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Miksi tämä opas?

Opas on tehty kunta- ja aluevaltuutettujen luottamustehtävän tueksi. 
Se toimii myös perehdytyksenä kaikille suomalaisen ehkäisevän 
päihdetyön perusteista kiinnostuneille. Opasta voi käyttää kuntien 
ja hyvinvointialueiden ehkäisevän päihdetyön suunnittelun tukena.

Oppaassa kerrotaan, kuinka ehkäisevää päihdetyötä tehdään ja 
miten sillä vaikutetaan. Lisäksi avataan ehkäisevän päihdetyön laki-
perustaa ja rakenteita kunnissa ja hyvinvointialueilla. Opas sisältää 
suosituksia kunnille ja hyvinvointialueille sekä hyödyllistä tietoa jär-
jestöistä ehkäisevän päihdetyön kumppaneina.

EHYT ry – Ehkäistään päihde- ja peliongelmia jo ennen 
kuin ne syntyvät

Ehkäisevä päihdetyö koskettaa meitä kaikkia. Päihde- tai rahapeli-
ongelma varjostaa monien elämää tavalla tai toisella, vaikka itsellä 
ei näitä ongelmia olisikaan. Ennaltaehkäisy on tehokkain tapa torjua 
ongelmia niin yhteiskunnan kuin yksilöiden tasolla. Siksi ehkäisevää
päihdetyötä tarvitaan kaikkialla: oppilaitoksissa, työpaikoilla ja 
perheissä.

Kansalaisjärjestömme jäseninä on yli 120 yhdistystä eri puolilta 
Suomea. Yhdessä teemme tärkeää työtä kaikenikäisten ja -taustais-
ten ihmisten parissa koululaisista ikäihmisiin.

Ehkäisevän ja ihmisarvoa kunnioittavan päihdetyön ideana on 
vahvistaa kaikkea sitä, mikä suojaa ihmistä päihdehaitoilta ja toi-
saalta ehkäistä ja vähentää niihin liittyviä riskejä ihmisten elämässä.

Päihdetyö on alati kehittyvää ja muuttuvaa. Siksi tarvitaan myös 
uudenlaisia keinoja ja lähestymistapoja. EHYTin rooli on tarjota tutkit-
tua ja luotettavaa tietoa niin päihdetyön kuin päätöksenteon tueksi. 
Vain tällä tavalla varmistamme jatkuvuuden ja tehokkaan tavan tor-
jua haittoja, jotka koskettavat koko yhteiskuntaa.

Teksti: EHYT ry
Kuvat: EHYT ry / Muotoilutoimisto Polku / Carnivore Oy
Taitto: Noon Viestintä Oy
© Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 2022
ISBN 978-952-6661-1
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Päihde- ja pelihaitat koskettavat kaikkia suomalaisia ikään ja sosiaaliseen ase-
maan katsomatta, mutta näin ei tarvitse olla. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden valtuutetuilla on käsissään ehkäisevän päih-
detyön ja sitä tekevien järjestöjen kannalta tärkeitä lankoja. Valtuustossa sinä 
olet mukana päättämässä alueesi asukkaiden hyväksi tehtävän työn suuntavii-
voista ja resursseista. Hyvillä päätöksillä on mahdollista sekä lisätä asukkaiden 
terveyttä ja hyvinvointia että säästää terveys- ja sosiaalikuluissa. Päätösten vai-
kutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. 

Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa 
jokaista

Päihteidenkäytöstä ja ongelmallisesta rahapelaamisesta aiheutuu hait-
toja ihmiselle itselleen, mutta myös tämän läheisille, työelämälle ja koko 
yhteiskunnalle. 

Pelkästään alkoholista arvioidaan aiheutuvan vuositasolla kahden miljardin 
euron kustannukset yhteiskunnalle muun muassa terveydenhuollon, sosiaali-
toimen ja työn tuottavuuden laskun vuoksi. Suuri osa tästä laskusta jää kuntien 
ja hyvinvointialueiden maksettavaksi. 

