisyys ja kasvatuskumppanuus 
ennaltaehkäisevässä työssä entistä tiiviimpi yhteistyö eri hallintokuntien välillä

Laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta on raportoitu
vuosittain hyvinvoinnin vuosiraporteissa.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Karvian kuntastrategiassa 2020-
2025 yhteinen visio on tehdä asukkaiden hyvinvointi mahdolliseksi elinvoimaisessa ja maaseutumaisessa kunnassa.
Kunnan yksi päämäärä on olla kokoonsa nähden vireän aktiivinen kunta, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaat
lähipalvelut kustannustehokkaasti  ja sen kautta on asetettu tavoitteita hyvinvoinnin edistämiseksi. Strategian
tavoitteet näkyvät vuosittain talousarvion tavoitteissa. 

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-
kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy
osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Kannustin on suunniteltu otettavan
käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Sote-
uudistuksesta huolimatta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla. HYTE -kerroin
ja siihen sidotut eurot lasketaan valittujen tulosindikaattorien ja prosessi-indikaattorien toteutumisen ja kehityksen
pohjalta.

Satakunnassa on laadittu kuntien yhteinen alueellinen laaja hyvinvointikertomus vuosittain ja suunnitelma vuosille
2020-2024.

1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

TALOUS JA ELINVOIMA
Talous
Tulot
Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas

-4.42

2017 2018 2019
3422.0 3263.0 3352.0

1570.0 Koko maa
1798.0 Satakunta
3063.0 2000-5999 asukasta
3352.0 Karvia
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Valtionosuudet, % nettokustannuksista

-19.9

2017 2018 2019
54.3 50.2 47.9

26.2 Koko maa
29.3 Satakunta
44.0 2000-5999 asukasta
47.9 Karvia

Vuosikate, euroa / asukas

-136.18

2017 2018 2019
423.0 -75.0 -246.0

-246.0 Karvia
64.0 Satakunta
176.0 2000-5999 asukasta
316.0 Koko maa

Vuosikate, % poistoista

-131.42

2017 2018 2019
127.4 -19.4 -63.9

-63.9 Karvia
17.4 Satakunta
52.0 2000-5999 asukasta
75.5 Koko maa

Lainakanta, euroa / asukas

?

2017 2018 2019
1373.0 1308.0 1187.0

1187.0 Karvia
2662.0 Satakunta
2930.0 2000-5999 asukasta
3342.0 Koko maa

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

231.65

2017 2018 2019
27.5 31.3 26.2

26.2 Karvia
50.0 2000-5999 asukasta
51.5 Satakunta
62.0 Koko maa

Verotulot, euroa / asukas

15.12

2017 2018 2019
2799.0 2682.0 2909.0

2909.0 Karvia
3542.0 2000-5999 asukasta
3917.0 Satakunta
4166.0 Koko maa

Elinvoima
Väestö
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Väestö 31.12.

-6.18

2018 2019 2020
2390.0 2342.0 2322.0

2322.0 Karvia
215416.0 Satakunta
408599.0 2000-5999 asukasta
5533793.0 Koko maa

Huoltosuhde, demografinen

16.07

2018 2019 2020
83.0 85.9 87.4

61.9 Koko maa
72.5 Satakunta
84.0 2000-5999 asukasta
87.4 Karvia

Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta

68.32

2018 2019 2020
27.2 26.0 34.0

25.0 2000-5999 asukasta
34.0 Karvia
39.7 Satakunta
78.2 Koko maa

Lapsiperheet, % perheistä

0.68

2017 2018 2019
30.1 29.8 29.8

29.8 Karvia
32.0 2000-5999 asukasta
34.8 Satakunta
38.0 Koko maa

Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä

43.51

2017 2018 2019
16.9 17.2 22.1

19.0 2000-5999 asukasta
22.1 Karvia
22.9 Koko maa
23.0 Satakunta

Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista

4.83

2017 2018 2019
43.6 44.2 43.4

40.0 2000-5999 asukasta
43.4 Karvia
44.7 Koko maa
45.0 Satakunta
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Koulutustasomittain

10.3

2017 2018 2019
235.2 243.5 246.4

246.4 Karvia
299.0 2000-5999 asukasta
329.6 Satakunta
379.7 Koko maa

Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä

61.9

2018 2019 2020
2.8 2.6 3.4

2.0 2000-5999 asukasta
3.1 Satakunta
3.4 Karvia
5.0 Koko maa

Elinvoima
Kunnan yleinen pienituloisuusaste

?

2017 2018 2019
20.6 20.2 19.7

13.4 Koko maa
14.2 Satakunta
15.0 2000-5999 asukasta
19.7 Karvia

Lasten pienituloisuusaste

-6.28

2017 2018 2019
21.1 19.7 19.4

12.4 Koko maa
12.6 Satakunta
14.0 2000-5999 asukasta
19.4 Karvia

Työttömät, % työvoimasta

-15.27

2018 2019 2020
10.2 9.0 11.1

11.0 2000-5999 asukasta
11.1 Karvia
12.5 Satakunta
13.0 Koko maa

Maatalous, metsätalous ja kalatalous, % työllisistä

-11.84

2016 2017 2018
21.6 22.0 21.6

2.7 Koko maa
3.6 Satakunta
11.0 2000-5999 asukasta
21.6 Karvia
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Teollisuus, % työllisistä

-0.7

2016 2017 2018
15.2 13.9 14.2

12.8 Koko maa
14.2 Karvia
15.0 2000-5999 asukasta
20.0 Satakunta

Rakentaminen, % työllisistä

16.25

2016 2017 2018
10.0 10.0 9.3

7.1 Koko maa
7.3 Satakunta
8.0 2000-5999 asukasta
9.3 Karvia

Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta, % työllisistä

-1.05

2016 2017 2018
18.7 19.0 18.9

18.0 2000-5999 asukasta
18.9 Karvia
19.2 Satakunta
20.3 Koko maa

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, % työllisistä

53.85

2016 2017 2018
4.9 5.2 6.0

6.0 Karvia
9.0 2000-5999 asukasta
11.1 Satakunta
13.8 Koko maa

Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, Koulutus, Terveys- ja sosiaalipalvelut, % työllisistä

-6.28

2016 2017 2018
17.8 19.6 17.9

17.9 Karvia
27.0 2000-5999 asukasta
27.4 Satakunta
28.5 Koko maa

Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana yhteensä

-26.39

2017 2018 2019
74.0 66.0 53.0

53.0 Karvia
10306.0 Satakunta
14677.0 2000-5999 asukasta
298017.0 Koko maa
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Yleistä asumistukea saaneet yhteensä, % asuntokunnista

