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Ehkäisevän päihdetyön toimielin (EPT) 

Aika 3.5.2021, 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  Läsnä 

Mari Smedberg, Lounais-Suomen poliisilaitos Poissa 

Arja Kumpulainen, vanhuspalvelut  Läsnä 

Päivi Kovanen, varajäsen vanhuspalvelut Poissa 

Anna Kuromaa, perhekeskus  Läsnä 

Pauliina Parpo, päihdeklinikka  Läsnä 

Outi Viitanen satasote hanketyöntekijä   Läsnä 

Tuija Eskelinen, Rauman kriisikeskus  Poissa 

Vahteristo Elisa, varajäsen Rauman kriisikeskus Läsnä 

Jenni Pohjonen, Rauman seurakunta  Läsnä 

Elisa Lehtinen, työterveyshuolto  Poissa 

Marja Lehtimäki, terveyspalvelut  Läsnä 

Marja Iisakkala, varajäsen terveyspalvelut Läsnä 

Jari Haarala, Rauman Yrittäjät ry  Poissa 
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Asiat: 

Edellisen muistion 25.1. läpikäyminen 

Linjaus: 
Sanna Kenttälä on selvittänyt kohdennetun koulutuksen/valistuksen järjestämistä yleisimmin huumeko-
keiluja tekeville nuorille Satasoten hankkeiden kautta. Jalmari Meriluodon opinnäytetyön mukaan ylei-
simmin huumekokeiluja Raumalla tekevät ammattikoulua käyvät miehet. Selvityksen mukaan koulutusta 
ei järjesty Satasoten kautta. Leena Koivisto on selvittänyt koulutuksen hintaa. Asia on vielä kesken.  

Muilta osin merkittiin tiedoksi. 

1. 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:  
Leena Koivisto kertoi, että työryhmän tietojen mukaan akuutti tiimissä on lisääntynyt lastensuojeluilmoi-
tusten määrät ja koulupoissaolot ovat lisääntyneet. Nuorten mielenterveyspalveluiden saanti on hidasta. 
Työryhmä selvittää kannanottoa palveluihin liittyviin resursseihin. Koululta on tullut toivetta, että nuoriso-
palveluista jalkauduttaisiin kouluille, jotta piha-alueet olisivat turvallisempia lapsille. Asia etenee nuoriso-
palveluissa.  

Toimielimessä keskusteltiin, että toimielimellä ei ole tietoa siitä, miten kouluissa toteutetaan ehkäisevän 
päihdetyön suunnitelmaa, joten päätetiin, että toimielimen puheenjohtaja Saila Hohtari ottaa yhteyttä 
opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljaseen ja sovitaan palaveri pienemmällä kokoonpanolla, jossa asiasta 
keskustellaan. 

2. PT:n vuosikellon mukaiset toimet 

Rauman kaupunki osallistuu 21.5.-5.6.2021 Satakunnassa järjestettävään Älä välitä –somekampan-
jaan. Kampanja toteutetaan maksimissaan minuutin mittaisina videoina, mitä jaetaan kunnan omissa 
some-kanavissa. Kampanjaan haastetaan mukaan myös elinkeinotoimijat. Tätä varten Satakunnan eh-
käisevän päihde- ja mielenterveystyön yhdysverkosto tuottaa kampanjatiedotteen, minkä avulla lähesty-
tään alueen ravintoloitsijoita ja kauppiaita. 

Videon kampanjaan ovat tähän mennessä luvanneet tehdä Kris ry sekä poliisi. Lisäksi tavoitellaan myös 
liikuntaseuroja, urheilijoita, kauppiaita, nuoria, perheitä, harrastajateattereita, nuorisotyöntekijöitä. Tavoit-
teena on tuottaa noin 10 videota yhteiseen käyttöön, minkä lisäksi Rauma voi toteuttaa kampanjaa 
omalla paikallisella otteellaan.  

Linjaus: 
Vuosikellon mukaiset toimet keväällä 2021: 

 Vanhempainillat kaikille vuosiluokille ja Freestylen ehkäisevän päihdetyön koulukiertue 7-luokka-
laisille sekä tilaisuus heidän vanhemmilleen: 
Toimielimen jäsenillä ei ole tietoa, miten vanhempainillat ovat keväällä 2021 toteutettu. Freestyle 
koulukiertue on ainakin alustavasti peruutettu koronan vuoksi, koska kouluilta on tullut viestiä, ett-
eivät he pysty sitä etänä toteuttamaan  

https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2021/02/Muistio_EPT_2021_01_25.pdf
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 Vastuullisen anniskelun kampanja: 
-Sanna Kenttälä huolehtii vastuulliseen anniskeluun liittyvästä Älä välitä –somekampajan toteu-
tuksesta yhdessä kaupungin viestinnän kanssa. Kampanja toteutetaan 21.5.-5.6.2021. 
-Rauman kaupungin nuorisopalvelut tekevät videoita kampanjaan. 

