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Keskeiset teemat 

kuntajohdolle strategisen 
suunnittelun tueksi

Mielenterveys
Erilaisista	mielenterveysongelmista	kärsii	vuosittain	jopa	
40	%	väestöstä.	Mielenterveysongelmien	viivästynyt	hoito	
aiheuttavaa	kunnalle	merkittäviä	kustannuksia.	

Muista	mielenterveyttä	koskevassa	strategiatyössä:

•	 Painopisteen	tulee	olla	edistävässä	ja	ehkäisevässä	mie-
lenterveystyössä	ja	matalan	kynnyksen	palveluiden	kehit-
tämisessä.

•	 Palveluiden	on	muodostettava	toimiva	kokonaisuus,	joka	
vastaa		mahdollisimman	hyvin	kuntalaisten	mielenter-
veyttä	koskeviin	tarpeisiin.

•	 Peruspalveluissa	työskentelevän	henkilöstön	osaamista	
on	 vahvistettava	 koulutuksen	 ja	 ohjauksen	 avulla	 niin,	
että	mielenterveysongelmien	varhainen	tunnistaminen	
ja	tarpeenmukaisen	hoidon	järjestäminen	on	mahdollista.	

•	 Mielenterveyspalveluiden	käyttäjien	kokemuksia	on	hyö-
dynnettävä	palveluiden	kehittämisessä	 ja	arvioinnissa	
laaja-alaisesti.

Mielenterveys- ja päihdeongelmilla on 
yhteisiä suojaavia ja riskitekijöitä.

Myös ratkaisukeinoissa on yhtäläisyyksiä 
ja yhdessä tekemisen paikkoja.

Suunnitelmallinen ja paikallisiin tarpeisiin 
perustuva mielenterveys- ja päihdetyö 

muuttaa strategian eläväksi.

Onnistuvan 
strategiatyön 
avaimet:

•  vahva sitoutuminen ja eri hallintokuntien tuki  
alusta asti sekä poliittisella että käytännön työn tasolla

•  toimintaa ohjaavan, vakiintuneen johtoryhmän vastuulla 
on koko strategiaprosessi ja siihen liittyvä hanketyö

•  alueen kuntalaisten näkemysten huomioiminen  
kehittämis  kohteita määriteltäessä

•  laaja-alaisuus ja moniammatillisuus työryhmissä

•  sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen strategiatyöstä  
koko prosessin ajan

•  strategia sisältää valtuustokauden strategiset tavoitteet  
ja erikseen lähivuosien toteuttamisohjelman

•  toteuttamisohjelman keskeiset kohdat sisällytetään 
talousarvioon

•  strategisia tavoitteita ja toteuttamisohjelmaa  
arvioidaan vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä

•  strategia päivitetään kunnan muun strategia- ja  
ohjelmapäivityksen mukaisesti



Miksi, mitä ja miten?
Kunnan	mielenterveys-	ja	päihdestrategia	linjaa	miten	edis-
tetään	 mielenterveyttä	 sekä	 ehkäistään	 ja	 vähennetään	
päihdehaittoja.	 Strategian	 avulla	 on	 mahdollista	 kehittää	
ehkäisevää	ja	edistävää	työtä	yhteistyössä	monien	eri	toi-
mijoiden	kanssa.	Tähän	tarvitaan	kaikkien	toimijoiden	sitou-
tumista.	Yhteiset	pelisäännöt	ja	toimintalinjat	edesauttavat	
toimivien	palvelujen	toteuttamista.	

Mielenterveys-	ja	päihdestrategia	on	tärkeä	sisällyttää	osaksi	
kuntastrategiaa.	Tämä	tapahtuu	luontevasti	kytkemällä	stra-
tegia	osaksi	kunnan	hyvinvointikertomusta,	joka	kokoaa	kes-
keiset	hyvinvoinnin	indikaattorit	sekä	kunnan	muut	strategiat	
ja	ohjelmat	yhteen.

Muista	strategiatyössä	ainakin	nämä:

•	 Strategian	tulee	perustua	kuntalaisten	ja	asiakkaiden	
tarpeisiin.

•	 Eri	toimijoiden	osallistuminen	strategiaprosessin	kaikkiin	
vaiheisiin	on	keskeistä	strategiaan	sitoutumiselle	ja	sen	
ohjaavuudelle.

•	 Toimeenpano	ja	viestintä	alkavat	samaan	aikaan,	kun	
strategiaprosessi	käynnistyy.

•	 Strategia	on	pitkäaikainen	suunnitelma,	jonka	tavoitteena	
on	hallittu	ja	haluttu	muutos.	