21.28

2017 2018 2019
4.6 4.9 5.7

5.0 2000-5999 asukasta
5.7 Karvia
10.6 Satakunta
13.9 Koko maa

Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

-56.67

2017 2018 2019
3.1 4.7 2.6

2.6 Karvia
8.0 2000-5999 asukasta
8.8 Satakunta
10.6 Koko maa

Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot

2.05

2017 2018 2019
24.6 24.6 24.9

24.9 Karvia
25.0 2000-5999 asukasta
25.3 Satakunta
27.9 Koko maa

Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä

-11.33

2018 2019 2020
21.9 21.3 18.0

18.0 Karvia
20.0 2000-5999 asukasta
21.9 Koko maa
22.0 Satakunta

Työlliset, % väestöstä (vuosi 2018 ennakkotieto)

1.66

2017 2018 2019
36.0 37.8 36.8

36.8 Karvia
38.0 2000-5999 asukasta
39.9 Satakunta
43.0 Koko maa

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä

0.51

2017 2018 2019
62.2 59.4 59.5

59.0 Koko maa
59.2 Satakunta
59.5 Karvia
60.0 2000-5999 asukasta
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Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista

-17.31

2018 2019 2020
4.5 4.0 4.3

4.0 2000-5999 asukasta
4.3 Karvia
4.6 Satakunta
4.6 Koko maa

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

-11.94

2017 2018 2019
4.9 3.3 5.9

5.9 Karvia
7.5 Koko maa
7.7 Satakunta
8.0 2000-5999 asukasta

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

-18.18

2018 2019 2020
11.1 8.0 13.5

13.5 Karvia
15.0 2000-5999 asukasta
16.7 Satakunta
16.7 Koko maa

TALOUS JA ELINVOIMA - Yhteenveto
Karvian kunnan väkiluku on pitkään laskenut tasaisestin. n. 20-50 asukkaan vuosivauhdilla. Asukasluvun lasku on
samankaltaista kaikissa vertailukunnissa. Karvian nettomuutto on ollut vuonna 2013 jopa positiivinen, eikä minään
lähivuonna merkittäväsi negatiivinen. Kunnassa kuitenkin kuolee vuosittain n. 20-30 ihmistä ennemmän kuin syntyy.
Tämä johtaa siihen, että väestö ikääntyy ja huoltosuhde kasvaa tasaisesti. Tätä kehitystä saattaa loiventaa
vierastyövoiman määrän kasvu. Muuta kuin Suomea äidinkielenään puhuu yhä suurempi joukko karvialaisista.

Työllisten osuus väestöstä vastaa koko maan samankokoisten kuntien keskiarvoa. Väestön koulutustaso on
tasaisessa nousussa, mutta silti vertailukunnista selkeästi alhaisin.

Asukaskohtaiset verotulot ovat Karviassa hyvin alhaiset verrattuna naapurikuntiin tai vastaavankokoisiin kuntiin, Tämä
johtuu lähinnä siitä, että eläkeläisten osuus väestöstä on iso ja suuri osa heistä saa minimieläkkeen. Väestöstä osa
on vierastyövoimaa, jotka työskentelevät aloilla jossa palkkataso on vähäinen. Väestömäärän väheneminen tarkoittaa
väistämättä verotulojen supistumista. Karvialaisten koulutustaso on verrattain alhainen, mikä heikentää osaltaan
odotettua verotulokertymää.

Työttömien osuus on kasvanut vuodesta 2019. Nuorten työttömyys valtakunnallista vähäisempää mutta kasvanut
viime vuosina. Työttömien määrän kasvu johtuu pääsääntöisesti koronanan vaikutukista ja ikkunatehdas Skaalan
toiminnan loppumisesta Karviassa. Toimialojen sisällä on tapahtunut pientä muutosta, maatalousyrittäjien määrä on
laskussa mutta maatalous työllistää edelleen verrattain paljon, sen sijaan maanrakennus ja teollisuus on nousussa.

Toimeentulotukea saavien kotitalouksen määrä on laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä on aiempaa vähemmän
työttömistä, mutta nuorten työttömien määrä taas on noususuunnassa ja samoin nousua on sellaisten nuorten
määrässä, jotka ovat jääneet vaille koulutusta. Kotitalouksista yhden vanhemman perheitä on aiempaa enemmän.

Karvia - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2021 - 2025

Keskeneräinen 7/24



LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista

-40.92

2011 2013 2017
47.7 41.3 24.4

24.4 Karvia
28.3 Koko maa
30.7 Satakunta
33.0 2000-5999 asukasta

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä (THL)

309.09

2017 2018 2019
30.0 35.0 45.0

45.0 Karvia
5038.0 Satakunta
9334.0 2000-5999 asukasta
156200.0 Koko maa

Kunnan palvelut
Päivähoito
Varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä, kunnan kustantamat
palvelut

7.05

2017 2018 2019
72.1 75.0 77.4

71.1 Satakunta
72.0 Koko maa
77.0 2000-5999 asukasta
77.4 Karvia

Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 1 - 2-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä, kunnan
kustantamat palvelut

53.25

2017 2018 2019
26.2 30.8 47.2

35.1 Satakunta
37.5 Koko maa
41.0 2000-5999 asukasta
47.2 Karvia

Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 3 - 5-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä, kunnan
kustantamat palvelut

27.18

2017 2018 2019
44.3 71.9 75.8

61.2 Satakunta
63.0 2000-5999 asukasta
63.3 Koko maa
75.8 Karvia

Koulu
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA, pistemäärä

12.12

2015 2017 2019
66.0 58.0 74.0

66.0 Satakunta
66.0 Koko maa
68.0 2000-5999 asukasta
74.0 Karvia

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta

2.04

2017 2018 2019
3227.0 3560.0 3151.0

2985.0 2000-5999 asukasta
3046.0 Koko maa
3151.0 Karvia
3428.0 Satakunta

Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1 000 7 - 18-vuotiasta

17.98

2017 2018 2019
1936.0 2711.0 2008.0

2008.0 Karvia
2042.0 Koko maa
2234.0 2000-5999 asukasta
2401.0 Satakunta

Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)

?

2010 2017
0.0 13.5

4.8 Koko maa
6.0 2000-5999 asukasta
7.0 Satakunta
13.5 Karvia

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)

36.36

2017 2018 2019
3.0 4.1 4.5

4.2 Koko maa
4.4 Satakunta
4.5 Karvia
5.0 2000-5999 asukasta

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET - Yhteenveto
Karvian varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkodissa sekä esikoulun aamu- ja
iltapäivätoimintana. Varhaiskasvatuksella on myös oma perhetyöntekijä, joka toimii osittain perheissä ja päiväkodin
ryhmissä.

