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Ehkäisevän päihdetyön toimielin (EPT) 

Aika 27.10.2020, kello 12.00-14.00 

Paikka Etäyhteys Teams 

Osallistujat 

Hohtari Saila, sosiaalipalvelut, pj.  Läsnä 
Kenttälä Sanna, kehittämispalvelut, siht.  Läsnä 
Jasu Marjo, nuorisopalvelut  Poissa 
Leena Koivisto, varajäsen nuorisopalvelut Läsnä 
Kimmo Kouru, liikuntapalvelut  Läsnä 
Tiina Laitala, ympäristöterveydenhuolto  Läsnä 
Kristiina Kuusio, konsernipalvelut  Poissa 
Mari Smedberg, Lounais-Suomen poliisilaitos Poissa 
Arja Kumpulainen, vanhuspalvelut  Läsnä 
Päivi Kovanen, varajäsen vanhuspalvelut Poissa 
Anna Kuromaa, perhekeskus  Läsnä 
Pauliina Parpo, päihdeklinikka  Läsnä 
Tuija Eskelinen, Rauman kriisikeskus  Läsnä 
Jenni Pohjonen, Rauman seurakunta  Poissa 
Elisa Lehtinen, työterveyshuolto  Läsnä 
Marja Lehtimäki, terveyspalvelut  Poissa 
Jari Haarala, Rauman Yrittäjät ry  Poissa 
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Asiat:  

1. Edellisen muistion 27.8. läpikäyminen 
Linjaus: 
Todettiin, että Rauman kaupungin päihde- ja mielenterveyssuunnitelman vuoteen 2022 toteuttami-
sen seurannan työryhmän nimeäminen on vielä vaiheessa. Suunnittelupäällikkö selvittää asiaa sosi-
aali- ja terveystoimialan toimialajohtajalta. Tarkoituksena on, että joko toimialajohtaja tai kaupungin 
johtaja nimeää seurantatyöryhmän, jotta tarvittaviin toimiin panostetaan toiminta- ja taloussuunnitel-
massa ja sen indikaattoreissa aiempaa enemmän.  
 
Näytä paperit! Älä välitä! –kampanja toteutettiin 24-27.9.2020. Raumalta kampanjassa oli mukana 
neljä toimipaikkaa – Wanhan Rauman kellari, Rauman keilahalli, Prisma ja Lidl. Kampanjan tavoit-
teena oli kannustaa nuorelta näyttäviä henkilöitä esittämään henkilöllisyystodistuksensa automaatti-
sesti ikärajavalvottavia tuotteita ostaessaan. Tavoitteena oli myös ehkäistä päihteiden välittämistä 
alle 18-vuotiaille nuorille. 
 
Rauman kriisikeskuksesta Tuija Eskelinen kertoi, että marraskuun lopulla alkaa sote alan työnteki-
jöille stressin ensiavun itsehoitomalli (pienryhmä) pilotti. Tuija kertoi, että ryhmään voidaan ottaa 
vielä muutama osallistuja. Taito- ja mielen toipumisen ryhmän aloittaminen menee ensivuoden al-
kuun. Ryhmä on tarkoitettu trauman kokeneille henkilöille, kuten esimerkiksi maahanmuuttajille.  
 
Muuten merkittiin tiedoksi 
 

2. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevän päihdetyön ryhmä 
Toimielimessä keskustellaan, miten EPT:n ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja ennaltaeh-
käisevän päihdetyön ryhmät voivat jatkossa tukea toistensa toimintaa paremmin. 
 
Linjaus:  
Toimielimessä keskusteltiin, että Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevän 
päihdetyön ryhmän sekä ehkäisevän päihdetyön toimielimen tulee tehdä yhteistyötä ja nostaa toinen 
toisilleen tulevia asioita. Kyseisten toimintojen vuosikellot tulee synkronoida yhteen. Todettiin, että 
Selvin päin Satakunnassa hanke päättyi lokakuussa. Hankkeen aloittama Satakunnan ehkäisevän 
päihdetyön yhdysverkoston toiminta tulee kuitenkin jatkumaan Satasoten myötä. Todettiin, että Rau-
malla tulee jatkaa PAKKA-toimintamallin toteuttamista soveltuvin osin, jota Selvin päin Satakun-
nassa hankkeessa aloitettiin. Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaitto-
jen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakkaa toteutetaan kunnassa koko yhteisön voimin. 

 
3. Rauman ehkäisevän päihdetyön toiminnan vuosikello 

Toimielin päivittää vuosikellon. 
 
Linjaus: 
Todettiin, että Rauman ehkäisevän päihdetyön vuosikellon toimet kohdistuvat pääasiassa nuoriin ja 
työikäiset sekä ikäihmiset jäävät hieman katveeseen. Toimielimen jäsenet miettivät, mitkä ovat sel-
laisia vuosittaisin tapahtuvia asioita, joita voitaisiin vuosikelloon lisätä. Toimielimessä mietittiin yh-
tenä sellaisena asiana mm. vanhustyön viikkoa. Tuija Eskelinen kertoi, että Trenaa mieli vahvaksi, 
joka on tarkoitettu 7LK. ei toteutunut tänä vuonna koronan vuoksi. Sovittiin, että jokaisen toimielimen 
jäsenen tulee tehdä marraskuun loppuun mennessä päivitykset vuosikelloon tai toimittaa kyseiset 
tiedot suunnittelupäällikölle. 
 

