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Pohjalaiset päihdepäivät 
Pohjoismainen näkökulma

� Päihteiden käytöstä 
PohjoismaissaPohjoismaissa

� Kansallinen kehittämistyö

� Ehkäisevä päihdetyö 



Alkoholinkulutus Pohjoismaissa

Pohjoismainen alkoholitilasto



Stoppa lagningen- kampanja
- vaikuttamista ja mielikuvia

www.stoppalagningen.se



Viesti vanhemmille

� Aseta rajat 
� ÖPP
� Komet

� Auta poliisia

www.stoppalagningen.se

� Auta poliisia
� Toimi paikallisesti

� Paikallisesti räätälöidyt 
ratkaisut

� Toimijoiden moninai-
suus



Yhteistyö

Yhteistoiminta

Roolit

Ehkäisevä työ?

www.shdir.no



Ehkäisevä työ - mahdollisuuksia ja 
haasteita
� Koko väestö ja riskiryhmät
� Päihteiden saatavuus ja haittojen ehkäiseminen
� Pitkäntähtäimen näkökulma
� Kunnat ja alueet keskeisessä roolissa � Kunnat ja alueet keskeisessä roolissa 
� Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet, 

erityisesti nuoret ja heidän vanhempansa
� edellytykset: resurssit, vastuu, toimijat, yhteistyö, 

hallinto ja organisaatio
� Tarvitaan: osaamista, tutkimusta ja näyttöä 



Kansallinen kehittämistyö

Norja
� Kokonaisvaltainen perspektiivi

� Moniammatillisuus
� Kokonaisvaltaiset palvelut 
� Yksilöllisesti suunnitellut palvelut 

www.shdir.no

� Yksilöllisesti suunnitellut palvelut 
� Päihteiden käytön yhteys psyykkisiin ongelmiin
� Päihderiippuvuus kansanterveysongelmana

� Miten tunnistetaan ja vahvistetaan paikallisen alkoholipolitiikan 
vaikutukset kansanterveyteen?

� Miten paikallinen alkoholipolitiikka nähdään suhteessa ehkäisevään 
työhön, kuntoutukseen ja päihdepalveluihin? 

� Päihdeongelmat osaksi terveyden – ja hyvinvoinnin kokonaisuutta 



Kansallinen päihdeohjelma 
Norjassa

Kansallinen päihdeohjelma 
2008-2010

Selkeä kansanterveys näkökulma
Ehkäisevä työ

Enemmän velvoittavaa
yhteistyötä

www.shdir.no

Ehkäisevä työ yhteistyötä

Palvelujen saatavuus
ja osaaminen 

Asiakkaan osallisuus
Lasten ja asianomaisten 

huomioiminen

Palvelut
ja sosiaalisen osallisuuden 

vahvistaminen 



Käytännön toimenpiteet

� Kuntien seurantatyötä vahvistetaan
� Päihdeproblematiikkaan erikoistuneet moniammatilliset 

palveluyksiköt
� yksilöllinen suunnitelma jokaiselle� yksilöllinen suunnitelma jokaiselle
� Pilottitoimintana käynnistetään koordinoiva tukihenkilö-

toiminta päihderiippuvaisille
� Perustetaan päihdeneuvojan virkoja läänintasolle
� Palvelujen laadun parantaminen laatuindikaattorien, 

arviointivälineiden, ohjeistusten ja ammatillisten 
toimintalinjausten kautta



Käytännön toimenpiteet

� Päihderiippuvaisille lapsille ja nuorille hoitotakuu  
� Kansallinen ohjeistus psyykkisesti sairaiden 

päihderiippuvaisten lasten parissa työskenteleville
� Vahvistetaan osaamista  > varhaisen puuttumisen � Vahvistetaan osaamista  > varhaisen puuttumisen 

strategia > vahvistetaan alueellista lastensuojelua
� kartoitetaan ja selvitetään palvelutarpeet kunnissa ja 

erikoissairaanhoidossa
� Jaetaan nuorten päihteiden käytön ehkäisemistyöstä 

palkinto 



Ruotsin kehittämistyön tausta

� Kunnskapsgenomgång i rusmissbruk (SBU, 2001)
� Faktaunderlag till Nationella riktlinjer  för missb ruks- och beroendevård 

(Socialstyrelsen, 2006)

� Samanaikainen hoito
� Jatkuvuus ja pitkäjänteisyys
� eri hoitomuotojen ja -tahojen väliset katkokset johtavat usein hyvin rajallisiin hoitotuloksiin

www.socialstyrelsen.se

� eri hoitomuotojen ja -tahojen väliset katkokset johtavat usein hyvin rajallisiin hoitotuloksiin

� Nationella riktlinjer  för missbruks- och beroendevå rd (Socialstyrelsen, 2006 ) 
� Hoitojen yhteensovittaminen

� Erilliset tiimit toiminnan sisällä
� Yhteensovittaminen toimintojen välillä 
� Eri toimijatahot yhdessä muodostavat erillisen yhteisen yksikön 

� MITÄ VOIDAAN TEHDÄ PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUISSA?



”Samsjuklighet”
Väärinkäyttö/

rippuvuus 

Psyykkinen ja 
somaattinen
sairastuvuus

Tunnistaminen
ja 

neuvonta 

Arviointi-
menetelmät

ja
dokumentaatio

SUOSITUKSET
1. Terveys-ja 

Väärinkäyttö
raskauden 

aikana

IMPLEMENTAATIOIMPLEMENTAATIO

- Organisaatio
- Osaaminen

- hallinto

Hoito

- päihteet 
- huumeet

1. Terveys-ja 
hyvinvointihyöty
2. Näytön aste
3. kustannus-

hyöty



Paperituotteesta osaksi kuntien ja 
maakuntien arkea

� Edellytykset:
� Poliittinen sitoutuminen kunta/maakunta
� Aikaa ja resursseja, tukea
� Projektiorganisaatio/ohjausryhmä� Projektiorganisaatio/ohjausryhmä

� Alueelliset seminaarit
� Kunnissa moniammatilliset opintopiirit
� Koulutusmateriaali 
� Käytännön ja tutkimuksen yhteistyö
� Seuranta, arviointi, kehittäminen, valvonta
(Socialstyrelsen, Länsstyrelsen)



Yhteiset haasteet

� Miten ehkäisevää työtä tehostetaan?
� Miten väärinkäytön hoitaminen yhdistetään 

yleiseen terveys- ja sosiaalihuoltoon? yleiseen terveys- ja sosiaalihuoltoon? 
� Miten hoitoketjut pitäisi rakentaa?
� Miten jälkihoito ratkaistaan?
� Miten asiakkaat osallistetaan  ja oikeudet 

huomioidaan? 



KIITOS!