Lapsia syntyy vuosittain 15 - 20 lasta. Vuonna 2020 syntyneiden lasten määrä oli huomattavasti lähivuosia
alhaisempi, 10 lasta.

Kaikilla varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Viime vuosien aikana
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varhaiskasvatuspalveluiden käyttö on noussut ja päiväkotiryhmät ovat olleet täysiä. Vuoden 2020 aikana
päiväkotihoidossa oli 66% kunnan 0 - 6 - vuotiaista lapsista (82 lasta). Viime vuosina varhaiskasvatukseen
osallistuvien lasten osuus on kasvanut merkittävästi - erityisesti alle kolme vuotiaiden määrä. Karviassa
varhaiskasvatuksen piirissä vertailualueita suurempi osuus lapsista. Kunnan järjestämään esiopetukseen osallistuvat
kaikki kuusivuotiaat, mutta vain osa heistä tarvitsee lisäksi varhaiskasvatusta.

Koko kunnan perusopetus järjestetään vuonna 2017 toimintansa aloittaneessa yhtenäiskoulussa.

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä. Kunnassa on lisäksi palkattuna
täysipäiväisesti työskentelevä perhetyöntekijä. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut valtakunnalisen trendin
mukaisesti. Toisaalta  lastensuojelun avohuollon piirissä on yhä useampi lapsiperheistä. Lasten ja nuorten
mielenterveyden häiriöihin hoitoa saaneiden osuus on huolestuttava ja valtakunnallista korkeampi.

Liikuntatoimi vastasi hallinnassaan olevien liikuntapaikkojen hoidosta ja kunnossapidosta sekä käyttövuorojen
jaosta. Liikuntatoimi jatkoi lasten ja nuorten uimataidon tehostettua opetusta. Willi verkosto – iloa liikunnasta hanke
sisälsi liikunnallisen toimintakulttuurin muodostamisen varhaiskasvatukseen, henkilöstön kouluttamisen ja
vanhemmuuden tukemista. Painopisteenä olivat sisäliikunnan kehittäminen, päivähoitolasten liikunta-aktiivisuuden ja
perheliikunnan lisääminen. Liikuntaneuvoja oli tiiviissä yhteydessä varhaiskasvatuksen kanssa ja kävi säännöllisesti
päiväkodeissa pitämässä liikunta-, leikki- ja tanssituokiota, joista koosti ohjeet henkilökunnan käytettäväksi. Edelleen
liikuntaneuvoja ideoi ja rakensi malliksi temppuratoja kunnan eri tiloihin, joissa lapset pääsivät vuorollaan
temppuilemaan.

Koululaiset osallistuvat vuosittain MOVE testeihin, joissa testataan oppilaiden liikkuvuutta, nopeutta, voimaa,
ketteryyttä ja havaintomotorisia taitoja. Näissä testeissä tytöillä on keskitasoa huomattavasti parempi tuloksia, kuin
taas pojat jäävät alle keskitason. Liikuntatoimi järjesti koululaisille heidän toiveiden mukaan ohjattua toimintaa
lajeissa, joita urheiluseura ei tarjonnut; lasten 1-2 luokan liikuntaleikki, tyttöjen ja poikien sählykerhot ja tyttöjen
kuntosalitoiminta. Yläkoulun oppilaille tarjottiin SomeBody toimintaa, mikä toteutettiin ryhmissä. Se on menetelmä,
mikä auttaa ihmisiä huomioimaan omaa suhdetta kehoonsa sekä oman kehon suhdetta ympärillä oleviin muihin
ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan.

Lasten ja nuorten elinoloja ja toimintaedellytyksiä on parannettu. Opinpolun pihaan on rakennettu monipuolinen ja
kattava lähiliikuntapaikka, perusparannettu frisbeegolf rata heittoalustoineen sekä vapaamuotoiseen
kokoontumiseen kaiken kansan olohuone, jossa on kehon hallintaa ja liikkuvuutta lisäävä I Wall liikuntaseinä ja
kiipeilyyn aktivoiva leikkinurkkaus Willi Wekara. Olohuoneen vieressä sijaitsevat uudet nuorisotilat, joissa omat
huoneet pleikkari- ja biljardipeleihin sekä elokuvan katseluun. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tarvetta
kartoitettu säännöllisesti ja toiveet huomioitu. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja kesäleirien toteutukseen
haettiin ja saatiin aluehallintovirastolta tukea sekä toteutettin kaksi, kestoltaan viikon musiikki-teatteri-kuvaamataito-
luontoliikuntaleiriä.

Humalahakuinen juominen, tupakointi ja nuuskatuotteiden käyttö on vähentynyt Satakunnassa ja Karviassa, vaikka
on edelleen korkea vertailualueisiin nähden. Lapset ja nuoret raportoivat muuta maata enemmän läheisen
alkoholikäytön tuomista ongelmista. Erityisen huolestuttavaa on, että ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on maan
suurin ja ylipainoisten määrä on kasvussa. Karviassa melko synkkääkin luettavaa lasten ja kouluterveydenhuollon
2019 tekemissä terveystarkastuksissa. Karvialaisista 2-16-vuotiaista pojista ylipainoisia oli 44 % ja vastaavasti tytöistä
34%. Poikien 7-12 ikäluokassa yli puolet olivat ylipainoisia.

Kulttuurin  näkökulmasta lapset otettiin vuonna 2019 hyvin huomioon Satakunnan kuntien toiminta- ja
taloussuunnitelmissa. Heille oli runsaasti kulttuuritarjontaa ja -vinkkejä. Lapset pääsivät myös osallistumaan hyvin
taiteen perusopetukseen maksutta tai saivat maksuihin huojennusta taloudellisen tilanteen perusteella. Toisaalta
taiteen ja kulttuurin osuus sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen yhteydessä järjestettävillä
harrastustunneilla toteutui hyvin vaihtelevasti.
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NUORET JA NUORET AIKUISET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä

20.0

2015 2017 2020
2.0 0.0 2.4

1.2 Koko maa
1.3 Satakunta
2.0 2000-5999 asukasta
2.4 Karvia

Kuntoutusrahaa saavat 16 - 19-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

?

2020
69.8

46.9 Koko maa
57.0 2000-5999 asukasta
63.0 Satakunta
69.8 Karvia

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16 - 24-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä

54.0

2018 2019 2020
7.4 6.1 7.7

7.5 Koko maa
7.7 Karvia
7.8 Satakunta
8.0 2000-5999 asukasta

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Alioikeuksissa tuomitut 15 vuotta täyttäneet henkilöt / 1 000 vastaavanikäistä

21.87

2017 2018 2019
5.7 6.7 11.7

8.0 2000-5999 asukasta
11.7 Koko maa
11.7 Karvia
13.0 Satakunta

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 15 - 17-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

94.64

2014 2015 2019
69.0 0.0 134.3

75.1 Koko maa
96.0 Satakunta
106.0 2000-5999 asukasta
134.3 Karvia

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 18 - 20-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

?

