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Ehkäisevän päihdetyön toimielin (EPT) 

Aika 14.5.2020, klo 8-10 

Paikka Etäyhteys (Teams) 

 Osallistujat (x=läsnä) 

X Satu Helin    sosiaali- ja terveystoimiala, pj. 
 X Sanna Kenttälä  kehittämispalvelut, siht. 

 Marjo Jasu   nuorisopalvelut 
X Leena Koivisto  varajäsen nuorisopalvelut 
X Kimmo Kouru   liikuntapalvelut 
X Tiina Laitala   ympäristöterveydenhuolto 
X Kristiina Kuusio  konsernipalvelut 
X Mari Smedberg  Lounais-Suomen poliisilaitos 
X Arja Kumpulainen   vanhuspalvelut 
 Päivi Kovanen   varajäsen vanhuspalvelut 
X Anna Kuromaa  perhekeskus  
X Pauliina Parpo   päihdeklinikka 
 Tuija Eskelinen  Rauman kriisikeskus 
X Jenni Pohjonen  Rauman seurakunta 
X Elisa Lehtinen   työterveyshuolto 
X Marja Lehtimäki  terveyspalvelut 
X Jari Haarala   Rauman Yrittäjät ry 

Asiat:  

1. Edellisen muistion 12.3.2020 läpikäyminen 
Linjaus: 
Toimielimessä keskusteltiin vielä viimevuoden lopulla tehdystä päihdetilannekyselystä. Kyselyn 
avointen vastausten perusteella saatiin neljä teemaa siitä, millaisia keinoja tulisi käyttää 
päihdehaittojen ehkäisemiseksi:  

- varhainen puuttuminen 
- päihdekasvatus 
- vanhemmuuden tukeminen ja  
- valvonta 

Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on menossa esitys kasvatus- ja 
perheneuvolan toiminnan aloittamisesta Raumalla. Kyseisen toiminnalla voitaisiin mm. ehkäistä 
päihdehaittoja edellä mainittujen teemojen mukaisesti. 

Todettiin, että Korona pandemian vuoksi monen 12.3. EPT:n kokouksessa suunnitellun asian 
toteutus siirtyy myöhempään ajankohtaan tai toteutetaan vaihtoehtoisella tavalla. 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 

2. Keskustelua korona-ajan näkymisestä ja päihteiden käytöstä 
Linjaus: 
Keskustelun yhteenvetona todettiin, että monet ihmiset elävät korona-aikana eristyksissä, joten heiltä 
puuttuu arkielämän rytmi. Eristyneisyys aiheuttaa yksinäisyyttä sekä joillakin henkilöillä lisääntynyttä 
päihteiden käyttöä. Laittomia päihteitä on tällä hetkellä ilmeisesti Raumalla vain vähän liikkeellä 
katukaupassa ja sen vuoksi niiden hinta on korkea ja käyttäjät velkaantuvat. Ikäihmisten osalta 
todettiin, että Rauman kaupunki oli varautunut enempään avun tarpeeseen, kuin mitä soitot yli 70 -
vuotiaille tuottivat. Puheluiden kautta tavoitettiin yli 5000 henkilöä. Nuorten ihmisten tiedetään 
siirtyneen digimaailmaan, joten nuorisopalvelut ovat ottaneet tehokkaasti some kanavat käyttöön. 

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/04/Muistio_2020_03_12.pdf
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Työntekijät jalkautuvat enemmän viikonloppuna ilta-aikaan, mitä pidettiin erittäin hyvänä. Perheiden 
osalta todettiin, että tällä hetkellä tilanne on rauhallinen, mutta odotettavissa on, että perheiden 
ongelmat ilmenevät myöhemmin.  
 

3. Rauman ehkäisevän päihdetyön vuosikello 
Päivitetään vuosikello. 
Linjaus: 
Sovittiin, että Satu Helin ja Sanna Kenttälä päivittävät vuosikellon. 
 

4. Kevään Pakka- Kampanjat  
Näytä paperit! Älä välitä! –kampanja siirtyy viikolta 18 eteenpäin todennäköisesti syksyyn. 
 
Vesipullokampanja toteutuu kesällä, mikäli yhteisiä tapahtumia on taas mahdollista järjestää. 
Vesipullokampanjan toteutuksesta on raportoitava Selvin päin Satakunnassa –hankkeelle, koska 
toteutustapa vaihtelee kuntien välillä. 
 