Vuosikellon mukaiset toimet kesällä 2021: 

 Jalkautuminen koulujen päättäjäisviikonloppuna ja Mustan pitsin yönä: 
-Lasten ja nuorten hyvinvointi ja ehkäisevän päihdetyön työryhmä on käsitellyt asiaa 15.4. ko-
kouksessa ja linjannut, että perinteisesti Mustan pitsin yönä jalkaudutaan ja koulujen aloitus- ja 
päätöspäivänä tarvittaessa. 

 Liikkuva nuorisotyö; Kuovibiili (Wauto v.): 
-Seurakunta ja Rauman kaupungin nuorisopalvelut ovat yhdessä suunnitelleet walkers on 
wheels- tyylistä toimintaa nuorille eli ”Ollaan turvallisia aikuisia siellä missä nuoret liikkuvat”. Toi-
mintaa toteutetaan seurakunnan yhdeksänpaikkaisella minibussilla, joka on nimetty Taunoksi. 
Tauno aloittaa ajonsa alustavan suunnitelman mukaan jo toukokuussa. 

Vuosikellon mukaiset toimet syksyllä 2021: 

 Ehkäisevän päihdetyön viikko eli viikko 47: 
-Vielä ei ole tiedossa vuoden 2021 ehkäisevän päihdetyön viikon teemaa. Toteutusta suunnitel-
laan lähempänä ajankohtaa. 

 Vanhempainillat kaikille vuosiluokille: 
-Toimielimen jäsenillä ei ole tietoa, miten syksyn vanhempainillat on tarkoitus toteuttaa. 

 Vanhusten viikolla (lokakuu) pidetään esillä ikäihmisten päihteiden käytön nykytilaa ja koroste-
taan ennakoivaa moniammatillista toimintatapaa. 
- Vanhustenviikon kattoteemana on vuonna 2021 Luonto antaa voimaa – Naturen ger kraft. To-
teutusta suunnitellaan lähempänä ajankohtaa. 

Vuosikellon mukaiset toimet talvella 2021: 

 Päihdetilannekysely ja siitä saatavan tiedon hyödyntäminen kuntien ehkäisevän päihdetyön toi-
minnassa: 
-Tulevaisuuden sote-keskushanke koordinoi Satakunnan päihdetilannekyselyn vuonna 2021. 
Kunnat huolehtivat kyselyn levityksestä. Päihdetilannekyselyyn sisällytetään vanhemmille suun-
nattuja kysymyksiä. Myös koronan vaikutukset huomioidaan kyselyssä. Kyselyn toteutusta aikais-
tetaan eli se toteutetaan jo syyskuussa 2021.   
 

Vuosikellon mukaiset toimet vuoden 2021 aikana: 

 Ostokokeiden suorittaminen, terassiarviointien ja asiakasarviointien tekeminen: 
- Ostokokeita on toteutettu viimeksi Selvin päin Satakunnassa –hankkeen koordinoimana. Tulok-
set olivat hyviä, parantamista olisi lähinnä pienillä toimipisteillä sekä tupakkatuotteiden osalta. 
Ostokokeiden järjestäminen koronarajoitusten vuoksi voi olla haastavaa esim. oppilaitosyhteis-
työn kannalta.   
- Satakunnan ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön verkostossa on linjattu, että Festaripak-
kaa ei kannattane suunnitella vuodeksi 2021, niin kauan, kun koronarajoitteet ovat voimassa. 
Festaripakkatoiminnan tarkoituksena on tuottaa positiivinen ja vastuullinen yhteinen toimintamalli 
kaupungin, tapahtumatuottajien, yritysten ja asukkaiden kanssa, jolla edistetään vastuullista juhli-
mista ja viihtymistä isojen yleisötapahtumien aikana sekä edistää päihteetöntä kaupunkiympäris-
töä. Taustalla on ollut huoli alaikäisten päihteiden käytöstä ja häiriökäyttäytymisestä. 

 Pakka toimintamallin mukaiset työryhmät: 
-Raumalla toteutetaan Pakka toimintamallin mukaisia toimenpiteitä, joita linjataan Satakunnan 
ehkäisevän päihdetyön yhdysverkostossa Satakunnassa tehtäväksi, mutta mallin mukaisia työ-
ryhmiä Raumalla ei ole perustettu. 

 Kouluilla järjestettävät tapahtumat, luennot, päihdekasvatus kaikille vuosiluokille: 
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-Toimielimen jäsenillä ei ole tietoa, miten toteutuu kouluilla 

 Satakunnan ehkäisevän päihdetyön työryhmä: 
-Sanna Kenttälä osallistuu työryhmän kokouksiin Rauman edustajana ja organisoi sekä tuo tietoa 
kokouksista Raumalle. 