2014 2016 2019
0.0 200.0 90.9

90.9 Karvia
134.1 Koko maa
168.6 Satakunta
171.0 2000-5999 asukasta
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NUORET JA NUORET AIKUISET - Yhteenveto
Karviassa ei ole toisenasteen oppilaitoksia, joista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista saisi suoraan. Pienen otannan
vuoksi karvialaisten osuutta lähiseudun opppilaitosten kyselyjen tuloksista ei julkaista. Seutukunnan tilastoinnista voi
vetää johtopäätöksen, että tupakointi ja humalahakuinen juominen ovat laskeva trendi, mutta olemme muuta maata
jäljessä. Huumeiden kokeilu tässä ikäluokassa on kasvanut kuin myös päihde- ja mielenterveysongelmat. Kun
opiskelu- tai työpaikkaa ei löydy, kasautuvat myös muut ongelmat, kuten talousvaikeudet, liiallinen päihteiden käyttö
ja mielenterveysongelmat. Karviassa nuorisotyöttömyyttä 7,9% on vähemmän kuin seutukunnan muissa kunnissa ja
koko maassa 11,6%

Liikkumattomuus on korkealla tasolla - hengästyttävää liikuntaa alle tunnin viikossa harrastavien määrä 44%, mikä
korreloi siihen, että alueella on maan ylipainoisimmat nuoret 25%. Kohderyhmää on vaikea tavoittaa, sillä kyseiset
nuoret häviävät opiskelupaikkakunnille ja kotikuntaan jäävät eivät aktiivisesti osallistu tarjolla oleviin harrasteryhmiin.
Toisaalta laadukas kuntosali on aktiivisesti kyseisen ryhmän käytössä ja he osaavat myös hakea hyvin
liikuntaneuvojan palveluja. Etsivä nuorisotyön kautta on kontaktoitu työpajalla käyvien nuorten miesten kanssa. Heille
järjestettiin Arki haltuun hankkeen kautta suosittua kokkikerhoa ja etsivät järjestivät kerran kuukaudessa Poweria
päivään tilaisuuden, johon kutsuivat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aamiaiselle ja pelaamaan seurapelejä.

Nuorten äitien jaksamisesta on huolehdittu järjestämällä äiti/lapsi jumppaa ja lapsiparkkia, jolloin liikuntaneuvoja
leikittää lapsia samaan aikaan kuin äidit voivat keskittyä omaan liikuntaan kuntosalissa.

Ennalta ehkäisevässä päihdetyössä on kohderyhmälle suunnattu mm. Älä välitä kampanjointia, joissapyritään
karsimaan tupakan ja/tai alkoholin välittämistä alaikäisille.

TYÖIKÄISET Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista

-50.0

2018 2019 2020
1.5 1.1 1.2

1.0 Koko maa
1.2 Karvia
1.3 Satakunta
2.0 2000-5999 asukasta

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä

-5.26

2018 2019 2020
3.8 3.8 3.6

3.4 Koko maa
3.6 Karvia
3.9 Satakunta
4.0 2000-5999 asukasta
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Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

-1.08

2018 2019 2020
13.6 15.0 18.3

18.3 Karvia
24.2 Satakunta
25.0 2000-5999 asukasta
26.9 Koko maa

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

-21.9

2018 2019 2020
8.7 8.3 8.2

6.5 Koko maa
7.7 Satakunta
8.2 Karvia
9.0 2000-5999 asukasta

Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä

-1.72

2018 2019 2020
93.0 79.6 102.8

102.8 Karvia
107.4 Koko maa
114.5 Satakunta
122.0 2000-5999 asukasta

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä

?

2018 2019 2020
24.4 24.0 24.0

20.9 Koko maa
21.3 Satakunta
24.0 Karvia
25.0 2000-5999 asukasta

Verenkiertoelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista

-25.0

2016 2018 2020
0.4 0.3 0.3

0.0 2000-5999 asukasta
0.3 Satakunta
0.3 Koko maa
0.3 Karvia

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 25 - 64-vuotiaat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä

-55.04

2013 2014 2015
14.1 15.2 11.6

11.6 Karvia
11.8 Koko maa
13.0 2000-5999 asukasta
13.0 Satakunta
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Raskaudenkeskeytykset / 1 000 15 - 49-vuotiasta naista

29.17

2016 2018 2019
14.4 15.4 18.6

7.0 Satakunta
7.7 Koko maa
9.0 2000-5999 asukasta
18.6 Karvia

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

-24.26

2017 2018 2019
1162.0 1260.0 1043.0

805.0 Koko maa
814.0 Satakunta
1043.0 Karvia
1138.0 2000-5999 asukasta

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä

-21.43

2017 2018 2019
1427.0 1334.0 1360.0

847.0 Satakunta
906.0 Koko maa
1252.0 2000-5999 asukasta
1360.0 Karvia

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 25 - 64-vuotiaat / 1 000
vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)

-32.98

2016 2017 2018
5.2 5.4 6.3

3.7 Koko maa
4.6 Satakunta
5.0 2000-5999 asukasta
6.3 Karvia

TYÖIKÄISET - Yhteenveto
Työikäisten perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ovat Karviassa yleisempiä kuin valtakunnallisesti. Tämä
noudattaa muidenkin ryhmien perusterveydenhuollon lääkärikäyntien yleisyyttä kunnassa. Työikäisten
työkyvyttömyys tai sairauspäivärahapäivien määrä ei poikkea vertailukunnista tai valtakunnallisesta tasosta.

