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Ehkäisevän työn painopisteet 

• Työ voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja 
kustannustehokasta vain, jos 
– Rakenteet ovat kunnossa 

– Viestintä perustuu tutkittuun tietoon 

– Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan ja tukea tarjotaan 
varhaisessa vaiheessa 

– Työtä tehdään suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä 

– Haittoja ehkäistään myös lähiyhteisöissä 

– Ammattilaiset osaavat työnsä riittävän hyvin 
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 Parasta mahdollista lentosäätä etsimässä 

CAVOK 



Toimintaympäristö 

Ehkäisevä päihdetyö 
Edistävä mielenterveystyö 
Pelihaittojen ehkäisy 
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy 

Lapset 
Nuoret 
Työikäiset 
Ikääntyvät 

Kuntalaiset 
 
Ammattilaiset 

Koordinaattori 0,33 € / asukas / vuosi 
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Millaisia askeleita tulisi ottaa, jotta 

• ehkäisevä työ kuuluisi kaikille, 

• työn painopiste siirtyisi korjaavista palveluista 
varhaiseen tukeen, 

• palvelun käyttäjän palvelukokemus olisi hyvä, 

• ihmiset saisivat tarvitsemansa avun entistä 
aikaisemmin ja 

• inhimilliset ja taloudelliset kustannukset 
vähenisivät? 
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Yhteinen ei synny johtamatta 
• Yhteisön aktivointi ja innostaminen  

• Yhteisesti nimetyt / sovitut 

– arvot  

– visio ja sen juurtuminen rakenteisiin 

– päämäärä ja tavoitteet 

– toimintatavat 

• Jaettu asiantuntijuus 

 

• Sitoutuminen  tuottavuus 

 

 

 



”Et suuta auki saa,  
jäät sivuun katsomaan,  

kun maailma huutaa hulluuttaan.  
Mut jos huudat lujempaa, saat äänes kuulumaan ja  

voimaa päivään seuraavaan. 

Wo-oo-oo, oo-oooo, kiitos ei oo kirosana. 
Wo-oo-oo, oo-oo-oo, nouset ylös voittajana.” 

 
Haloo Helsinki: Kiitos ei ole kirosana 
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