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1. Oletteko havainneet kunnassanne viimeisen 12 
kuukauden aikana alaikäisille
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2. Oletteko havainneet viimeisen 12 kuukauden aikana tilanteita, joissa 
myyjä ei ole tarkastanut nuorelta näyttävän:
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3. Oletteko havainneet kunnassanne viimeisen 12 kuukauden 
aikana alaikäisten
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4. Tulisiko kunnassanne puuttua nykyistä enemmän alaikäisten 
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5. Käytetäänkö 
kunnassanne/asuinalueellanne liikaa 
alkoholia?

6. Suhtaudutaanko kunnassanne liian 
vapaasti humalajuomiseen?
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7. Oletteko viimeisen 12 kk:n aikana 
pelännyt kadulla tai muulla julkisella 
paikalla kohtaamianne päihtyneitä?

8. Onko päihtynyt henkilö viimeisen 12 kk:n 
aikana ahdistellut tai kiusannut Teitä kadulla 
tai muulla julkisella paikalla?
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9. Olisiko julkisella paikalla tapahtuvaa alkoholin käyttöä tarpeen rajoittaa 
tietyillä alueilla kunnassanne kaupungin/kunnan omalla päätöksellä?
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• Urheilutapahtumissa ja -tilaisuuksissa

• Puistoissa

• ABC

• Ranta-alueilla (esim. Otanlahti, 

Kanaalinranta) ja uimarannoilla

• Leikkipuistoissa

• Vanhan Rauman alueella

• Kaupungintalon ympäristössä

• Asunto-osakeyhtiöiden pihoilla ja 

porraskäytävillä

• Yleisillä virkistys- ja leikkipaikoilla

• Liikunta-alueilla

• Kauppojen edustoilla

• Koulujen lähellä

• Kirjastolla

• Puistoissa

• Teatterin kulmalla

• Keskustassa

• Nuorten kokoontumispaikoilla
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10. Käyttäisittekö lakisääteistä mahdollisuuttanne kertoa mielipiteenne, mikäli oman 
kotinne välittömässä lähiympäristössä (sama, viereinen tai vastapäinen kiinteistö) 

sijaitsevalle ravintolalle haettaisiin anniskelulupaa tai jatkoaikaa terassianniskeluun?
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11. Tulisiko alkoholin myyntiin henkilölle, joka on 
selvästi päihtynyt suhtautua kuntanne/kunnassanne 
sijaitsevissa ravintoloissa nykyistä tiukemmin?

12. Tulisiko alkoholin myyntiin henkilölle, joka on 
selvästi päihtynyt suhtautua kuntanne kaupoissa
nykyistä tiukemmin?
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13. Näettekö, että rahapelimainontaa tulisi kunnassanne 
rajoittaa tietyissä paikoissa?
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• Kaupoissa

• Katumainoksista

• Lasten ja nuorten 

kokoontumispaikoi

sta

• Netissä/somessa
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14. Oletko ollut viimeisen 12 kuukauden aikana 
terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotolla? (vastaajien määrä 380) 
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15. Onko teiltä edellisen 12 kuukauden aikana kysytty 
terveydenhuoltohenkilöstön vastaanotolla (vastaajien määrä 380) 
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16. Oletko ollut huolissasi 
viimeisen 12 kuukauden aikana

17. Oletko ollut huolissasi 
viimeisen 12 kuukauden aikana 
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18. Onko kunnassanne tehty ehkäisevä päihdetyö teille 
tuttua?
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19. Kun ajattelette päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä tai 
rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja, mihin seikkaan tai seikkoihin erityisesti 

tulisi kunnassanne mielestänne puuttua? 