Juomatapatutkimuksen (2016) mukaan vähintään 13 prosenttia väestöstä 
käyttää alkoholia siinä määrin, että heillä on kohonnut pitkäaikaisten terve-
yshaittojen riski. Tämä tarkoittaa yli 560 000:ta suomalaista. Noin 1 200 000 
suomalaista on kokenut joskus humalahaittoja, kuten tapaturmia tai riitoja. 
Arviolta noin 70 000 lasta elää Suomessa perheissä, joissa toisella tai molem-
malla vanhemmalla on vakava päihdeongelma.

Alkoholiperäiset syyt ovat 2000-luvulla olleet suomalaisten työikäisten 
miesten ja naisten keskeisimpiä kuolinsyitä. Tämän lisäksi alkoholilla on suora 
syy-seuraussuhde lukuisiin sairaus- ja kuolemantapauksiin esimerkiksi syö-
pien, sydän-, maksa- ja verisuonisairauksien sekä mielenterveysongelmien ja 
liikenneonnettomuuksien muodossa. 

Vaikka tupakointi on vähentynyt runsaasti, aiheuttaa se edelleen noin 4 300 
kuolemaa vuosittain. Arviolta 15–17 prosenttia suomalaisista tupakoi päivittäin. 
Tupakoinnista kertyy yhteiskunnalle joka vuosi noin 1,5 miljardin euron suurui-
set haittakustannukset.

Huumemyrkytyskuolemat ovat kasvussa ja niiden määrä ylittää Suomessa 
selvästi Euroopan keskiarvon. Huumausaineiden käytöstä pelkästään julkiselle 
sektorille aiheutuu kustannuksia arviolta 370 miljoonaa euroa vuosittain. 

Rahapelihaitat koskettavat 900 000 suomalaista. On arvioitu, että 397 000 
henkilöä pelaa riskitasolla ja 112 000:lla on rahapeliongelma.

Sinun päätöksesi 
mahdollistavat laadukkaan 
ehkäisevän päihdetyön 
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Enemmän hyvinvointia, vähemmän päihde- ja  
pelihaittoja 

Päihde- ja pelihaittojen ehkäisemisellä edistetään hyvinvointia sekä yhteis-
kunnan terveyttä ja hyvinvointia tukevaa kehitystä. Hyvinvointiin sisältyvät niin 
terveys, hyvinvointia tukevat sosiaaliset suhteet kuin yhteiskunnallinen osal-
listuminen, osallisuuden kokeminen sekä hyvät elämäntaidot ja elämänhallin-
nan tunne. Hyvinvoinnin vahvistaminen on keskeistä paitsi yksilön, myös koko 
yhteiskunnan menestykselle. 

Ehkäisevä päihdetyö kytkeytyy vahvasti sosiaalisesti kestävään kehitykseen, 
eikä työ rajoitu ainoastaan sosiaali- ja terveysalalle. Jotta voimme vähentää eri-
arvoistumista sekä tukea hyvinvointia ja kansantalouden kasvua, tarvitsemme 
johdonmukaista terveys-, tulo- ja sosiaalipolitiikkaa, jota kuntien ja alueiden 
päättäjät ovat osaltaan tekemässä.

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille 

Jotta päihdehaittojen ehkäisy ja vähentäminen olisi tehokasta, se edellyttää 
kuntalaisten, viranomaisten, järjestöjen, valvonnasta vastaavien tahojen ja elin-
keinotoimijoiden välistä yhteistyötä. Pienilläkin päätöksillä voi olla iso vaiku-
tus, jos jokainen alueen päätöksentekijä ja viranhaltija edistää ehkäisevää työtä 
omalla sektorillaan.

Ehkäisevä työ kannattaa, sillä ennakoimalla ja ennalta ehkäisemällä ongel-
mia säästetään rahaa ja vähennetään inhimillistä kärsimystä. Siksi ehkäisevä 
päihdetyö kuuluu kaikille. 
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Ehkäistään päihde- ja peliongelmia jo ennen 
kuin ne syntyvät

