
Pakkaa 
aloittava

Tarkista mitä toimia kannattaa 
käynnistää ja miten pääset  
askeleittain lähemmäs kokonais-
valtaista yhteisölähtöistä Pakkaa. 

Varmista, että mallia 
toteutetaan toimivalla 
ja laadukkaalla tavalla.

Pakka-toimintamalli – käynnistä toiminta ja varmista laatu
Sovita yhteen eri toimijoiden työtä alkoholin, tupakkatuotteiden ja rahapelien ikärajavalvonnan tehostamiseksi  

sekä päihtyneille myynnin ja anniskelun vähentämiseksi.

Pakkaa jo 
toteuttava

a.  Pakka-toiminnan koordinoinnista vastaava on nimetty ja resursoitu. 

b.  Pakka on huomioitu poliittisessa päätöksenteossa  
      (esim. hyvinvointikertomuksessa). 

c.  Tarjontatyöryhmä on suunnitellut ja kehittänyt toimintaa. 

d.  Ikärajavalvontaa on tehostettu yhteistyössä elinkeinotoimijoiden  
      kanssa. 

e.  Päihtyneille myynnin ja anniskelun valvontaa on tehostettu   
      yhteistyössä elinkeinotoimijoiden kanssa. 

f.   Toiminnassa on huomioitu kaikkien ikärajavalvottavien tuotteiden 
      saatavuuden sääntely. 

g.  Yhteistyöhön on aktivoitu alkoholi- ja tupakkalain 
      valvontaviranomaisia ja/tai rahapeliyhteisöjä. 

h.  Alkoholin, tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden ja rahapelien 
      saatavuuden kehitystä ja/tai elinkeinon vastuullisuutta on seurattu  
      (esim. ostokokeet, asiakasarvioinnit, päihdetilannekyselyt).



i.   Pakka-toiminnassa on hyödynnetty yhteisövaikuttamista  
      (osallistetaan asukkaita ja nuoria esim. päihdefoorumit, 
      kampanjakyselyt, oppilaitosyhteistyö).



j.   Medialle on tiedotettu Pakka-toimista ja päihdetilanteesta  
      saatavuuden ja vastuullisuuden osalta. 

tarkista teettekö ehkäisevää päihdetyötä Pakka-toimintamallin mukaisesti
Valitse vaihtoehdot, jotka kuvaavat tilannetta viimeisen 2 vuoden aikana omalla paikkakunnallasi/alueellasi.

laske pisteet yhteen 
(kohdat a–h: 2 pistettä/kohta, kohdat i–j: 1 piste/kohta) 
ja katso pika-arvio Pakka-toiminnastanne alta. 

 
0 Pakka-toiminta on vielä tuntematonta kunnassasi/ 

alueellasi. Ei hätää – verkosta löytyy tietoa työvälineistä 
ja siitä millaisia muutoksia voit saada Pakalla aikaan.

 

1–3 Muutamia Pakkaa tukevia toimia on jo käynnissä. Vielä on 
matkaa siihen, että työtä todella tehdään Pakan mukaisesti.  

 

4–8  Ensimmäiset askeleet kohti Pakkaa on otettu – hienoa! 
Edelleen löytyy kehitettävää. Onhan koordinoinnista vas-
taava nimetty? Kiinnitä huomiota elinkeinon aktivointiin: 
tee esimerkiksi osto kokeilla ja asiakas arvioinneilla paikal-
liset kehittämiskohteet näkyviksi ja motivoi elinkeinoa ja 
mediaa mukaan yhteistyöhön.  

 

9–14  Pakka-toimintamallia toteutetaan jo varsin laajasti, vaikka 
vielä on hiottavaakin. Onhan toiminnalla jo poliittisten 
päättäjien tuki ja tarjontatyöryhmä asetet tu ja toimii suun-
nitelmallisesti? Entä onko toimia niin päihtyneisiin kuin ala-
ikäisiinkin liittyen? 

 

15–18  Onneksi olkoon, Pakalla menee kovaa! Aina voi hyvääkin 
kehittää edelleen, vinkkejä saat Pakka-kehittäjäverkos-
tosta. 



vinkkejä elinkeinon omavalvonnan ja vastuullisen myynnin  
ja anniskelun tehostamiseksi

• säännölliset kassa- ja ravintolahenkilöstön koulutukset vastuullisuudesta 

• vähittäismyynnin ja ravintoloiden lainmukaisen toiminnan arvioinnit (esim. ostokokeet, asiakasarvioinnit)

• viranomaisten toteuttamat tehovalvonnat

• vähittäismyynnissä kassajärjestelmin ikärajavalvonnan toteutumisen seuranta  
sekä alkoholijuomien ja rahapeliautomaattien sijoittelu niiden valvonnan helpottamiseksi 

• vartiointiliikkeiden ja kauppakeskusten yhteiset toimintatavat, joilla ehkäistään alkoholin  
ja tupakkatuotteiden välittämistä alaikäisille

• järjestyksenvalvonnan ja taksiyrittäjien yhteiset toimintatavat,  
joilla vähennetään humalahäiriköintiä ja väkivaltaa

• yhteistyöfoorumit valvontaviranomaisille ja elinkeinotoimijoille 

• elinkeinotoimijoiden palkitsemiset onnistumisista  
vastuullisessa toiminnassa 

lisätietoja

www.thl.fi/pakka

www.innokyla.fi > Pakka

www.porinpakka.fi

•  poliisi
•  alkoholi- ja terveystarkastajat

•  alkon edustaja
•  vähittäiskaupan ja ravintolan yrittäjät

•  vähittäiskaupan ja ravintolan henkilöstöedustajat 
•  rahapeliyhteisön edustaja      sovi ja suunnittele toimet yhdessä! 

kokoa avaintoimijat tarjontatyöryhmään:


