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Muistio 
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Ehkäisevän päihdetyön toimielin (EPT) 

Aika 25.1.2020, kello 13.00-15.00 

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  Poissa 

Kristiina Kuusio, konsernipalvelut  Poissa 

Mari Smedberg, Lounais-Suomen poliisilaitos Läsnä 

Arja Kumpulainen, vanhuspalvelut  Läsnä 

Päivi Kovanen, varajäsen vanhuspalvelut Poissa 

Anna Kuromaa, perhekeskus  Läsnä 

Pauliina Parpo, päihdeklinikka  Läsnä 

Tuija Eskelinen, Rauman kriisikeskus  Poissa 

Jenni Pohjonen, Rauman seurakunta  Läsnä 

Elisa Lehtinen, työterveyshuolto  Poissa 

Marja Lehtimäki, terveyspalvelut  Läsnä 

Jari Haarala, Rauman Yrittäjät ry  Läsnä 

Asiat: 

1. Opinnäytetyö Rauman toisen asteen opiskelijoiden huumeiden käyttö julkaistu 05/2020 

 
Nuorempi konstaapeli Jalmari Meriluoto kertoo opinnäytetyöstään toimielimelle.  
 
Linjaus: 
Ehkäisevän päihdetyön toimielin sai tietoa, että opinnäytetyössä selvitettiin Rauman toisen asteen opis-
kelijoiden huumeiden käyttöä sekä heidän havaintojaan ympärillä tapahtuvasta huumeiden käytöstä. Tut-
kimuksessa vertailtiin Rauman Lyseon lukion ja Rauman ammattikoulun opiskelijoiden huumeiden käyt-
töä, huumeiden hankintaa ja mielipiteitä huumeisiin liittyen. Raumalla ei ole ajantasaista tietoa nuorten 
huumeiden käytöstä, sillä Rauman lyseon lukio ei ole osallistunut kansalliseen kouluterveyskyselyyn, 
eikä Raumalla ole toiminut huumepoliisia enää vuosiin. Tulosten perusteella huumeita kokeillaan ja käy-
tetään Rauman toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa muuta Suomea enemmän. Käyttö kohdistuu 
pääosin kannabikseen, mutta myös muiden huumausaineiden käyttöä esiintyy. Huumekokeilut ovat ylei-
sempiä miesten ja ammattikoululaisten keskuudessa. Huumeiden vaaroja väheksytään ja niiden hankin-
nassa hyödynnetään yhä enemmän salattuja viestisovelluksia. 
 
  

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/342008/ON_Meriluoto.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Toimielimessä keskusteltiin, että Lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän päih-
detyön ryhmässä oli mietitty opinnäytetyssä tehdyn kyselyn toistamisesta vuosittain Raumalla. Asia jäi 
vielä harkintaan, eli siitä ei tehty vielä minkäänlaista päätöstä. Puheeksiottoa ei työryhmän mukaan 
koeta ammattilaisten osalta vaikeaksi, vaan nuorten myönteiset asenteet huumeita kohtaan. Päätettiin, 
että järjestetään kohdennettua koulutusta/valistusta opinnäyteyön kyselytulosten mukaan yleisimmin 
huumekokeiluja tekeville (ammattikoulu ja miehet) nuorille. Kohderyhmää laajennetaan tarvittaessa. So-
vittiin, että Leena Koivisto selvittää koulutuksen hintaa ja Sanna Kenttälä selvittää voisiko Satasoten 
kautta saada em. koulutusta.  

2. Edellisen muistion 27.10. läpikäyminen 

Linjaus: 
Merkittiin tiedoksi 

3. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevän päihdetyön ryhmä (Leena Koi-
visto) 

Toimielimessä kuullaan EPT:n ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevän päihde-
työn ryhmän terveiset 
 
Linjaus:  
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän päihdetyön ryhmän jäsenten huolenai-
heeksi on noussut nuorten lääkäriin pääsy mielenterveydellisten syiden vuoksi. Työryhmässä on sovittu, 
että asiaa kartoitetaan ja siitä tehdään mahdollisesti lausunto. Toimielimessä keskusteltiin, että tulee 
myös miettiä, millä muulla tavalla nuori tulee autetuksi eli esimerkiksi päihdeklinikan työntekijä pitää vas-
taanottoa perhekeskuksessa. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevässä ryh-
mässä mietitty, että nettisivuille olisi hyvä tehdä yhteinen koonti lapsille ja nuorille suunnatuista palve-
luista. Keskusteltiin, että Ohjaamo aloittaa toimintansa Raumalla helmikuussa ja heillä myös tarvetta tie-
tää palveluista, jotta he osaavat ohjata nuoria palveluiden piiriin. Todettiin, että yhteisen koonnin tekemi-
sessä on omat haasteensa mm. päivityksen ja sijainnin suhteen. Sovittiin, että työryhmään voidaan kut-
sua ammattilaisia kertomaan työstään, jotta tietous palveluista lisääntyy. Päätettiin, että Anna Kuromaa 
hoitaa Rauman kaupungin viestinnän kanssa Ohjaamolle internet-sivut. 

4. Jätevesitutkimus (Tiina Laitala) 

THL:n tekemä jätevesitutkimus tuottaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä ta-
pahtuvista muutoksista. Suomen tilannetta arvioidaan vertailulla kansainväliseen huumetilanteeseen. 
Toimielimen jäsenet kuulevat keskustelevat Rauman vuoden 2020 tuloksista 
 
Linjaus: 
Tiina Laitala oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Hän oli toimittanut kokoukseen tiedon, että marras-
kuun lopussa oli vuoden viimeinen keräysjakso, mutta siitä ei ole vielä julkaistu tuloksia. Vuonna 2021 
THL seuraa neljää suurta kaupunkia sekä ilmeisesti vuonna 2022 (parillinen vuosi) kaikkia mukana ole-
via kuntia. Ehkäisevän päihdetyön toimielin päätti, että asiaan palataan viime vuoden tulosten valmistut-
tua. 
  

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/11/Muistio_EPT_2020_10_27-1.pdf
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.


 

 

RAUMAN KAUPUNKI 

PL 41, 26101 

rauma.fi 

 

 

 

   
 
Muistio 
25.1.2021 

5. EPT viikko (Leena Koivisto) 

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin 2.-8.11.2020. Taulukkoon 1. on koottu tiedossa olevat tapahtu-
mat Raumalla kyseisellä viikolla. 
 

Mitä Kenelle Miten 

Päihdeputki-video esitetään 5.-9.-luokkalaisille 

lasten ja nuorten kanssa työsken-
televille 

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,  
Päihdelinkin testit 

Tiedote vanhemmille Wilma  

Ajankohtaisjuttu raumalaisille kaupungin nettisivuille 

Lehtijuttu raumalaisille paikallislehti 

Taulukko 1. Ehkäisevän päihdetyön viikon 45. tapahtumat Raumalla 

EPT:n toimielimessä käydään palautekeskustelu kyseistä viikkoa koskien. 
 
Linjaus: 
Toimielimessä todettiin, että ehkäisevän päihdetyön viikolle suunniteltua päihdeputki- videota ei ole niin 
laajasti esitetty kuin alun perin oli suunniteltu. Kyseisestä videosta pyydetään opettajilta palautetta mm. 
siitä miten he ovat työstäneet sitä oppilaidensa kanssa. Lasten ja nuorten parissa työskenteleville video 
näytettiin verkostollisilla aamukahveilla (etäyhteys). Julisteita toimitettiin Rauman kaupungin eri pisteisiin. 
Länsi-Suomessa julkaistiin 6.11.2020 Päihteistä tulisi puhua avoimesti haastattelu (Liite1.). Lehtijuttu to-
dettiin hyväksi. Bueno Talk sivuja hyödynnettiin ko. viikolla, koska siellä voi mm. testata omaa tietouttaan 
päihteistä ja pelaamisesta.  
 
Tulevaisuutta ajatellen Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoille on ehdotettu yhtenä vaihtoehtona 
opinnäytetyön aiheeksi järjestää ehkäisevän päihdetyön viikolla tapahtumia Raumalla. Ehkäisevän päih-
detyön viikolle tehty tapahtuma kalenteria/runkoa hyödynnetään vuonna 2021. Todettiin, että ikäihmisten 
huomioiminen kyseisellä viikolla jäi vähäiseksi.  
 