• Edistetään hyvinvointia vähentämällä päihde- ja pelihaittoja.
• Vahvistetaan kaikkea sitä, mikä suojaa ihmistä 

päihdeongelmilta.
• Vähennetään niihin liittyviä riskitekijöitä.
• Tunnistetaan riskit ja puututaan niihin ajoissa.
• Kohdataan ihmisiä oppilaitoksissa, kodeissa, työpaikoilla ja 

vapaa-ajalla.
• Uskotaan ihmisten kykyyn tehdä itselleen hyviä valintoja.
• Tuotetaan ja välitetään tietoa sekä luodaan uusia 

toimintamalleja.
• Yhdistetään voimat ja toimitaan yhteistyössä.
• Kutsutaan kaikki mukaan tähän työhön.
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Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan toimia ja tapoja, joilla edistetään ter-
veyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia vähentämällä päihde- ja pelihaittoja. 
Ehkäisevä päihdetyö kattaa päihteiden, kuten alkoholin, nikotiinin ja huumaus-
aineiden lisäksi ongelmallisen raha- ja digipelaamisen ehkäisyn sekä haittojen 
vähentämisen.

1. Ehkäisevä päihdetyö on 
tehokkain tapa vähentää 
päihde- ja peliongelmia

Ehkäisevää päihdetyötä tarvitaan kaikissa elämänvaiheissa. Sitä tehdään kaik-
kien ikä- ja väestöryhmien kanssa, ja sen tavoitteena on ehkäistä 

• lasten ja nuorten päihteidenkäyttöä sekä lykätä käytön aloittamista 
• aikuisten päihteiden riskikäyttöä ja vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja
• ongelmallista raha- ja digipelaamista sekä niistä aiheutuvia haittoja.  

 
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) velvoittaa huomioimaan 
myös läheisille ja yhteiskunnalle aiheutuvat haitat. 

Ehkäisevän päihdetyön toimet ovat kustannustehokas tapa edistää hyvin-
vointia, lisätä osallisuutta ja tuoda merkittäviä taloudellisia säästöjä yhteis-
kunnalle pitkällä tähtäimellä. Ehkäisevä päihdetyö on sijoitus terveempään 
yhteiskuntaan.
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1.1 Ehkäisevän päihdetyön määritelmä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edeltäjän Stakesin laatimissa ehkäise-
vän päihdetyön laatukriteereissä (2006) ehkäisevää päihdetyötä on määritelty 
seuraavasti:

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä,  
turvallisuutta ja hyvinvointia

• edistämällä päihteettömiä elintapoja
• ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja
• lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa.

Ehkäisevää päihdetyötä on myös perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen päih-
teisiin liittyvissä kysymyksissä.

Ehkäisevän päihdetyön keinoin pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, 
saatavuutta ja tarjontaa sekä niiden aiheuttamia haittoja. Ehkäisevällä päihde-
työllä vaikutetaan 

• päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin 
• päihdehaitoille altistaviin riskitekijöihin
• päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
• päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin.
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1.2 Ehkäisevä päihdetyö osana päihdetyön 
kokonaisuutta

Päihdetyö on perinteisesti jaettu ehkäisevään ja korjaavaan päihdetyöhön. 
Nykyisin korjaavan päihdetyön rinnalla puhutaan hoidosta ja kuntoutuksesta. 
Jaottelut ovat aina yksinkertaistuksia maailmasta. Niistä on kuitenkin apua, 
kun suunnitellaan ehkäisevän päihdetyön tavoitteita, kohdentamista, toimen-
piteitä ja arviointia.

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään kaiken ikäisten ja taustaisten ihmisten 
arjessa, palveluissa ja elinympäristöissä erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet 
huomioiden. Sen tavoitteena on, että ihmiset voivat hyvin. 

Hoitoa ja kuntoutusta tarjotaan terveyskeskuksissa, päihdeklinikoilla ja hoito-
laitoksissa. Tämä pitää sisällään esimerkiksi avohoitoa, akuuttia vieroitushoitoa 
ja kuntouttavaa laitoshoitoa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tavoitteena on 
lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja. Ehkäisevässä 
päihdetyössä puhutaan usein edistävästä työstä. Tähän kokonaisuuteen kuu-
luu päihteidenkäytöltä ja ongelmalliselta pelaamiselta suojaavien tekijöiden 
vahvistaminen yhteiskunta-, yhteisö- ja yksilötasolla.