Työikäisten työssäjaksamista on tuettu räätälöimällä kerran viikossa niska-hartiajumppaa sekä parhaimpana aikana
kaksi kertaa viikossa eri viikonpäivinä kehonhuoltoa. Työssäkäyvä väestöä on kannustettu perinteisin hiihto- ja
haastepyöräilykampanjoin, kestot 4-5 kk. Henkilökohtaiset hiihto- ja pyöräilypassit ovat innostaneet väen
omaehtoiseen liikuntaan ja monille osallistumisesta on tullut elämäntapa.
Kuntouttava toiminta on iso osa liikuntaneuvojan työtä. Hän tekee vahvaa yhteistyötä paikallisten fysioterapeuttien
kanssa ja viimeisen vuoden aikana myös yhteityökuviot on löytynyt työterveyden kanssa. Liikuntapalveluketju akselilla
lääkäri-liikuntaneuvoja ei toimi vielä toivotulla tavalla. Liikuntatoimi on laatinut liikuntapuun, johon on kirjattu kaikki
yhteistyökumppanit ja tarjolla olevat ryhmäliikuntatunnit ja matalan kynnyksen palvelut; tasapainojumppa,
kehonhuolto/boccia ja curling, aivojen hyvinvointi Rytmis, lavis, kansan- ja senioritanssi, mummiliigan perinnepelit,
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tehojumppa, kahvakuula, pumppi. Ennen koronaa kohderyhmälle järjestettiin luontoliikunta ja
terveysliikuntataphtumia kerran kuukaudessa. Myös IhaNaiset, Livelavis ja Kangoo jumps ovat suosittuja
työssäkäyvien liikuttajia. 

Nuoret aikuiset ja työikäiset käyttävät terveyskioskin palveluja eniten. Läskipyörät, sup-laudat, lumikengät,
tandempyörät ovat lainauksien kärjessä. Lomille lähtevät perheet käyttävät terveyskioskin palveluja aktiivisesti.

IKÄIHMISET Hyvinvointi
Opiskelu, työ ja toimeentulo
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

-44.0

2017 2018 2019
1.5 1.4 1.4

1.4 Karvia
1.6 Satakunta
1.9 Koko maa
2.0 2000-5999 asukasta

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (-2018)

-2.75

2016 2017 2018
9.8 14.4 10.6

9.8 Satakunta
10.6 Karvia
11.0 Koko maa
13.0 2000-5999 asukasta

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

25.49

2017 2018 2019
3.9 6.1 6.4

4.8 Koko maa
5.6 Satakunta
6.0 2000-5999 asukasta
6.4 Karvia

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä

18.64

2017 2018 2019
11.7 10.6 7.0

7.0 Karvia
7.3 Koko maa
8.0 2000-5999 asukasta
8.3 Satakunta
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Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., %
vastaavanikäisestä väestöstä

-75.86

2014 2015 2016
2.8 2.3 1.4

0.8 Satakunta
0.9 Koko maa
1.0 2000-5999 asukasta
1.4 Karvia

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

-70.21

2014 2015 2016
2.8 2.3 1.4

0.8 Satakunta
1.0 Koko maa
1.4 Karvia
3.0 2000-5999 asukasta

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä

-17.53

2017 2018 2019
2315.0 2225.0 2193.0

1630.0 Satakunta
1697.0 Koko maa
1959.0 2000-5999 asukasta
2193.0 Karvia

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä (vuosi 2018 ennakkotieto)

-9.81

2014 2015 2016
39.7 159.5 153.6

83.0 2000-5999 asukasta
95.2 Satakunta
123.6 Koko maa
153.6 Karvia

IKÄIHMISET - Yhteenveto
Vaikka Karvian keskituloon maan alhaisimpia, täyttä kansaneläketta saavien ikäihmisten osuus eläkeikäisistä on
vertailukuntia ja valtakunnallista alhaisempi. Täyden kansaneläkkeen saajia ovat henkilöt, joilla on vain vähän tai ei
lainkaan ansioeläkkeitä.

Omaishoidon piirissä on verrattain moni 75 vuotta täyttänyt, mutta niin on myös vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa
laitoshoidossa terveyskeskuksissa. Indikaattoreiden mukaan Karviassa on valtakunnallista suurempi joukko yli 75
vuotiaista päivittäisen hoidon piirissä.
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynniton ikäihmisillä valtakunnallista ja vertailukuntia yleisempiä kuten
muillakin ryhmillä Karviassa.

Eläkkeellä oleville kuntalaisille on järjestetty systemaattisesti matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja ryhmän
ohjauksia; tasapainojumppa, senioritanssi, rytmis, kehonhuolto, harrastelentopallo, kevyt lavis tanssiliikunta,
tuolijumppa sekä helppo ja kevyt jumppa. Lisäksi liikuntaneuvoja on käynyt ohjaamassa eläkeliiton liikuntapäivillä sekä
satunnaisesti Iltaruskon ja muiden hoitolaitosten väkeä. Voimaliikunta on saatu juurrutettua yli 65-vuotiaiden arkeen
ja he käyvät ahkerasti kuntosalissa usean kerran viikossa. Myös ennalta ehkäisevän työn olohuoneessa toimii
säännöllisesti vertaistukena muisti- ja omaisOiva kahvilatoiminta.
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KAIKKI IKÄRYHMÄT Hyvinvointi
Elämänlaatu ja osallisuus
Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)

?
53.9 Satakunta
60.1 Koko maa

Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (-2017)

-2.34

2015 2016 2017
113.8 107.0 104.5

104.5 Karvia
111.0 2000-5999 asukasta

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %

-0.14

2008 2012 2017
70.4 71.3 71.2

58.9 Koko maa
59.9 Satakunta
63.0 2000-5999 asukasta
71.2 Karvia

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta

17.5

2017 2018 2019
2.1 4.6 4.7

4.7 Karvia
5.0 2000-5999 asukasta
5.8 Satakunta
6.6 Koko maa

Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta (-2017)

?

2014 2016 2017
0.0 0.0 0.0

0.0 2000-5999 asukasta
0.0 Karvia
0.5 Satakunta
1.2 Koko maa

Kunnan palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
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Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta

-16.35

2017 2018 2019
1652.0 1648.0 1576.0

1074.0 Koko maa
1095.0 Satakunta
1436.0 2000-5999 asukasta
1576.0 Karvia

KAIKKI IKÄRYHMÄT - Yhteenveto

 

2 Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi
Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus kunnan lapsista on kasvanut. Kunnan tarjoama
varhaiskasvatus on muuttunut perhe- ja ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotitoiminnaksi, jossa järjestetään
tarvittaessa myös vuorohoitoa. Päiväkotitoiminnan ohella varhaiskasvatuksessa työskentelee perhetyöntekijä,
jonka rooli on tukea lapsiperheitä arjessa ja tavallista enemmän voimavaroja vaativissa tilanteissa. Perhetyön
ensisijainen tavoite on lapsiperheiden jaksamiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy. 

Varhaiskasvatuksen vuorohoidon tarve on vuosina 2019-2020 kasvanut ja vakioitunut päiväkodin käytänteisiin.
Perheet tarvitsevat vuorohoitoa vuorokauden kaikkina aikoina, myös viikonloppuisin. Varhaiskasvatus on pystytty
järjestämään tarvittavassa laajuudessa.

Hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2020 varhaiskasvatuksen toiminnan painopisteeksi oli määritelty lapsilähtöisyys
ja kasvatuskumppanuus, joista käytetään nykyään termejä yhteistyö ja osallisuus. Varhaiskasvatuksen
pedagogiikkaa on kehitetty osallistavammaksi systemaattisesti vuodesta 2018. Pedagogiikan perustana on
varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvat tavoitteet, joita on katsottu nimenomaan Karvian varhaiskasvatuksen
tarpeiden kannalta. Tavoitteena on pedagogisen laadun parantaminen monipuolisesti ja koko
varhaiskasvatuksen tasalaatuisuus. Pedagogiikkaa on kehitetty henkilöstön yhteisissä työilloissa ja
viikkottaisissa tiimipalavereissa. Vuonna 2020 pedagogiseksi painopistealueeksi lähivuosille määriteltiin
positiivinen pedagogiikka. Positiivista pedagogiikkaa viedään käytäntöön koulutusten, mentoroinnin ja
opinnäytetyön avulla.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten perheisiin pidetään yhteyttä päivittäisten tapaamisten lisäksi
sähköpostitse ja puhelimitse. Päiväkodin arkisistakin tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan perheitä viikottain.
Varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan muunmuassa perheille lähetettävillä kyselyillä.

Karvian varhaiskasvatus järjestää kesäisin leikkikenttätoimintaa avoimen varhaiskasvatuksen periaattein.
Leikkikenttätoiminnalla pyritään vastaamaan lasten tarpeeseen ohjatusta toiminnasta myös kesäaikaan.

Koko kunnan esi- ja perusopetus siirtyi vuonna 2017 kyläkouluista uusiin tiloihin rakennettuun yhtenäiskoulu
Opinpolkuun. Siirtyminen oli suuri ja merkitsevä organisaatiomuutos kunnan koulutoimessa. Kaikki kunnan
oppilaat esikoulusta yhdeksänteen luokkaan siirtyivät tuolloin opiskelemaan saman katon alle nykyaikaisen
perusopetuksen mahdollistaviin tiloihin. Yhtenäisten toiminta- ja työtapojen löytämiseen on keskitytty jo ennen
yhtenäiskouluun siirtymistä ja työtä toimivan yhtenäiskoulun eteen on jatkettu koko ajan. 

Opetusryhmät uudessa koulussa ovat erillisiä ikätason mukaisia luokkia aiempien kyläkoulujen yhdysluokkien
sijaan. Uuden koulun myötä voidaan henkilökuntaresurssia hyödyntää tehokkaammin jokaisen oman
vahvuusalueeseensa mukaan. Opettajilla on nyt isomman työyhteisön myötä myös selkeästi parempi
mahdollisuus kollegiaaliseen yhteistyöhön.
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Oppilaat saavat nyt Karvian yhtenäiskoulussa joustavan oppimispolun esikoulusta peruskoulun päättymiseen
saakka.

Hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2020 yhtenä tavoitteena oli perusopetuksen laadun kehittäminen.
Perusopetuksen laatua on arvioitu säännöllisesti laatukäsikirjan avulla. Joka toinen vuosi on pidetty
laadunarviointipäivä, jossa kaikki osa-alueet on käyty läpi isommalla ryhmällä, johon on kuulunut edustajat
kaikista koulutyöhön osallistuvista ryhmistä. Laatutyön kehittämiskohteiksi on toimintakauden aikana noussut
muunmuassa tietoteknisten laitteiden käyttö, oppilaiden ja opettajien välisen suhteen parantaminen ja
ulkoluokkaopetuksen kehittäminen.

Opettajille on järjestetty tietoteknistä tukea ja koulutusta ja laitteisto on saatu toimivammaksi, yhteisillä
projekteilla ja tapahtumapäivillä on parannettu opettajien ja oppilaiden toistensa tuntemista.
Ulkoluokkaopetukseen panostettiin monioalaisten oppimiskokemusten viikolla, jolloin kaikki opetus tapahtui
ulkona. Myös muuten ulkotilojen käyttäminen on opetuksessa lisääntynyt.

Aikuisliikuntaa on kehitetty. Henkilökohtaista liikuntaneuvontaa on tarjottu maksutta kuntalaisille ja aiemmin
vähän tai ei lainkaan liikkuvia henkilöitä on saatu aktivoitua liikunnan pariin kolmen kuukauden kestävin
terveysliikuntakampanjoin. Erityisesti matalan kynnyksen liikuntapalveluja on lisätty kuten tasapainojumppa,
rytmis, senioritanssi, kevyt lavis ja kuntosalitoiminta. Uusia aikuisliikkujia on saatu mukaan säännölliseen
ohjattuun ja itsenäiseen liikuntaan.

Terveyskioskitoiminta on vakiinnuttanut toimintansa ja kuntalaiset osaavat hyödyntää terveyskioskin palveluja.

Ravitsemusneuvontaan ja arjen hallintaan on annettu tukea Arki haltuun - hankkeen avulla. Hankkeella on tuettu
nuoria mm. arjen asioiden hoitamisessa, omien mielenkiinnonkohteiden ja vahvuuksien löytämisessä,
työelämään tutustumisessa ja työanhaussa, ihmissuhteisiin ja tunteisiin liittyvissä taidoissa sekä omasta
hyvinvoinnista huolehtimisesta liikunnan ja ravitsemuksen avulla.

Ennaltaehkäisevää päihdetyötä on tehty alueellisesti Pohjois-Satakunnan muiden kuntien kanssa
yhteistyössä. Työtä on toteutettu läpäisyperiaatteella ja poikkihallinnollisesti verkostoituen moniammatillisen
työryhmän kanssa. Toimintojen tavoitteena on vähentää päihdehaittoja, päihteiden kysyntää, saatavuutta,
tarjontaa sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Lasten, nuorten ja heidän perheiden tueksi on
kehitetty Pakkatoiminta, jolla on tehostettu viranomaisten välistä valvontaa ja yhteistyötä päihdehaittojen
ehkäisemiseksi. Vähittäismyyntiliikkeet ovat rajoittaneet alle 15-vuotiaiden energiajuomien saantia.

Liikuntatoimessa on otettu käyttöön Valomerkki-keskustelut ja Omin jaloin menetelmä, joiden tavoitteena on
ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä, ensikokeilua ja päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia sekä
terveydellisiä ongelmia. Valomerkki-keskustelut ovat osa ennalta ehkäisevää toimintaa. Kohderyhmänä ovat
alaikäiset, jotka ovat käyttäneet päihteitä tai joiden hallussa on päihteitä ja jotka eivät ole lastensuojelun
asiakkaita. Ajatuksena on nuoriin vaikuttaminen vanhempien sekä nuoren asennemuutoksen kautta.
Toiminnassa pyritään aidosti varhaisen vaiheen puuttumiseen. Järjestetty kokemusasiantuntijoiden vierailuja ja
lisätty EPT-tunnettavuutta Wilman, median ja somen välityksellä.

