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Tie Selväksi –hanke, taustaa 

• https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-
riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/ehkaisevan-paihdetyon-
menetelmat/tie-selvaksi-toimintamalli 

• Mallina Suomessa vuosina 2007-2011 toteutettu hanke 

• Tavoitteena kehittää toimintatapoja rattijuopumukseen 
puuttumiseksi yhteistyössä poliisin sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kanssa 

• Keskeisenä ajatuksena rattijuopumukseen syyllistyneiden 
hoitoon ja tukipalveluiden piiriin ohjaaminen 
uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi 

• Tämä hanke keskittyy alle 25 v rattijuopumukseen 
syyllistyneiden määrän vähentämiseen Päijät-Hämeessä 
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Rattijuopumustilanne Hämeessä 

- Alle 25 vuotiaiden rattijuoppojen osuus kasvanut voimakkaasti 
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Tarkasteltava ajanjakso molempina vuosina  1.1.-30.9. 

2014 2015 

Koko Häme 215 309 

Päijät-Häme 114 168 

Kanta-Häme 101 141 



Alle 25 v rattijuopumukset 
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Huumaantuneena ajaneet 2014 2015 

Koko Häme 53 141 
Kanta-Häme 26 63 
Päijät-Häme 27 78 

Päijät-Häme 
huumeet 22 59 
alko+huume 5 19 

Tarkasteltava ajanjakso molempina vuosina 1.1.-30.9. 



Alle 25 v rattijuopumukset 
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Menettely 

• Valvonnassa tavattu alle 25-vuotias rattijuoppo  käsitellään kuten 
normaalisti, huomioiden seuraava: 

– Epäillyn ikä 18-24 vuotta, täytetään suostumuslomake; 

‒ suostumuslomake.rtf 

 

‒ Antaa suostumuksen-> 

 

– kiinniotettu ohjataan kuulustelun jälkeen sosiaalityöntekijän 
luokse Lahden poliisiasemalla mikäli mahdollista, 
sosiaalityöntekijä käy epäillyn kanssa lomakepohjaisen 
keskustelun.  

 

– vapaaksi päästetylle, joka on kuulusteltu muualla kuin 
poliisilaitoksella, kerrotaan, että sosiaalityöntekijä tulee ottamaan 
yhteyttä häneen 

‒ partio tai R1 toimittaa tiedon epäillystä sosiaalityöntekijälle 
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suostumuslomake.rtf


Menettely jatkuu 

– vapaaksi päästetylle, jota ei ole kuulusteltu, annetaan kutsu 

kuulusteluun tai kerrotaan että poliisi ottaa yhteyttä 

kuulustelun sopimiseksi 

 

– Tehdystä toimenpiteestä tehdään merkintä ilmoituksen 

tutkintamuistioon ("Ohjattu puhutteluun" tai "Ei 

suostumusta puhutteluun") 

 

– HUOM. 

– Epäilty alle 18 vuotta, ei edellytä suostumusta 

‒ Tieto tapahtumasta sosiaalityöntekijälle lastensuojeluilmoituksella 

‒ Merkintä ilmoituksen tutkintamuistioon "Tehty 

lastensuojeluilmoitus" 
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Menettely jatkuu 

• Patja merkinnän perusteella tehdään poliisin seuranta 
sosiaalityöntekijän puhutteluun ohjatuista. 

• Sosiaalityöntekijä seuraa puhuttelujen määrää täytettyjen lomakkeiden 
perusteella ja palauttaa lomakkeet tutkijalle kenttäjohtajan huoneen 
kautta. 