Yleisellä ehkäisyllä tarkoitetaan koko väestöön kohdistuvaa ehkäisevää päih-
detyötä. Yleistä ehkäisyä ovat esimerkiksi alkoholimyynnin ikärajat tai kunta-
laisten elinympäristöjen turvallisuudesta huolehtiminen.

Riskiehkäisyllä tarkoitetaan yksilöihin tai ryhmiin kohdistuvaa ehkäise-
vää päihdetyötä. Erilaiset elämäntilanteet ja ihmisten omat ominaisuudet 
altistavat tutkitusti päihteidenkäytölle tai ongelmalliselle rahapelaamiselle. 
Riskiryhmään kuuluminen ei silti tarkoita, että päihde- ja pelihaitat ovat yksi-
lön kohdalla väistämättömiä. Tutkittua tietoa kannattaa hyödyntää, jotta hait-
toja ei syntyisi. Riskiehkäisyssä riskissä olevia tai haavoittuviin ryhmiin kuuluvia 
ihmisiä tuetaan jo ennen haittojen havaitsemista, mutta myös niiden havait-
semisen jälkeen.

Varhainen tunnistaminen ja puheeksiotto täydentää riskiehkäisyä. 
Puheeksiotto on toimintaa, jossa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammat-
tilaiset ottavat päihteet tai pelaamisen puheeksi asiakkaita kohdatessaan. 
Puheeksiotto voidaan toteuttaa kaikkien palvelua käyttävien kanssa ilman, 
että päihde- tai pelihaittoja on vielä edes havaittavissa. Mikäli keskustelussa 
nousee esiin haittoja, tarjotaan tietoa ja tukea muutokseen lyhytneuvonnalla 
eli mini-interventiolla.

Haittojen vähentäminen eli lisähaittojen ehkäisy on toimintaa, jolla vähenne-
tään päihteidenkäytön ja rahapelaamisen aiheuttamia haittoja ihmiselle itsel-
leen, hänen läheisilleen ja koko yhteiskunnalle. Esimerkkejä haittoja vähen-
tävästä työstä on eri kohderyhmille suunnattu terveysneuvonta, puhtaiden 
käyttövälineiden tarjoaminen huumeita käyttäville ja oman jaksamisen tuki 
päihteitä käyttävien tai riippuvuushaittoja kokevien läheisille.

Toipumisen tuella tarkoitetaan arjessa selviytymisen ja osallisuuden tukea 
hoidon aikana ja sen jälkeen, sekä saavutetun päihteettömyyden tukemista.
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Suomessa laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) säätelee päih-
dehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehtävää työtä. Lain tavoitteena 
on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa varmistamalla ehkäisevän 
työn toimet koko maassa. Laki tukee erityisesti kunnissa ja alueilla tehtävän 
työn kehittämistä ja tehostamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä laki ehkäisevästä päih-
detyöstä uudistetaan koskemaan kuntien lisäksi hyvinvointialueita. Uudistetun 
lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) johtaa ehkäisevää päihdetyötä kansal-
lisella tasolla. STM:n Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030 -päihde- ja riippu-
vuusstrategian tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteidenkäytöstä ja 
rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä. 
Lisäksi strategia tukee globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman (YK:n 
Agenda 2030) toimeenpanoa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjaa ja kehittää ehkäisevää päih-
detyötä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. THL:n valtakunnallinen 
vuosille 2015–2025 asetettu ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma ohjaa 
kuntien ja alueiden ehkäisevää päihdetyötä ja tukee lain toimeenpanoa. 
Toimintaohjelman väliarviointi ja suositukset julkaistiin 2021. 

Aluehallintovirastot ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä sekä 
suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisö-
jen kanssa. Lisäksi aluehallintovirastot tukevat toimialueensa kuntia ehkäise-
vän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. 

Kunnan vastuulla on huolehtia ehkäisevän päihdetyön organisoinnista 
alueellaan ja nimetä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin. 

Hyvinvointialueen tehtävänä on tukea alueensa kuntia ehkäisevän päih-
detyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Hyvinvointialueen vastuulla on 
myös huolehtia ehkäisevän päihdetyön tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ovat muun muassa 
terveyskeskusten perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sairaalapalvelut, 
hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, perhekeskukset, äitiys- ja las-
tenneuvolat, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, ikääntyneiden 
asumispalvelut, kotihoito ja kuntoutus.