Sovittiin, että Sanna Kenttälä antaa Ehytille palautetta, jossa pyydetään, että ehkäisevän päihdetyön vii-
kon aihe julkaistaisiin mahdollisimman varhain, jotta paikallisesti voidaan aloittaa käytännön toimien 
suunnittelu ajoissa. Lisäksi ehdotetaan, että aihe ja materiaalit voisivat tänä vuonna koskettaa myös 
muita ikäryhmiä esimerkiksi ikäihmiset jääneet vähälle huomiolle.  
  

https://www.buenotalk.fi/
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6. Päihdetilannekysely 

 
Vuoden 2020 lopussa ei tehty kuntalaisille päihdetilannekyselyä, joten EPt:n toimielin keskustelee vuo-
den 2019 tuloksista ja toimenpiteistä sekä suunnittelee, miten ne vaikuttavat vuoden 2021 toimintaan. 
 
Linjaus: 
Todettiin, että tänä vuonna kiinnitetään huomioita siihen, että nuorilla olisi päihteetöntä tekemistä (Ko-
rona huomioiden) ja että koulujen ei tarvitsisi siirtyä etäopetukseen. Tapahtumia ei tulisi automaattisesti 
peruttaa, vaan miettiä vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Todettiin, että Korona-aikana pelikoneita on vä-
hennetty.  

7. Muut asiat 

Veikkauksen pelikoneille pakollinen tunnistautuminen 
Veikkauksen hajasijoitetuilla automaateilla ei ole voinut pelata ilman tunnistautumista 12.1.2021 alkaen. 
Pakollinen tunnistautuminen koskee kaupoissa, kioskeilla, liikenneasemilla ja ravintoloissa olevia peliko-
neita. Ensi kesästä alkaen tunnistautumista edellytetään myös Veikkauksen pelisaleissa, Feel Ve-
gaseissa ja kasinolla. 
 
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden selvityksen perusteella tehtävä kehittämistyö 
Rauman kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvitys on valmistunut 10.12.2020 KH käsitteli 
asiaa maanantaina 18.1.2021. 
 
Kaupunginhallituksessa päätettiin, että FCG:n konsulttien kanssa on tarpeen selvittää toimijoille epäsel-
viksi jääneitä ehdotuksia ja niiden perusteluja ja lisäksi olisi tarpeen saada konsulteilta konkreettista oh-
jausta muutostyön käynnistämiseen. Keskeisimmät kehittämistoimet toteutettaisiin seuraavasti: 

1. sosiaali- ja terveystoimiala kehittää toimintaa Satasoten hankkeissa, mihin Rauman kaupungin-
valtuusto on sitoutunut ja jäsentää virkamiestyönä mm. järjestöille myönnettävien avustusten 
haku- ja raportointikäytännöt sekä eri toimijoiden roolit 

2. FCG:n kanssa lisäkeskustelua tarvitaan selvityksen ehdotuksiin, jotka koskevat mm. mielenter-
veys- ja päihdepalvelujen eriyttämistä päihdeklinikalla, korvaushoidon uudelleenorganisointia, 
lääkäripalvelujen keskimääräistä runsaampaa käyttöä sekä palvelujen päällekkäistä käyttämistä 

3. FCG:n konkreettinen muutosohjaus on tarpeen kehitettäessä asiakkaiden palvelutarpeen arvioin-
tikokonaisuutta ja case managerointia, Saske-työryhmän ja Sillanpielen palvelukeskuksen toimin-
taa sekä kotihoidon päihdetyömallien uudistamista. Lisäksi tulisi saada ehdotus siitä, miten aute-
taan päihteettömyyteen sitoutumattomia henkilöitä asumiskysymyksissä. 

 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että yhteistyössä FCG:n kanssa toteutetaan lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluiden selvitys. 

8. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 

Linjaus:  
Maanantaina 3.5.2021 klo 13 (Teams) 

 Konsernipalveluista strateginen asiantuntija kertoo HYTE-asioista 

 Jätevesitutkimuksen tulokset vuonna 2020 

 
 

  

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/03/Rauma-Paihdetilannekysely-2019.pdf
http://tweb.rauma.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=1337
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