• Nuorten päihteiden, tupakan ja muiden 

nikotiinituotteiden käyttöön

• Rahapelaamiseen

• Huumausaineiden käyttöön

• Katujuopotteluun

• Nuorten syrjäytymiseen

• Rahapelimainontaan

• Rahapelikoneiden sijoitukseen

• Saatavuuteen

• Hyväksyttävyyteen (asenteisiin 

vaikuttaminen)

• Vanhempien asenteisiin

• Siisteyteen ja turvallisuuteen(tupakat, 

nuuskapussit)

• Päihteiden välittämiseen

• Ikääntyneiden alkoholinkäyttöön

• Ikääntyneiden rahapelaamiseen

• Työikäisten alkoholinkäyttöön

• Ikärajavalvontaan

• Päihtyneille myymiseen

• Urheiluharrastuksissa tapahtuvaan 
nuuskan käyttöön

• Tupakointiin julkisilla paikoilla

• Arjen ongelmiin ja haasteisiin

• Epätasa-arvoiseen kohteluun

• Rikollisuuteen

• Hoitoon ohjaamiseen ja hoitoon 
pääsyyn
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19. Kun ajattelette päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä tai 
rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja, mihin seikkaan tai seikkoihin erityisesti 

tulisi kunnassanne mielestänne puuttua? 

• Muita huomioita:

• Maksutonta ja matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja yhteisöllistä toimintaa tulisi 

lisätä 

• Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö osaksi kunnan hyte-työtä ja strategioita

• Nuorille tarjottua ohjausta ja tukea tulisi vahvistaa

• Päihteistä tulisi viestiä keskustellen ja totuudenmukaisesti ilman saarnaamista ja 

valistusta

• Rahapelikoneet pitäisi poistaa kaupoista

• Nuorille kaivataan lisää ajanviettopaikkoja

• Hoitoon pääsyyn ja laatuun sekä palveluista viestimiseen tulisi panostaa

• Kouluihin lisää päihdekasvatusta

• Myös läheiset tulee huomioida

• ” Asioista tietoa nuorille niin että puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. En ole kuullut että 

esim. ammattikoulussa olisi vaikuttavia päihdeinfoja. Päihdeputki varmasti hyvä tapa, mutta 

ei tavoita kaikkia. Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot voisivat herätellä.” 

. 
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20. Avoin palaute
• ”Rauma on kuin villi länsi, apua ei saa vaikka kuinka paljon yrittää ja läheisen 

täysikäisen peliongelmia ei helposti saa eteenpäin. Sama kaikki mikä koskee omaa 
täysikäistä lasta.”

• ” Hyvä, että Rauman kaupunki on ottanut päihdetyön asiakseen. Päihteiden käytöllä 
tai mielellään käyttämättömyydellä on iso kansanterveydellinen merkitys. ”

• ” Vanhemmille tulisi olla kaupungin järjestämä ilmainen ja ”pakollinen” lasten 
netinkäyttöä koskeva koulutus. Tässä opetettaisiin asentamaan kännyköihin Family 
Linkit tai vastaavat ja kerrottaisiin netin turvallisesta käytöstä. ” 

• ”Keski-ikäiset ovat tässä ongelma, mallintavat nuorille tapoja ja kulttuuria. Niin 
alkoholin, tupakan kuin rahapelienkin suhteen. ”

• ” Kun läheinen sairastuu, omaiset jäävät helposti oman onnensa varaan. Tietoa ei 
saa sairastuneesta, vaikka huoli on kova. Koska hoitohenkilökunta ei saa puhua 
sairastuneesta niin he voisivat auttaa mistä omainen voi käydä kysymässä neuvoa / 
tukea käytännön asioista.”

• ”Erilaisista riippuvista kärsivälle pitäisi olla matalan kynnyksen paikkoja mistä hakea 
apua. Avun pitäisi olla pitkäjänteistä. Neljä tapaamista ei auta ihmistä. Avohoitoon / 
erilaiseen kotihoitoon pitäisi saada enemmän resurssia. Sairastunut tarvitsee hoidon 
alussa tiukkaa kontrollia kerran viikossa tunnin tapaaminen ei tuota tulosta.” 

• ” Juopot pois hienoiksi ja viihtyisiksi kovalla työllä ja isolla rahalla tehdyistä keskustan 
virkistys alueilta.” 

• ” Ennalta ehkäisy jo raskausaikana ja koko perheen lasten kasvun aikana”
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