2. Ehkäisevän päihdetyön 
laki ja rakenteet
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Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä on uudistumassa koskemaan myös hyvinvointialueita. 
Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.
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2.1  Ehkäisevän päihdetyön lakisääteiset tehtävät
Ehkäisevän päihdetyön lain (523/2015) mukaan kuntien, ja vuodesta 2023 läh-
tien myös hyvinvointialueiden, keskeisiä tehtäviä ovat 

• päihdeolojen seuranta ja niistä tiedottaminen 
• tiedon tarjoaminen väestölle ja yksityisille henkilöille 
• ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen 
• ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen
• toimien yhteensovittaminen yhteistyössä kunnan, hyvinvointialueen, 

viranomaisten, elinkeinoelämän ja yhteisöjen kanssa
• asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen 

päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.
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2.2  Ehkäisevän päihdetyön rakenteet kunnissa 
ja hyvinvointialueilla 

Kunnissa toimiva ehkäisevä päihdetyö rakentuu Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen mukaan seuraavien tahojen varaan:

• lakisääteinen ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin
• ehkäisevän päihdetyön suunnitelma  
• ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö tai koordinaattori
• monialainen ehkäisevää päihdetyötä toimeenpaneva työryhmä

Kuntien olemassa olevat rakenteet toimivat hyvänä pohjana hyvinvointialuei-
den ehkäisevän päihdetyön rakenteille.

Lakiuudistuksessa kuntien velvoite nimetä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä 
vastaava toimielin säilyy. Toimielimiä ovat kuntalain (410/2015, 30 §) mukaan esi-
merkiksi valtuusto, kunnanhallitus, lautakunta, valiokunta, toimikunta ja jaosto. 
Hyvinvointialueilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta nimetä ehkäisevän päihde-
työn tehtävistä vastaavaa toimielintä. Ehkäisevää päihdetyötä on kuitenkin tär-
keää johtaa ja luoda sille rakenteet myös hyvinvointialueilla esimerkiksi nimeä-
mällä ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, joka toimii yhteistyössä kuntien 
ja järjestöjen kanssa.
Ehkäisevää päihdetyötä ohjaavat suunnitelmat ja asiakirjat, kuten esimerkiksi 
kuntien ja hyvinvointialueiden strategiat, palvelustrategiat, hyvinvointisuunni-
telma ja -kertomukset, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma- ja kertomuk-
set, opiskeluhuollon suunnitelmat, viestintäsuunnitelmat, henkilöstöstrategiat 
sekä osallisuusohjelmat.

Ehkäisevää päihdetyötä koordinoivat kuntien ja hyvinvointialueiden 
ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen (hyte) koordinaattorit. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden omat ja yhteiset monialaiset työryhmät 
kokoavat toimijoita yhteistyöhön ja ohjaavat toimintaa. 

Hyvinvointialueiden perustaminen luo ehkäisevän päihdetyön lakisäätei-
siin tehtäviin uuden hallintotason, minkä vuoksi syntyy myös kokonaan uusia 
yhdyspintoja yhteistyölle eri toimijoiden kanssa.
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Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan yksilöön ja hänen lähisuhteisiinsa, pai-
kallisyhteisöihin ja koko yhteiskuntaan kansainvälistä ympäristöä myöten. 
Tiivistetysti voidaan sanoa, että ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan yhteiskun-
nan, yhteisöjen ja yksilöiden tasolla.

Yhteiskuntatasolla tarkoitetaan valtioita, kuntia, alueita, kansalaisyhteis-
kuntaa sekä kansainvälisiä yhteisöjä. Yhteiskuntataso sisältää myös joukko-
viestinnän, yhteiskunnallisen keskustelun, yleisen asenne- ja mielipideilmas-
ton sekä poliittisen päätöksenteon.

Yhteisötasolla tarkoitetaan ihmisten toimintaa erilaisissa yhteisöissä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi asukastoiminta, koulut, päiväkodit, työpaikat, harras-
teyhteisöt, seurojen ja yhdistysten paikallistoiminta sekä erilaiset verkossa toi-
mivat yhteisöt.