• Esitutkintapöytäkirjan mukana menee tieto syyttäjälle puhuttelun 
suorittamisesta ja mahdollisesta sitoutumisesta hoitoon tai 
tukipalveluihin  

• Syyttäjä voi ottaa asian huomioon syyteharkinnassa joko jättämällä 
syytteen huumausaineen käyttörikoksesta nostamatta ja/tai vaatimalla 
rattijuopumuksesta hieman lievempää rangaistusta  

• Hankkeen toteutus 1.12.2015 – 29.2.2016 

• Seurantatiedot maaliskuussa 2016 

• Hankkeen aloituksesta ja seurantatiedoista laaditaan tiedotteet 
medialle  
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Menettely sosiaalipäivystys 
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• Tie selväksi/ Päijät-Hämeen sosiaalipäivystyksen rooli 

•   

• Kun sosiaalipäivystys saa poliisilta tiedon 18-24-vuotiaasta 
rattijuoposta, kutsutaan asiakas keskusteluun 

• poliisin säilössä olleen kanssa keskustelu pyritään hoitamaan 
ennen vapautumista 

• ei säilössä olleet kutsutaan keskusteluun puhelimitse, mikäli 
keskustelun hoitaminen ei ole heti mahdollista  

 

 



Menettely sosiaalipäivystys 
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• Asiakas ohjataan tarvittaessa sosiaalipäivystyksestä 
päihdehoitoon tai sosiaalipalvelujen piiriin. 

• Alle 18-vuotiaista poliisi tekee edelleen 
lastensuojeluilmoituksen sosiaalipäivystykseen joko 
suullisesti tai kirjallisesti ja tuo asiakkaan keskusteluun 
päihteidenkäytöstä sosiaalipäivystykseen, mikäli se on 
asiakkaan päihtymystilan huomioon ottaen järkevää. 

• Sosiaalipäivystys ohjaa alaikäisen joko Vesijärven Ankkuriin 
tai lastensuojelu jatkaa asian käsittelyä 
lastensuojeluilmoituksen pohjalta. 

 



Suostumuslomake 
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Tässä poliisipiirissä on käytössä "Tie selväksi"-toimintamalli rattijuopumuk 

sen vähentämiseksi. 

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden keskustella sosiaali- tai terveyden 

huollon työntekijän kanssa teostasi nopeasti tapahtuneen jälkeen. Keskus 

teluihin osallistuminen on 18 -vuot ta  täyt tänee l le  vapaaehtoista. 

Alaikäisen 15 - 17 -vuotiaan osalta kyse on lastensuojelullisesta 

toimenpiteestä eikä edellytä vapaaehtoisuutta. Alaikäisen osalta asia 

saatetaan lastensuojelutoimenpiteenä huoltajien tietoon.  

 
 

 
 

Asiakkaan taustatiedot: 
 

Nimi: ................................................................................ sotu: .................... - .................... 
 

Mittauksen / puhallutuksen tulos : 
 

Alkoholi : ................... mg/1 ......................... promillea 
 

Huumausaineet:     .................................................................................................................. 
 

Lääkkeet :      ................................................. ................................................................................ 

Kotipaikkakunta : .................................................................... 

Suostun siihen, että poliisi välittää tietoni sosiaali- ja terveydenhuoltoon 

ajanvarausta / yhteydenottoa varten 

 
Päiväys ja al lekirjoitus ja nimen selvennys 

 
................. / ................... / 20 ......  ..................................... ..................................................... 

 
Puhelin : ................................................................   Osoite :  ................................................. 

 

Poliisi täyttää 



Tilanne nyt 

• Hanke edelleen käynnissä muttei käytössä. 

– Vaatii jatkuvaa ylläpitoa, esimiestyötä, kenttä/tutkinta 

• Nuorten rattijuopumustapaukset laskeneet 

• Hankkeen kannattavuuden arvio ja päätös jatkosta 

• Päätös tiedottamisesta sisäisesti / ulkoisesti 

• Kuitenkin useita nuoria pystytty auttamaan hankkeen kautta 
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Opiksi 

• Hankkeen suunnittelu 

– projekti vai pysyvä käytäntö, päätös 

• Hankkeen kirjaaminen 

– konetekninen, lomakkeet 

• Hankkeen tulosten seurannan varmistaminen 

– mahdollisimman automaattista 

• Tiedotus, motivointi, yhteistyö; vaatii hiontaa. 

– vähän lisätyötä – iso hyöty  
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Kiitos 

Hämeen Poliisilaitos 
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