 Kansalaisviestintä eri kanavia hyödyntäen: 
-Toteutettu mm. Rauman kaupungin nettisivuille tallennetaan toimielimen muistiot. 

3. Rauman kaupungin konsernipalveluista strateginen asiantuntija kertoo HYTE-asioista (Kris-
tiina Kuusio) 

Linjaus: 
Kaupunkikonsernin strateginen asian tuntija Kristiina Kuusio kertoi, että  KH 199§ on nimetty Rauman 
kaupungin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden rakenteiden ohjausryhmä.  

 
Kuvio 1. Hyvinvointityön organisoituminen Rauman kaupungissa. 

 

http://tweb.rauma.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=1635
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Toimielimessä keskusteltiin hyvinvointiohjelman raportista 2020 ja tekeillä olevasta hyvinvointiohjelman 
arvioinnista. Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. 
Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää 
terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voimaan 1.12.2015. Samalla 
kumottiin raittiustyölaki. Lain mukaan ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu alkoholi-, tupakka-, huume- ja 
rahapelihaittojen ehkäisy. Lain tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa 
ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea erityisesti kuntia ja alueita kehittämään eh-
käisevää päihdetyötä. Tämän hetkisen tiedon mukaan ehkäisevän päihdetyön päävastuu jää sote-uudis-
tuksessa kuntien vastuulle osaksi kuntien HYTE-toimintaa. Toimielimessä ehdotetaan, että vaikutta-
vampi poikkihallinnollisen ehkäisytyön toteuttaminen kunnassa edellyttäisi nimettyä ehkäisevän päihde-
työn koordinaattoria, joka veisi eteenpäin Raumalla pienimuotoisesti aloitettua Pakka-toimintamallia. 
Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty mene-
telmä. Tutkimukset ovat osoittaneet Pakka-toiminnan tuloksellisuuden. Toimintamalli on levinnyt eri puo-
lille Suomea, ja käyttöönottoa tuetaan muun muassa THL:n koordinoiman Pakka-kehittäjäverkoston toi-
minnalla jakamalla tietoa ja materiaaleja. Pakka-toimintamallista löytyy lisätietoa Terveyden- ja hyvin-
voinnin laitoksen sivuilta. 

Toimielin kuuli, että Valtioneuvosto on julkaissut 2021:14 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden periaatepäätök-
sen. Päätöksessä on neljä painopistettä: 
1) Kaikille mahdollisuus osallisuuteen 
2) Hyvät arkiympäristöt 
3) Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut 
4) Päätöksenteolla vaikuttavuutta 

4. Muut asiat 

Rauman Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.6.2020 Rauman kaupungin päihde- ja mielenterveyssuun-
nitelman kokonaispäivityksen vuoteen 2022 saakka. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Satu 
Helin asettaa seurantatyöryhmän suunnitelman toteutuksen seurantaan. 

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry on julkaissut Työelämä pelissä: Tietoa rahapelihaittojen tunnistamisesta ja 
ehkäisemisestä työyhteisöissä tukiaineiston, joka on luettavissa Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon-
alan avoimessa julkaisuarkistossa. 

 

Tutkija Elina Rautiaisen väitöstutkimus Päihdehoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuottaa pa-
rempia hoitotuloksia on luettavissa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilla. 

 

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston Tarviinkomätän-kampanja järjestetään 3.-9. toukokuuta. Kam-
panja muistuttaa alkoholin käytön vaikutuksista terveyteen ja ihmissuhteisiin. Somekuvia voi ladata Eh-
käisevän päihdetyön verkoston verkkosivulta 

 

3.6.2021 järjestetään maksuton webinaari Syrjäytynyt vai Syrjäytetty. Näkökulmia rikollisuuteen ja uusin-
tarikollisuuden ehkäisyyn. Webinaarin järjestävät yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiö, Oikeusminis-
teriö, Rikosseuraamuslaitos, Suomen Sosiaalioikeudellinen Seura ja Vankiterveydenhuollon yksikkö. 
Linkki ohjelmaan ja ilmoittautumiseen löytyy Kriminaalihuollon tukisäätiön sivuilta. 