•	 Strategiaa	on	arvioitava	säännöllisin	määräajoin	ja	teh-
tävä	siihen	tarpeen	mukaan	muutoksia	ja	tarkennuksia.	
Arvioinnin	toteuttamiseksi	strategia	on	saatava	osaksi	
päätöksentekoa	ja	johtamista.	

•	 Strategian	teko,	toimeenpano	ja	arviointi	ovat	jatkuva	
oppimisprosessi.	

•	 Strategian	valmistuttua	alkaa	varsinainen	työ.

PERUSTEET ALKOHOLI • TUPAKKA    • RAHAPELIT

Tupakka
Tupakan	yhteiskunnalle	aiheuttamat	terveydelliset	ja	talou-
delliset	kustannukset	ovat	huomattavat.	Tupakoinnin	lopet-
tamisella	saadaan	terve	ja	toimintakykyinen	väestö.	

Muista	strategiatyössä	ainakin	nämä:

•	 On	kiinnitettävä	erityistä	huomiota	nuorten	tupakoinnin	
aloittamisen	ehkäisyyn,	sillä	tupakointi	on	sitä	haitallisem-
paa	terveydelle,	mitä	nuorempana	se	aloitetaan.	

•	 Tupakoinnin	lopettamiseen	tulee	olla	tarjolla	tukea,	esi-
merkiksi	jokaisessa	terveyskeskuksessa	tulisi	olla	tupa-
koinnin	lopettamisen	tukeen	perehtynyt	terveydenhuol-
lon		ammattilainen.		

•	 Ota	käyttöön	kunnassasi	Savuton	Kunta	-ohjelma,	joka	
tähtää	täydelliseen	savuttomuuteen	mm.	kunnan	työ-
paikoilla	ja	tukee	siten	jokaisen	perusoikeutta	savutto-
maan	hengitysilmaan.

Rahapelit
Suomessa	 rahapelit	 aiheuttavat	 ongelmia	 noin	 110	 000	
pelaajalle.	 Ongelmallinen	 pelaaminen	 aiheuttaa	 pelaajalle	
ja	hänen	läheisilleen	taloudellisia,	sosiaalisia,	psyykkisiä	ja/
tai	fyysisiä	haittoja.	

Muista	strategiatyössä	ainakin	nämä:

•	 Rahapelaaminen	on	alle	18-vuotiailta	kielletty.	Ikärajojen	
noudattamisen	tukeminen	on		tehokasta	rahapeliongel-
mien	ehkäisyä	(esim.	osana	Pakka-toimintamallia).

•	 Ajoissa	auttaminen	ehkäisee	lisähaittoja.	Varmista,	että	
peruspalveluissa	on	osaamista	ja	sovitut	käytännöt	raha-
peliongelmien	tunnistamiseen,	puheeksiottoon	sekä	tar-
vittaessa	hoitoon	ohjaukseen.

•	 Rahapeliongelmien	hoito	kannattaa.	Tuki-	ja	hoitopalve-
luiden	tulee	olla	kuntalaisten	tiedossa	ja	niihin	apua	tar-
vitsevien	(ml.	läheiset)	saatavilla.	

Alkoholi
Alkoholi	aiheuttaa	käyttäjälleen	merkittäviä	terveysongel-
mia,	 ennenaikaisia	 kuolemia	 ja	 sosiaalisia	 ongelmia	 sekä	
haittoja	myös	muille.	Vuonna	2010	alkoholin	käytöstä	seu-
rasi	julkiselle	sektorille	arviolta	noin	0,9–1,1	miljardin	euron	
haittakustannukset.	

Muista	strategiatyössä	ainakin	nämä:

•	 Alkoholin	saatavuuden	sääntelyyn	tähtäävät	paikalliset	
toimet	on	vahvasti	vietävä	kysynnän	ehkäisyn	rinnalle	
(esim.	Pakka-toimintamalli).

•	 Peruspalveluissa	on	ohjeistukset	puheeksioton	mene-
telmien	käytön	lisäämisestä	alkoholin	ongelmakäyttöön	
puuttumiseksi	sekä	muutokseen	motivoimiseksi	ja	tehok-
kaaseen	hoitoon	ohjaukseen.

•	 Työ	on	kohdistettava	kaikkiin	ikäryhmiin	huomioiden	eri-
tyisesti	riskiryhmien	tavoittaminen.

•	 Paikallisen	alkoholitilanteen	vuosittaisen	seurannan	poh-
jalta	on	suunnattava	strategisia	toimia	tarvittaessa	uudel-
leen.	

•	 Laaja-alaiset,	koordinoidut	ja	yhdessä	tehdyt	toimet	ovat	
tehokkaimpia.

Suomessa	 rahapelit	 aiheuttavat	 ongelmia	 noin	 110	 000	


