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Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Tehtävät
• kantelujen käsittely

• sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

• yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta

• alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy

• eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta

• elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta

• kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen

• kansainväliset tehtävät ja lähialueyhteistyö.

Lisäksi valtakunnallisesti poronhoitolain mukaiset tehtävät sekä lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta poroteurastamoissa.



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,  
turvallisuus, ehkäisevä päihdetyö sekä 
lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Ylitarkastaja Sanna Ylitalo 
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Informaatio-ohjaus, tuki ja valvontaHyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Lapin terveyden edistämisen koordinaatiotyöryhmä, yhdyshenkilöverkosto, Hyvinvointikertomuksen 

kirjoittajien verkosto, hyvinvointikertomukset/turvallisuus, EVA vaikutusten ennakkoarviointi-
menetelmä

Kuntarakenne: hyte-yhdyshenkilö, hyte-koordinaattori, hyte-työryhmä, Hyvinvointi- ja turvallisuus 
kertomus ja suunnitelma

Ehkäisevän päihdetyö
THL/AVI- ohjaus, 

yhdyshenkilöverkosto
Kuntarakenne: toimielin, 

yhdyshenkilö, monialainen 
työryhmä, ept-

toimintasuunnitelma

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan 
ehkäisy

THL 
yhdyshenkilökokoukset/ohjaus
Kuntarakenne: yhdyshenkilö, 

työryhmä

Turvallisuus
Turvallisuus osaksi 

Hyvinvointikertomuksia
Päätöksiä turvallisuudesta, 

sisäministeriön julkaisu 15/2014
Lapin hyvinvointiohjelman ja 

turvallisuussuunnitelman 
yhteinen 

toimeenpanosuunnitelma
Kuntarakenne: 

turvallisuussuunnitelma
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Lait ohjaavat työtä:

Kuntalaki 410/2015; 37 §
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän 
aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 Terveydenhuoltolaki 1326/2010; § 12
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten 
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on 
raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa 
valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
 Sosiaalihuoltolaki 1301 / 2014; 7§
Rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia 
koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi.
 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015; 1§
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 Aluehallintoviraston tulossopimuksessa valvontakohde 2017 / pyydetty laajat 
2017-2020 Hyvinvointikertomukset
 EVA- päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointi 2018 ohjauskirje ja 

koulutukset (Rovaniemi, Kemi)
 Ehkäisevän päihdetyön kysely 2016 – ohjauskirjeet kuntiin 2018
 Ehkäisevän päihdetyön kysely 2020- raportit julkaistaan syyskuun lopulla
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Ehkäisevä päihdetyö

Kunnan on huolehdittava ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevista 
lakisääteisistä velvoitteistaan    

Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä (523/2015; 1326/2010) toimintaa, jolla ehkäistään ja 
vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista 
rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. 

 Kuntien ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 
12§:ssä säädetyllä tavalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta 
suunnittelusta ja raportoinnista. Kyseessä olevat lakikohdat velvoittavat kuntia 
hyvinvointikertomuksen koostamiseen ja raportointiin sekä ottamaan huomioon terveys- ja 
hyvinvointinäkökohdat kunnan kaikissa toiminnoissa. 
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Kuvio 1. Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Lapin 
maakunnan kunnissa 2020, % (n=21).
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Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Lapissa ja koko maassa 
osa-alueittain 2020 (% kunnista).
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LAPIN HYVINVOINTIOHJELMA 2025
Maaseudun arjen palveluverkosto- hanke / 

Lapin liitto
Tilannekuva, indikaattorit, painopisteet 2019

Toimeenpanosuunnitelma 2020
Lapin liitto: Hyvinvoinnin seurantaryhmä
Lapin AVI: Hyte- koordinaatiotyöryhmä

Tietopohja: maku-valmistelun, sote-
keskushankevalmistelun ja työpajojen aineistot

4 työpajaa / 2020
Ikäkaudet: lapsi- ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret 

aikuiset, työikäiset, ikääntyneet

LAPIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
2020-2023

Lapin turvallisuusverkosto
Johtajakokoukset

Tietopohja: kuntakyselyt ja työpajojen 
aineistot

Teemat: liikkumisen turvallisuus, turvallinen 
kasvu- ja oppimisympäristö, nuorten 

huumeiden käytön ehkäisy, lasten, nuorten 
ja perheiden tuki, kylien turvallisuus sekä 

maahanmuuttajien tuki.

Lapin hyvinvointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman 
toimeenpanosuunnitelma

Lapin liitto: Hyvinvoinnin seurantaryhmä, Lapin AVI: Hyte-
koordinaatiotyöryhmä, Lapin turvallisuusverkosto

Työpajat ikäkausittain / tavoitteet, toimenpiteet, toimijat ja verkostot, 
mittarit ja toteuma

Ydintyöryhmä: Lapin liitto: kehittämispäällikkö, johtava 
työllisyysasiantuntija, AVI: hyte- ja pelastus ylitarkastajat, nuorisotyön 

suunnittelija,  Lapin sotu: järjestökoordinaattori
Valmistuu vuoden 2020 lopulla.



Lapin aluehallintoviraston tilannekuvaa -
lähisuhdeväkivalta ja päihteet lapsiperheissä 

korona-aikana

Sosiaalihuollon ylitarkastaja
Marjut Aikio
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Tilannekuvatieto toiminnan viitoittajana

 Aluehallintovirasto on kerännyt monella tavalla tilannekuvatietoa kunnista 

valtakunnallisia ja alueellisia tarpeita varten

 Kyselyissä nousi esiin sekä huoli ongelmien lisääntymisestä että ongelmien 

tosiasiallinen lisääntyminen lapsiperheissä liittyen 
 päihteiden käyttöön

 mielenterveysongelmiin

 lähisuhdeväkivaltaan

 parisuhdeongelmiin, huoltoriitoihin sekä lasten ja nuorten pahoinvointiin

 Kysyttiin myös kuntien valmiuksista vastata lisääntyneeseen palvelutarpeeseen
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Aluehallintovirastojen tehtävä

Aluehallintovirastojen tehtävänä on valvoa 

perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista sekä 

palvelujen lainmukaisuutta, laatua ja yhdenvertaista 

saatavuutta.
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Aluehallintovirastojen rooli muuttuvassa 
tilanteessa

• Aluehallintoviraston keinot toteuttaa tehtäväänsä

• ohjaus ja neuvonta  - kansalaiset, kuntatoimijat
• valvonta  - selvityspyynnöt, hallinnollinen ohjaus
• kantelut  - hallinnollinen ohjaus

• Mitä se käytännössä tarkoittaa päivän teemaan liittyen?

• Aluehallintoviraston viesti: ”Kansalaisilla on oikeus tarvitsemiinsa 

palveluihin myös poikkeuksellisissa tilanteissa.”
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Olemme kaikki uuden edessä
• Läpileikkaava kokemus koko kansakunnalle  - mikään ei ole enää 

niin kuin ennen

• Lapsiperheiden haasteet lisääntyneet monella uudella tavalla: perheiden piiri 

pienentynyt, uudenlaiset ongelmat ja taloudellinen epävarmuus

• Polarisaatio kiihtynyt

• Palveluvelka  ja sen haltuunotto – ennaltaehkäisevä ja korjaava työ

• Sosiaalipalvelujen digiloikka ja uudet auttamisinnovaatiot

• Miten auttaa perheitä ja lapsia – erityisesti tänään, entä huomenna?
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Kiitos mielenkiinnosta ja hyvää oloa syksyyn
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