Yksilötasoon kuuluvat yksilön arki, perhe, ystävät ja muut läheiset 
ihmissuhteet.

Lisäksi ehkäisevälle päihdetyölle on määritelty kolme vaikuttamiskohdetta, 
joita ovat: 

1. suojaavat tekijät ja riskitekijät
2. tiedot, asenteet ja oikeudet
3. päihteidenkäyttö ja riippuvuudet. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa on hyvä 
asettaa tavoitteita ja keinoja, jotka kohdistuvat eri tasoille ja eri vaikuttamis-
kohteisiin. Parhaimmillaan ehkäisevää päihdetyötä tehdään laajasti monilla 
osa-alueilla. Toisaalta jo yhdelläkin tasolla tehty työ tukee kokonaisuutta. 
Tärkeää on, että työtä tehdään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, käytetyt 
keinot pohjautuvat tietoon ja työn onnistumista seurataan.

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan lähemmin kutakin ehkäisevän päihde-
työn vaikuttamiskohdetta kolmen toteutustason kautta, eli yhteiskunnalli-
sesta, yhteisöllisestä ja yksilöllisestä näkökulmasta.

3. Kuinka ehkäisevää  
päihdetyötä tehdään ja  
mihin sillä vaikutetaan?
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Ehkäisevän päihdetyön toteutustasot ja vaikuttamiskohteet kunnissa ja hyvinvointialueilla. 
Mukailtu ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien (Stakes, 2006 / THL, 2013) kuviosta. EHYT ry 2022.
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3.1  Suojaavat tekijät ja riskitekijät
Päihteidenkäytön aloittamiselta ja päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

• perhesuhteiden läheisyys
• koulussa selviytyminen ja tunnustuksen saaminen
• hyvä ja toimiva työyhteisö
• sosiaalinen ja emotionaalinen kyvykkyys
• yhteiskunnallinen päihteidenkäyttöön ja pelaamiseen liittyvä säätely.

Päihteidenkäytön aloittamiselle ja päihdehaitoille altistavia riskitekijöitä ovat esimerkiksi

• varhainen päihteiden kokeilu
• tulevaisuudensuunnitelmien puute
• käyttäytymis- ja keskittymishäiriöt
• ahdistuneisuus ja masennus
• työttömyys, pienituloisuus ja asumisen epävarmuus.
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3.1.1 Yhteiskuntataso: Lait, kansainväliset sopimukset, 
kulttuuriset normit ja elinympäristöt

Suomalaisten terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet 
lait. Tällaisia lakeja ovat muun muassa terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki, 
päihdehuoltolaki ja mielenterveyslaki. Viranomaiset ja järjestöt tekevät yhteis-
työtä myös Euroopan Unionin, Yhdistyneitten Kansakuntien ja Maailman ter-
veysjärjestö WHOn kanssa. Lisäksi poliisi ja tulli tekevät kansainvälistä yhteis-
työtä päihteiden saatavuuteen liittyen. 

Päihteidenkäyttöön ja pelaamiseen vaikuttavat niin ikään kulttuuriset nor-
mit, jotka voivat näkyä sekä yleisessä mielipideilmastossa että lainsäädännössä. 
Hyvä esimerkki normeista on ajatus siitä, että päihteet ja rahapelaaminen eivät 
kuulu lasten ja nuorten elämään, ja tätä normia vahvistetaan lakiin asetetuilla 
alkoholi- ja nikotiinituotteiden myynnin ja pelaamisen ikärajoilla. Kansallisia 
tavoitteita päihde- ja pelihaittojen vähentämiseksi on kirjattu sosiaali- ja ter-
veysministeriön päihde- ja riippuvuusstrategiaan. Sosiaali- ja terveysministe-
riön johdolla valmistellaan myös kansallista rahapelipoliittista ohjelmaa.

Kunnat ja hyvinvointialueet voivat vahvistaa alueen asukkaiden hyvinvointia 
huolehtimalla elinympäristöjen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Kaavoitus, 
asuinalueiden ja virkistyspaikkojen kunnossapito sekä valaistus vaikuttavat 
suoraan asukkaiden päivittäiseen arkeen.

