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Sosiaali- ja terveysvirasto
Tarja Saarinen
PL 6000
00099 Helsingin kaupunki

91 §
Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman 
seurantatyöryhmän asettaminen

HEL 2013-010435 T 06 01 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän ja 
kutsua siihen yhteistyötahojen edustajia jäseniksi seuraavasti: 

Työryhmän nimi on vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman 
seurantatyöryhmä ja toimikausi 2013 - 2016.

Työryhmän tehtävänä on valmistella kaupunginhallitukselle 1.5.2015 
mennessä väliraportti siitä, miten vastuullisen alkoholinkäytön 
toimenpideohjelman toteuttaminen on edennyt hallintokunnissa.  

Työryhmän Helsingin kaupunkia edustavat jäsenet ovat:  

Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, sosiaali- ja terveysvirasto, (pj) 

Tarja Saarinen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaattori, 
sosiaali- ja terveysvirasto 

Nina Ahlblad-Mäkinen, ylihoitaja, sosiaali- ja terveysvirasto 

Auli Lindroos, erityissuunnittelija, sosiaali- ja terveysvirasto 

Hanna Viitala, perhepalvelujen johtaja, sosiaali- ja terveysvirasto 

Raimo Tuohimetsä, nuorten päihdetyön päällikkö, sosiaali- ja 
terveysvirasto 

Leena Alho, ylihoitaja, sosiaali- ja terveysvirasto 

Eeva Raulos, kotihoitopäällikkö, sosiaali- ja terveysvirasto 

Maria Sarkio, johtaja, sosiaali- ja terveysvirasto 

Päivi Kuusela, johtava koordinaattori, nuorisoasiainkeskus  



Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirjanote 33/2013 2 (3)

Kaupunginjohtaja/J 2.10.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi +358 9 655 783 FI02012566

Raija Nummelin, erityissuunnittelija, opetusvirasto 

Elina Tartia, henkilöstöpalvelupäällikkö, liikennelaitos 

Antti Hietala, hallinto-osaston osastopäällikkö, rakennusvirasto 

Jouni Silvo, ylilääkäri, työterveyskeskus 

Irma Marttila, varhaiskasvatuksen asiantuntija, varhaiskasvatusvirasto 

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö vs., 
hallintokeskus        

Työryhmään kutsutut jäsenet ovat:  

Jani Stepanoff, komisario, Helsingin poliisilaitos 

Markku Yli-Suutala, tarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
oikeusturva- ja elinkeinovalvontayksikkö 

Ari Saarto, kehittämisjohtaja, A-klinikkasäätiö 

Mervi Hara, toiminnanjohtaja, Suomen ASH 

Tuomas Tenkanen, johtava erityisasiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö 
EHYT ry 

Anki Sirola, suunnittelija, Raittiuden ystävät ry 

Tuomas Kurttila, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto 

Virve Laivisto, kehittämispäällikkö, Suomen Syöpäyhdistys ry  

Työryhmään kutsuttu pysyvä asiantuntija on: 

Jaana Markkula, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen Alkoholiohjelma.  

Lisäksi työryhmä voi työnsä aikana kuulla tarpeellisiksi katsomiaan 
asiantuntijoita. 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaattori Tarja Saarinen 
sosiaali- ja terveysvirastosta vastaa työryhmän sihteerin tehtävien 
hoitamisesta.  

Työryhmän toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 
10.5.2010 antamaa ohjetta tilapäisistä toimielimistä. Työryhmän 
työskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan talousarviokohdasta 
3 10 (sosiaali- ja terveystoimi).  

Päätöksen perustelut
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Sosiaali- ja terveysvirasto on omassa vuosien 2014 - 2016 
strategiaohjelmassaan määritellyt kaupungin strategiaohjelmasta 
johdetut oman toimialansa tavoitteet, joihin kuuluu mm. väestön 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventuminen. Tavoitteen saavuttamiseksi 
noudatetaan mm. vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelmaa. 
Kaupunginhallitus kehotti 3.6.2013 § 669 sosiaali- ja terveysvirastoa 
valmistelemaan esityksen riittävän laajapohjaisesta työryhmästä, jonka 
tehtävänä on toimenpideohjelman seuranta ja raportointi. Liitteenä on 
viraston esitys työryhmän asettamiseksi. Esityksen mukaan työryhmä 
on tarpeen asettaa valtuustokauden ajaksi, koska työ on pitkäjänteistä 
ja systemaattista.      

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma on laadittu osana 
kaupungin strategiaohjelman 2009 - 2012 täytäntöönpanoa. Ohjelman 
etenemisestä on raportoitu kaupunginhallitukselle 16.5.2011 ja 
3.6.2013, jolloin kaupunginhallitus on merkinnyt saamansa raportit 
tiedoksi ja kehottanut jatkamaan vastuullisen alkoholinkäytön 
toimenpideohjelman toteutuksen raportointia. Seuraava väliraportti 
tulee esittää kaupunginhallitukselle 1.5.2015 mennessä.            

Työryhmän kokoonpanossa ei ole voitu noudattaa naisten ja miesten 
tasa-arvosta säädetyn lain mukaisia periaatteita, koska sosiaali- ja 
terveystoimen sekä päihdeyhteisöjen toimialoilla valtaosa työryhmän 
tehtäväksi määriteltyjen asioiden parissa työskentelevistä on naisia.      

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Otteet

Ote Otteen liitteet
Työryhmään nimetyt Päätösluonnosteksti

Oikaisuvaatimusohje, 
kaupunginhallitus

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.10.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Kaupunginjohtaja/J

Tuula Saxholm
vs. rahoitusjohtaja