Materiaalit molemmista kampanjoista tuotetaan joka tapauksessa kuntien käyttöön. Valmistututtuaan 
materiaalit löytyvät sivustolta: www.porinpakka.fi. Lisäksi painatetaan neljä roll-upia, mitkä tulevat 
koko maakunnan käyttöön. Käytön organisointi selvinnee Tulevaisuuden Sote-keskuksen myötä. 
Keskustellaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen sisällytetyistä ehkäisevän päihdetyön 
tavoitteista, koska päihteiden käytön vähentäminen yksi myös STM:n esiin nostattama kysymys. 
 
Linjaus: 
Vesipullokampanjan ”Estä överit” osalta todettiin, että Rauman hankeen kautta saamat runsas 500 
pulloa jaetaan nuoriso- ja liikuntapalveluiden kautta nuorille. Sanna Kenttälä hoitaa asian Leena 
Koiviston ja Kimmo Kourun kanssa, kunhan saadaan tarkempi tieto siitä, milloin pullot saadaan 
Raumalle. Hankkeelle tulee raportoida vesipullokampanjan toteutus. 
 
Päätettiin, että kampanjoista tuotettua materiaalia hyödynnetään Raumalla niiden valmistuttua. 
 
Toimielimessä keskusteltiin tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen sisällytettävistä ehkäisevän 
päihdetyön tavoitteista ja menetelmistä, joilla tavoitteet saavutetaan (mm. Ankkuri-toiminta, 
resurssien kohdentaminen korjaavasta työstä ehkäisevään ja ennakoivaan, IPC- menetelmä, Pakka-
toiminta ja omin jaloin). Yksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmissa sekä osaamisen kehittämis- ja 
koulutussuunnitelmissa tulee huomioida tulevat tavoitteet. IPC- menetelmän osalta sovittiin, että 
Anna Kuromaa on yhteydessä Sari Ågreniin ja he tekevät nykytila-analyysin asiasta. Todettiin, että 
Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on tehty päätös sitoutua hankkeeseen. Rahoituspäätökset 
hankkeesta tulevat ministeriöstä kesäkuun lopussa ja lomien jälkeen tai viimeistään alkusyksyllä 
aletaan toteutus. Sovittiin, että Sanna Kenttälä lähettää toimielimen jäsenille hankehakemukset 
tutustumista varten. 
 
Pakka-toimintamallista järjestetään koulutusta satasairaalan tiloissa 4.9.2020. Tarkemmat tiedot 
koulutuksesta varmistuvat myöhemmin. 
 
Muilta osin merkittiin tiedoksi. 
 

5. Ikääntyneiden päihdetilannekysely 
Ikääntyneiden päihdetilannekyselyllä kartoitetaan erityisesti ikääntyneiden (yli 65-vuotiaiden) 
päihteiden käyttöön liittyviä mielipiteitä ja näkemyksiä. Kyselyn avulla pyritään parantamaan 
ehkäisevän päihdetyön suunnittelua Satakunnassa. Selvin päin Satakunnassa –hanke tekee kyselyn 
valmiiksi ja toteuttaa sen yhdessä kuntien kanssa sekä huolehtii tiedon käsittelystä, mikäli aika siihen 
riittää ennen hankkeen päättymistä. Muussa tapauksessa EPT-verkosto saa kyselyn omaan 
käyttöönsä ja jokainen kunta huolehtii tiedon käsittelystä itsenäisesti tai sovitusti verkoston sisällä. 
Todettiin, että tärkeintä on kohdentaa voimavaroja toimintaan. 
 
Linjaus: 

http://www.porinpakka.fi/
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Sanna Kenttälä kertoi, että kyselyn laatiminen ja toteuttaminen ovat vielä Selvin päin Satakunnassa 
hankkeessa mietittävänä ja asia on kesken. Kyselyyn liittyen on annettu palautetta, että mikäli 
sellainen toteutetaan, tulee tarkkaan miettiä mitä tietoa halutaan saada. Kysely tulee kohdentaa 
esimerkiksi juuri eläkkeelle jääviin tai johonkin muuhun ikääntyneiden nivelvaiheeseen liittyvään 
asiaan, koska ikääntyneiden ikähaitari on suuri.  
 