Kulttuuritarjontaa on pystytty toteuttamaan monipuolisesti eri kohderyhmille ja siihen osallistuminen on
mahdollistettu kaikille kuntalaisille. Toimintaa on kehitetty monitaiteellisemmaksi hyödyntäen paikallista
osaamista. Kulttuuritarjonnasta on rakennettu aiempaa enemmän katsojaa ja kulttuurin kokijaa osallistavaa.
Yhteisötaide on otettu näkyväksi osaksi kulttuuritoimintaa. Varhaiskasvatuksen muskaritoiminta on tullut osaksi
viikottaista toimintaa päiväkodissa. Uudeksi kulttuuritapahtumaksi on muodostunut Suo soikoon -festivaali.
Kunnan tytäryhtiö Willi Karvia oy:n kulttuuritarjonta on täydentänyt kunnan omaa tarjontaa.

Nuorten osallistumista kulttuuritapahtumiin pyritty edistämään maksuttomilla tapahtumilla mutta nuorten
osallistuminen tapahtumiin on edelleen muuta väestöryhmää vähäisempää.

Kirjastopalvelut ovat kunnan asukasmäärään suhteutettuna kattavat. Kirjasto palvelee viitenä päivänä viikossa
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ja lainaustoiminnan lisäksi kirjastossa järjesteään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia eri asiakasryhmille. Kunnan
oman kokoelman lisäksi kuntalaisten käytössä on koko Satakirjaston kokoelma.

Ympäristön kehittämiseksi viihtyisämmäksi ja siistimmäksi on tehty työtä läpi valtuustokauden. Keskusta-alueen
viihtyisyydestä on huolehdittu mm. kukkaistutuksin ja siivoamalla tienvarsia. Laajempaa työtä alueen viihtyvyyden
parantamiseksi yhdessä kiinteistöjen omistajien kanssa on jatkettava edelleen.

Karvian palvelut ovat kunnan kokoon nähden hyvällä tasolla ja lakisääteisten palveluiden lisäksi on tarjolla
vapaaehtoisia ennaltehkäiseviä palveluita. Kunnassa on mm. oma perhetyöntekijä ja vanhustyöntekijä, vaikka
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on PoSalla. Resursseja kuntalaisten hyvinvoinnista
huolehtimiseen on verrattain hyvin. Hallintokuntien rajat ylittäviä hankkeita on käynnissä mutta yhteistyötä
hallintokuntien välillä tulisi parantaa vielä entisestään.

3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Kasvatus- ja sivistystyö on kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Sivistystoimen tavoitteena on yhtenäisen opinpolun
mahdollistaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättymiseen. Jokaiselle lapselle ja nuorelle luodaan
henkilökohtainen kasvunpolku, joka johtaa menestyksellisesti läpi varhaiskasvatuksen perusopetukseen ja
jatko-opintoihin. Sekä varhaiskasvatuksen että koulun toiminnassa on ennaltaehkäisevä työote, jota viedään
eteenpäin moniammatillisella yhteistyöllä. Perhetyöntekijä on yksi osa tätä ennaltaehkäisevää työmuotoa.
Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kehitetään ja sen tarkoituksena on vahvistaa yhtenäistä ja posittiivsta polkua
varhaiskasvatuksesta kouluun. Tarkoitus on painottaa tukea enemmän varhaiskasvatukseen, huomioida
jokainen lapsi yksilönä ja tukea jokaisen lapsen vahvuuksia.

Lasten ja nuorten oppimisen lisäksi kunnassa on kiinnitettävä huomiota yli 20 vuotiaiden koulutustasoon, joka
on valtakunnallisesti ja vertailukuntiin tarkasteltuna alhainen. Elinikäinen oppiminen on hyvinvoinnin, sivistyksen
sekä kilpailukyvyn lähde. Kuntalaisten koulutustasolla on suora yhteys alueen elinvoimaan ja verotuloihin.

Kunnan taloustilanne on muuttunu viime vuosien aikana haastavammaksi ja on vaatinut toimintamallien
uudelleen tarkastelua ja säästöjen hakemista. Palveluita ei ole vielä tarvinnut heikentää, mutta toimintakuluja on
pystyttävä sopeuttamaan. Mikäli sopeutus ei onnistu ja tilanne ei korjaannu, joudutaan tarkastelemaan ei
lakisääteisten palveluiden tasoa ja tämä tulee vaikuttamaan kuntalaisten viihtyvyyteen. Tavoitteena on, ettei
palveluiden karsimiseen jouduttaisi turvautumaan. Vuosi 2020 toteutui budjetoitua parempana ja oli reilusti
ylijäämäinen. perusongelma ei kuitenkaan ole poistunut - menot kasvavat tuloja nopeammin. Yrittäjyyden
toimintaedyllytyksiiä tulee parantaa järjestelmällisesti eri tavoilla, jotta tuleva tulorahoitus turvataan. Elinvoimaan ja
yrittäjyyteen panostamalla ja positiivista tulokehitystä turvaamalla pystytään tuottamaan hyvinvointia edistäviä
palveluja tulevaisuudessa.

Ympäristön kehittämisessä viihtyisämmäksi ja siistimmäksi on onnistuttu mutta viihtyisyyden eteen
tulee tehdä työtä jatkossakin. Info-taulujen ja opasmerkkien kunnostamisesta sekä pystyttämisesta tulee
huolehtia. Viihtyisä ympäristö ja selkeät opasteet ovat osa alueen yrityksien ja luontokohteiden markkinointia.

Yhteistyö hallintokuntien välillä  on osittain parantunut ja kehittynyt mutta yhteistyötä tulisi edelleen lisätä.
Erityisesti koulutoimen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen välistä yhteistyötä tulisi kehittää.

Kunta tilasi Kuntaliitolta asiantuntijaselvityksen vuonna 2020. Siinä etsittiin keinoja talouden tasapainottamiseksi.
Talouden tasapainottamistarve on miljoona euroa. Tavoitteena on, että säästöjä löydettäisiin sotepalveluista,
koulutoimesta ja teknisestä toimesta. Lisää tuloja odotetaan kiinteistöverotuottoihin, mikäli alueelle rakentuu
tuulipuistoja. Tällaisia on tällä hetkellä vireillä kaksi.
Karvian palvelut ovat kunnan kokoon nähden hyvällä tasolla ja lakisääteisten palveluiden lisäksi on tarjolla
vapaaehtoisia ennaltehkäiseviä palveluita. Kunnassa on mm. oma perhetyöntekijä ja vanhustyöntekijä, vaikka
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on PoSalla.
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OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2021
- 2025
4 Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset
"Vuonna 2025 Karvia on itsenäinen oman tiensä kulkija. Karvia on elinvoimainen, omaleimainen ja viihtyisä
edelläkävijäkunta, jonka talous on vakaalla pohjalla. 