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/09/Muistio_2020_08_27-1.pdf
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4. AVI:n raportti Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimi-
alueen kunnissa vuonna 2020 ja THL:n ja AVI:n julkaisu Kunnan hyvinvointi ja elinvoima tar-
vitsee lakisääteistä ehkäisevää päihdetyötä 
 
Toimielimessä keskustellaan raportista ja julkaisusta. 

Linjaus: 
Yhteenvetona ehkäisevän päihdetyön tilasta vuonna 2020 voidaan todeta Satakunnan osalta seu-
raavat asiat: Satakunnan alueen kuntia (n=17) tarkasteltaessa 94,1 prosentissa (n=16) kunnista oli 
nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö. Näistä 52,9 prosenttia (n=9) toimi kulttuuri-, liikunta-, 
nuoriso- tai vapaa-aikatoimessa, 35,3 prosenttia (n=6) sosiaali- ja terveystoimessa ja 11,8 prosenttia 
(n=2) hyvinvointitoimessa. Satakunnan yhdyshenkilökattavuus oli 100 prosenttia ja vain yhdessä 
kunnassa (5,9 %) toimi ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, jota ei ole nimetty virallisesti. Toimieli-
messä todettiin kyseessä olevan Rauma, jossa ei ole virallista nimeämistä tehty. 

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukainen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava 
toimielin ja/tai toimielimen valtuuttama työryhmä oli nimetty 82,3 prosentissa (n=14) kunnista ja eh-
käisevää päihdetyötä käytännössä toimeenpaneva monialainen työryhmä toimi kaikissa kunnissa 
(100 %, n=17). Vuonna 2020 kaikissa Satakunnan kunnissa (100 %, n=17) oli laadittu ehkäisevän 
päihdetyön sisältävä toimintasuunnitelma. Toimielimessä todettiin, että myönteiseen suuntaan on 
menty verrattuna aiempaan. 

Raportissa oli paljon suosituksia kunnille ehkäisevään päihdetyöhön. Toimielin keskusteli asiasta ja 
tärkeimmiksi nostettiin muutamia asioita: 

 Moniammatillinen työryhmä kattaa kaikki ikäryhmät, ja että siinä on edustettuna olennaiset 
yhteistyökumppanit: kunnan eri hallinnonalat, poliisi, alkoholi- ja tupakkavalvonta, järjestöt ja 
elinkeinoelämä. 

 Haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden valintojen ja sosiaali- ja terveyspo-
litiikan tueksi.  

 Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan ja tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa. 

 Varmistaa toimivien mallien käyttöönotto tukemalla tarvittaessa koulutuksin. Ammattilaisilla 
on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista. 

 Paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa yh-
teistyössä. 

 Kunnan toimielimen tulee lain mukaan huolehtia päihdeolojen seurannasta ja niitä koske-
vasta tiedotuksesta. 

 Varmistaa, että ehkäisevän päihdetyön rakenteet kunnassa säilyvät sosiaali- ja terveyden-
huoltoon suunnitellusta uudistuksesta huolimatta ja, että toiminta tulevilla yhdyspinnoilla on 
sujuvaa. 

  

https://www.avi.fi/documents/10191/17324353/EPT-LSAVI-2020_ver-1.pdf/ca1b719f-bca2-4514-88c8-ef71839793d9
https://www.avi.fi/documents/10191/17324353/EPT-LSAVI-2020_ver-1.pdf/ca1b719f-bca2-4514-88c8-ef71839793d9
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140531/Kunnan%20hyvinvointi%20ja%20elinvoima%20tarvitsee%20lakis%c3%a4%c3%a4teist%c3%a4%20ehk%c3%a4isev%c3%a4%c3%a4%20p%c3%a4ihdety%c3%b6t%c3%a4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140531/Kunnan%20hyvinvointi%20ja%20elinvoima%20tarvitsee%20lakis%c3%a4%c3%a4teist%c3%a4%20ehk%c3%a4isev%c3%a4%c3%a4%20p%c3%a4ihdety%c3%b6t%c3%a4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140531/Kunnan%20hyvinvointi%20ja%20elinvoima%20tarvitsee%20lakis%c3%a4%c3%a4teist%c3%a4%20ehk%c3%a4isev%c3%a4%c3%a4%20p%c3%a4ihdety%c3%b6t%c3%a4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140531/Kunnan%20hyvinvointi%20ja%20elinvoima%20tarvitsee%20lakis%c3%a4%c3%a4teist%c3%a4%20ehk%c3%a4isev%c3%a4%c3%a4%20p%c3%a4ihdety%c3%b6t%c3%a4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5. Muut asiat 
Linjaus: 

Puheeksi otto ja varhainen puuttuminen 
Toimielimessä keskusteltiin, miten tärkeätä työnantajien on varhain puuttua ja ottaa puheeksi päih-
teiden käyttö työntekijöiden kanssa. Todettiin, että esimiehet tarvitsevat koulutusta asiasta. Sataso-
ten hakkeiden kautta on puheeksi oton koulutusta tulossa.  