Pakka-toimintamalli%20on%20paikallisten%20alkoholi-,%20tupakka-%20ja%20rahapelihaittojen%20ehkäisyyn%20kehitetty%20menetel-mä.%20Tutkimukset%20ovat%20osoittaneet%20Pakka-toiminnan%20tuloksellisuuden.%20Toimintamalli%20on%20levinnyt%20eri%20puolille%20Suomea,%20ja%20käyttöönottoa%20tuetaan%20muun%20muassa%20THL:n%20koordinoiman%20Pakka-kehittäjäverkoston%20toiminnal-la%20jakamalla%20tietoa%20ja%20materiaaleja.
Pakka-toimintamalli%20on%20paikallisten%20alkoholi-,%20tupakka-%20ja%20rahapelihaittojen%20ehkäisyyn%20kehitetty%20menetel-mä.%20Tutkimukset%20ovat%20osoittaneet%20Pakka-toiminnan%20tuloksellisuuden.%20Toimintamalli%20on%20levinnyt%20eri%20puolille%20Suomea,%20ja%20käyttöönottoa%20tuetaan%20muun%20muassa%20THL:n%20koordinoiman%20Pakka-kehittäjäverkoston%20toiminnal-la%20jakamalla%20tietoa%20ja%20materiaaleja.
http://kokoukset.rauma.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KH&pvm=29%2e6%2e2020%2015%3a30
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/07/Rauman-kaupungin-paihde-ja-mielenterveyssuunnitelma-vuoteen-2022.pdf
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2020/07/Rauman-kaupungin-paihde-ja-mielenterveyssuunnitelma-vuoteen-2022.pdf
file://///rauma.local/Datat/TKHomeDirs/kensan/EPT/EPT%202021/EPT_2021_01_25/Ehyt%20ry:%20Työelämä%20pelissä:%20Tietoa%20rahapelihaittojen%20tunnistamisesta%20ja%20ehkäisemisestä%20työyhteisöissä%20–julkaisu:%20https:/www.julkari.fi/handle/10024/140936
file://///rauma.local/Datat/TKHomeDirs/kensan/EPT/EPT%202021/EPT_2021_01_25/Ehyt%20ry:%20Työelämä%20pelissä:%20Tietoa%20rahapelihaittojen%20tunnistamisesta%20ja%20ehkäisemisestä%20työyhteisöissä%20–julkaisu:%20https:/www.julkari.fi/handle/10024/140936
https://thl.fi/fi/-/vaitostutkimus-paihdehoito-mahdollisimman-varhaisessa-vaiheessa-tuottaa-parempia-hoitotuloksia-ja-hillitsee-kustannuksia?redirect=%2Ffi%2Fajankohtaista
http://www.ept-verkosto.fi/tarviinkomatan/
http://www.ept-verkosto.fi/tarviinkomatan/
https://www.krits.fi/tapahtuma/webinaari-syrjaytynyt-vai-syrjaytetty-nakokulmia%e2%80%afrikollisuuteen-ja-uusintarikollisuuden-ehkaisyyn%e2%80%af/
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1.6. klo 14-16 EHYT järjestää maksuttoman Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen. Koulu-
tuksen kohderyhmänä ovat kuntien ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavat ja päihdetyön kokonaisuuden 
suunnitteluun osallistuvat henkilöt. Koulutuksissa selvennetään kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä 
ja vastuunjakoa ehkäisevässä päihdetyössä sekä jaetaan hyviä käytännön esimerkkejä siitä, miten toi-
miva ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus on järjestetty kunnassa. Ilmoittaudu Ehkäisevän päihdetyön 
osaaja -verkkokoulutukseen viimeistään 26.5.2021 Surveypal-lomakkeella. Ilmoittautuneille lähetetään 
ilmoittautumisvahvistus ja osallistumislinkki sähköpostiin pari päivää ennen koulutuksen alkua. 

 

Aggredi Satakunnan alkuperäinen tarkoitus oli aloittaa työskentely Raumalla maaliskuussa 2020. Huo-
non koronatilanteen vuoksi aloituspäivää on kuitenkin siirretty. Aggredi aloittaa toiminnan Raumalla tiis-
taina 4.5.2021. Tiloina toimii Rauman Seudun Katulähetyksen Toivon talo, osoitteessa Lyseonkatu 7. 
Aggredin työntekijät ovat paikalla joka toinen tiistai, parillisina viikkoina, klo 9-15. Aggredi-työmuoto aut-
taa irti väkivallasta. Kodin ulkopuolisen väkivallantekijöitä autetaan irti väkivallasta.  

5. Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen 

Linjaus:  
Maanantaina 6.9.2021 klo 13 (Teams) 

 Rauman sosiaali- ja terveystoimialan työntekijä Outi Viitanen työskentelee hankevastaavana, jo-
ten hän kertoo Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen osahankkeesta ja Tulevaisuuden sote-keskus kehittämishankeen omahyvin-
vointi osahankkeesta.  

 FCG:n konsultit ovat tehneet Rauman kaupunginhallituksen päätöksen mukaan selvityksen ai-
kuisten mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista. Toi-
mielin kuulee selvityksistä. 

 

https://q.surveypal.com/1.6.2021-ilmoittautuminen-osaaja-Kuntien-ABC/0
https://q.surveypal.com/1.6.2021-ilmoittautuminen-osaaja-Kuntien-ABC/0