6. Tehtävänkuvaus kuntien käyttöön: ”Jalkautuva päihde- ja mielenterveystyön työntekijä” 
Selvin päin Satakunnassa hankkeessa on tuotettu tehtävänkuvaus (liite), joka tulee saataville Selvin 
päin Satakunnassa hankkeen sivuille ja loppuraporttiin. Kuvaukseen tarkennetaan vielä mitä 
tarkoittaa kaduilla tehtävä työ? Arkiympyrät? Lisäksi korostetaan kohtaamisen merkitystä.  
Linjaus: 
Merkittiin tiedoksi 
 

7. Valomerkki- ja omin jaloin menetelmien prosessikuvaukset 
EPT:ssä keskustellaan Selvin päin satakunnan –hankkeen kokouksessa 25.3. esitellystä Jenni 
Laurilan laatimasta ohjeistuksesta sosiaalipäivystykseen (liite). 
Linjaus: 
Todettiin, että Raumalla valomerkin eli varhaisen puuttumisen mallin nuorten päihteiden käyttöön on 
korvannut Ankkuri-toiminta. Omin jaloin –menetelmästä todettiin, että sen käyttö on osittain 
jalkautunut Raumalle, mutta jalkauttamistyötä jatketaan. 
 

8. Muut asiat  
Lähiaikoina julkaistaan päihdekasvatusopas, joka on tarkoitettu oppilaitoksien käyttöön. 
 

Satakunnassa järjestetään Meillä saa puhua kannabiksesta verkkokoulutus torstaina 28.5.2020 klo 
13-15. Koulutukseen mahtuu 100 henkilöä. Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta 
https://link.webropolsurveys.com/S/820FB6BF0912A186 
 
Lähteitä, joista voi saada vinkkejä Rauman omaan toimintaan poikkeusoloissa: 
 
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/esimerkkeja-kuntien-hyvinvoinnin-
ja-terveyden-edistamisesta-poikkeusoloissa 
 
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/hyvinvoinnin-ja-
terveyden-edistaminen-kunnassa-koronaepidemian-aikana 
 
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/kuntien-hyvat-kaytannot-
poikkeusoloissa/?utm_campaign=koulut&utm_content=uutiskirje_su_maaliskuu_2020_extra_leadit&
utm_medium=email&utm_source=apsis 
 
https://www.toimeksi.fi/ 
 
https://www.soste.fi/sote-jarjestot/jarjestojen-tarjoamat-koronavirus-palvelut/ 
https://paihdelinkki.fi/fi 
 
https://kannabishanke.fi/ 
 
http://www.ehyt.fi/                 
 

9. Seuraavan kokous on etänä torstaina 27.8.2020 klo 8-10. 
 
Soten ja sivistyksen rajapinnoilta yhdyspintoihin seminaari to 28.5.2020 klo 8-12. 
Seminaarin toteutus on mietinnässä. Satakunnasta toimitetun tulevaisuuden sote-keskus –
hankehakemuksen ja Satakunnan sote-rakenneuudistuksen hankehakemuksen perusteella 

https://link.webropolsurveys.com/S/820FB6BF0912A186
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/esimerkkeja-kuntien-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisesta-poikkeusoloissa
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/esimerkkeja-kuntien-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisesta-poikkeusoloissa
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/esimerkkeja-kuntien-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisesta-poikkeusoloissa
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-kunnassa-koronaepidemian-aikana
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-kunnassa-koronaepidemian-aikana
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/kuntien-hyvat-kaytannot-poikkeusoloissa/?utm_campaign=koulut&utm_content=uutiskirje_su_maaliskuu_2020_extra_leadit&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/kuntien-hyvat-kaytannot-poikkeusoloissa/?utm_campaign=koulut&utm_content=uutiskirje_su_maaliskuu_2020_extra_leadit&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta/kuntien-hyvat-kaytannot-poikkeusoloissa/?utm_campaign=koulut&utm_content=uutiskirje_su_maaliskuu_2020_extra_leadit&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.toimeksi.fi/
https://www.soste.fi/sote-jarjestot/jarjestojen-tarjoamat-koronavirus-palvelut/
https://paihdelinkki.fi/fi
https://kannabishanke.fi/
http://www.ehyt.fi/
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tiedetään, että tulevan kahden vuoden aikana tullaan panostamaan moniammatilliseen yhteistyöhön. 
Satakunnan keskeiset kehittämistarpeet ovat:  

- palvelujen painopisteen siirtäminen avopalveluihin ja kevyempiin palvelumuotoihin 
- päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisy ja palvelujen kehittäminen sekä  
- ikääntyvien palveluiden kehittäminen. 
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