EPT viikko 
Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45. Taulukkoon1. on koottu tiedossa olevat tapah-
tumat Raumalla kyseisellä viikolla. 

Mitä Kenelle Miten 

Päihdeputki-video - esitetään 5.-9.-luokkalaisille 
- lasten ja nuorten kanssa työs-

kenteleville 

- oppitunnilla 
- Verkostollinen aamukahvi 3.11. 

Teams 

Julisteet koululaisille, harrastusryhmille, 

nuorille, vanhemmille 

ilmoitustauluille kouluilla, nuorisotiloilla, 

liikuntapaikoilla 

Päihdevisoja, mocktail-

tarjoilu 

Some-julkaisut 

nuorille Nuokkari-illoissa 

@nuortenrauma 

Päihdetestit ja keskustelu nuorille yksilö- ja ryhmätapaamisissa, Päihde-

linkin testit 

Tiedote vanhemmille Wilma  

Ajankohtaisjuttu raumalaisille kaupungin nettisivuille 

Lehtijuttu raumalaisille paikallislehti 

Taulukko 1. Ehkäisevän päihdetyön viikon 45. tapahtumat Raumalla 

Jätevesitutkimus 
Jätevesitutkimuksilla saadaan riippumatonta tietoa jätevesiverkoston alueella tapahtuvasta huumei-
den käytöstä lähes reaaliaikaisesti. Menetelmää voidaan käyttää myös huumetilanteen pitkäaikais-
seurantaan. Jätevesitutkimus tarjoaakin poikkeuksellisen lähestymistavan vaikeasti tutkittavaan vä-
estötason huumeiden käyttöön.  

THL:n tekemä jätevesitutkimus tuottaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä 
tapahtuvista muutoksista. Suomen tilannetta arvioidaan vertailulla kansainväliseen huumetilantee-
seen. 

THL:n jätevesitutkimuksen väestöpohja käsittää nykyisin lähes 60 prosenttia koko Suomen väes-
töstä. Huumeiden käyttöä mitataan parillisina vuosina suurimpien kaupunkien puhdistamattomasta 
jätevedestä. Vuoden 2012 keräyksissä olivat mukana Helsinki, Espoo, Lahti, Turku, Tampere, Jy-
väskylä, Lappeenranta, Kuopio, Oulu, ja Rovaniemi. Vuodesta 2014 lähtien keräykset on toteutettu 
edellisten lisäksi myös Kotkan, Joensuun, Vaasan ja Savonlinnan alueella. Vuonna 2018 uusina alu-
eina tulivat mukaan Kouvola, Hämeenlinna, Pori, Mikkeli, Seinäjoki, Kokkola, Kajaani, Kemi ja Maa-
rianhamina, sekä vuonna 2020 Rauma, Pietarsaari, Salo ja Vihti.  

  

file:///C:/Users/kensan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W7P7K85C/Vuonna%202020%20tehdään%20parillisen%20vuoden%20kahden%20normaalikeräysjakson%20(maaliskuu%20ja%20marras-joulukuu)%20lisäksi%20ylimääräiset%20keräykset%20touko-kesäkuussa%20ja%20elokuussa%20huumeidenkäytön%20selvittämiseksi%20korona-epidemian%20poikkeusolojen%20ja%20niiden%20jälkeisen%20yhteiskunnan%20avautumisen%20aikana.
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Vuonna 2020 tehdään parillisen vuoden kahden normaalikeräysjakson (maaliskuu ja marras-joulu-
kuu) lisäksi ylimääräiset keräykset touko-kesäkuussa ja elokuussa huumeidenkäytön selvittämiseksi 
korona-epidemian poikkeusolojen ja niiden jälkeisen yhteiskunnan avautumisen aikana. Tutkimuk-
sessa on havaittu, että eri huumausaineiden käytössä ja niiden muutoksissa todetaan merkittäviä 
alueellisia eroja siten, että huumeita käytetään keskimääräisesti enemmän eteläisen Suomen suu-
rissa kaupungeissa. Amfetamiinia käyttöä todetaan laajalti koko maassa ja sen käyttö on jatkanut 
kasvuaan viime aikoina.  

6. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 
Linjaus: 
Maanantaina 25.1.2021 klo 13 (Teams) 

 Rauman poliisilaitoksen nuorempi konstaapeli kertoo opinnäytetyöstään koskien 
toisen asteen opiskelijoiden huumeiden käyttöä. 

 Konsernipalveluista strateginen asiantuntija kertoo HYTE-asioista 
 