Karvia on yrittäjä- ja perheystävällinen sekä kokoonsa nähden vireän aktiivinen kunta, joka tarjoaa asukkailleen
laadukkaat lähipalvelut kustannustehokkaasti. 

Liikuntamyönteisessä ja paikallisesta kulttuurista tunnetussa kunnassa on laajat ja monipuoliset vapaa-
ajanpalvelut sekä paljon persoonallisia tapahtumia, joita leimaa yhdessä tekemisen meininki ja yhteisöllisyys. 

Matkailijat ovat löytäneet tiensä kuntaan. Matkailijat vierailevat Annen Taidekahvilassa, luontokohteissa,
Kulttuurikeskus Skantzin tapahtumia seuraamassa, Kammista Skantziin – Taiteiden reitti on noussut tunnetuksi
matkailukohteeksi ja Lauhanvuori – Hämeenkangas geoparkki tuo kansainvälisiä matkailijoita myös Karviaan.
Erilaiset tapahtumat keräävät runsaasti yleisöä ja tapahtumia järjestetään ympäri vuoden. Matkalaisissa on
sellaisia, jotka ihastuvat kuntaan ja muuttavat tänne asumaan. Etätyön lisääntyminen, valokuitu ja monipuoliset
palvelut tuovat kuntaan uusia asukkaita. 

Karvia on viihtyisä ja maaseutumaisuutensa ja kauniin maisemansa säilyttänyt kunta, joka tunnetaan
teollisuuden, monipuolisen yritystoiminnan ja hyvien palveluiden lisäksi monipuolisesta maataloudestaan. Viljelyn
ja puutarhatalouden lisäksi Karviassa tuotetaan laatumaitoa ja laatulihaa. Karviassa on lukuisia toimivia
erisuuruisia yrityksiä, jotka toimivat hyvin monella toimialalla. Matkailun parissa työskentelevien yritysten määrä
on lisääntynyt. 

Väestömäärä säilyy vähintään nykyisenä ja väestön hyvinvointi on parantunut."

Karvian kuntastrategian 2021-2025 painotus on vahvasti elinkeinon ja elinvoiman tukemisessa. Taloudellisella
elinvoimaisuudella on suora yhteys kuntalaisten hyvinvointiin työllisyyden ja toimeentulon kautta samalla, kun
elinvoimaisuus tukee kunnan taloutta. Vakaalla kuntataloudella pystytään mahdollistamaan kuntalaisten
hyvinvointia tukevat palvelut.

5 Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat
Satakuntalaisten hyvinvointisuunnitelma 2020-2024

Posa: 

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2021-2024

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma 2021-2024

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014-2020

6 Hyvinvointisuunnitelma
Elinvoiman lisääminen

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Paikallisten yritysten
menestyminen 

Yrittäjien
neuvontapalvleuiden
lisääminen läpi yrityksen
elinkaaren.

Kahden viranhaltijan
osittainen työpanos
sekä ostopalvelut.

Yritysten määrän ja
työllistämisen kehitys
sekä verotulokehitys.
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Vastuutaho
Elinvoimalautakunta.

Lasten ja nuorten kulttuuriharrastusten mahdollistaminen ja vapaa sivistystyö.

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Lapsille ja nuorille
suunnattau
kulttuuritarjontaa oltava
jatkossakin.

Osallistumista lisättävä.

Mahdollisuus osallistua
taiteen
perusopetukseen
taattava kaikille.

Kulttuuritapahtumien
järjestäminen ja
markkinointi
yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.

Sivistys- ja vapaa-
aikatoimi.

Osa-aikainen
nuorisosihteeri vastaa
nuorisotyöstä ja kunnan
kulttuuritarjonnasta.

Lasten ja nuorten ravitsemus- ja liikuntatottumusten parantaminen

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Lasten ja nuorten
arkiliikkumisen
kasvattaminen ja
terveellisten
ravitsemustottumusten
opettaminen.

Ravitsemusneuvontaa
perheille
varhaiskasvatuksesta
koululaisiin 

Perheliikuntaan 

Luontoliikunta

Vuoropuhelua
lastenneuvolaan ja
kouluterveydenhuoltoo
n lisättävä

Vapaa-aika- ja
sivistystoimi

Osa-aikainen
kouluterveydenhoitaja

Posan lastenneuvola

Koko sivistys- ja vapaa-
aikatoimen henkilökunta
muun työn ohessa.

Yhtenäisen opinpolun varmistaminen ja elinikäinen oppiminen

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Yhteistyötä
sivistystoimen alaisten
toimijoiden välillä
kehitettävä.

Yhteiset koulutukset ja
tapahtumat
varhaiskasvatuksessa ja
peruopetuksessa.

Koko sivistystoimialan
henkilöstö.

Opinto-

Kuntalaisten
koulutusaste
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Kuntalaisten
koulutusasteen
nostaminen.

Jatkokoulutusmahdollisu
uksista neuvominen ja
tiedottaminen
oppivelvollisuuden
suorittamisen jälkeen.

ohjaajapalveluiden
ostaminen.

Kaikkien kuntalaisten luontoliikunta

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Luonnossa liikkumisen
ja lähialueen
virkistysalueiden käytön
lisääminen.

Luontoliikuntaan
kannustaminen
varhaiskasvatuksessa
sekä esi- ja
perusopetuksessa.

Luontoliikunta-alueiden
kunnossapito.

Luontoliikunnan
markkinointi.

Vastuutahoina kaikki
hallintokunnat

Tekniseen toimeen on
varattava riittävästo
resursseja alueiden
kunnosspitoon.

Varhaiskasvatuksen ja
koulutoimen henkilöstö.

Elinvoimatoimen
henkilöstö.

Luontoliikunnan määrä
vrhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa.

Kävijätilastot alueen
luontokohteissa.
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OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
7 Suunnitelman laatijat
Hyvinvointisuunnitelma laadittu työryhmänä johon kuuluivat kunnansihteeri Kaisamaija Ronkainen,
kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma, päivähoidonohjaaja Reetta Lepistö, rakennusmestari  Marianne Ojala,
liikuntasihteeri Sirpa Ala-Rämi ja nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä.

8 Suunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttäväksi valtuustossa 26.5.2021 osaksi toiminnan ja talouden strategista suunnittelua.
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