Kunnat, viranomaiset, järjestöt, yritykset ja asukkaat voivat tehdä paikallista 
yhteistyötä Pakka-toimintamallin avulla. Kunnissa ja alueilla anniskelutoimin-
taa valvovat Valvira ja Aluehallintovirastot.

3.1.2 Yhteisötaso: Turvalliset ja osallistavat yhteisöt ja 
yhdistykset

Turvalliseen yhteisöön kuuluminen ja osallisuuden kokemus on tärkeää kai-
kille ihmisille, mikä korostaa yhteisöllisyyden merkitystä päihdehaitoilta suo-
jaavana tekijänä.

Kunnat voivat huolehtia, että nuorille on tarjolla vapaa-ajanviettopaikkoja 
ja ohjattua yhteisöllistä toimintaa. Kuntien tulisi myös varmistaa, että nuoriso-
työntekijöillä on riittävästi valmiuksia päihteisiin tai pelaamiseen liittyvän huo-
len varhaiseen tunnistamiseen ja puheeksiottoon.

Myös aikuisille on hyvä olla tarjolla päihteetöntä vapaa-ajantoimintaa ja koh-
taamispaikkoja, esimerkiksi järjestöjen järjestämänä. Alueen järjestöjen, yhdis-
tysten ja seurojen toimintaedellytyksiä ja vapaaehtoistoiminnan jatkuvuutta 
tulisi tukea taloudellisesti tai tiloja tarjoamalla.

Kaikessa ihmisten arkeen ja hyvinvointiin liittyvässä päätöksenteossa sekä 
kunnissa että hyvinvointialueilla kannattaa kuulla asukkaita jo ennen päätök-
sentekoa ja selvittää päätösten lapsivaikutukset. Tätä toimintaa tukevat usein 
erilaiset osallisuusasiakirjat ja -ohjelmat. Kuntiin ja hyvinvointialueille tulisi 
nimetä omat järjestökoordinaattorinsa, jotka vastaavat järjestöyhteistyöstä ja 
tukevat alueen asukkaiden osallistumista.

Järjestökoordinaattori voi kartoittaa myös asukkaiden kokemusta elinym-
päristöjen turvallisuudesta esimerkiksi järjestämällä asukkaiden ja viranomais-
ten yhteisiä turvallisuuskävelyitä. Päihdehaittoihin liittyvissä kysymyksissä jär-
jestökoordinaattori voi yhdessä ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin kanssa 
organisoida päihdefoorumeita, päihdetilannekyselyitä ja anniskelutoiminnan 
lupalausuntoja, joihin myös asukkailla ja paikallisilla yhteisöillä on mahdolli-
suus vaikuttaa.
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3.1.3 Yksilötaso: Hyvinvoinnin tuki ja terveelliset elintavat eri 
ikä- ja elämänvaiheissa

Huomion kiinnittäminen suojaaviin ja riskitekijöihin on erityisen tärkeää erilai-
sissa elämän nivelvaiheissa, joita ovat muun muassa siirtyminen lapsuudesta 
nuoruuteen, koulusta opintoihin, opinnoista työelämään ja työelämästä eläk-
keelle. Muita merkittäviä tapahtumia ovat perheen perustaminen ja lasten 
saanti, tai raskaat muutokset kuten sairastuminen tai läheisen menettäminen.

Lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan koulu- ja opis-
keluterveydenhuollossa. Erityisen tärkeää on niin kutsuttu sosiaalinen vah-
vistaminen, jonka rooli päihteidenkäytön aloittamiselta ja päihdehaitoilta 
suojaavana tekijänä on varsin merkittävä. Lasten ja nuorten kohdalla tämä 
tarkoittaa esimerkiksi itsetunnon, myönteisen minäkuvan ja kaverisuhteiden 
vahvistamista.

Perheiden voimavaroja ja terveellisiä elintapoja voidaan tukea monissa kun-
tien ja hyvinvointialueiden palveluissa. Esimerkiksi perhekeskukset tarjoavat 
keskusteluapua vanhemmuuden haasteisiin ja nuorten päihdekokeiluihin. 

Terveyskeskuksissa annetaan elintapaohjausta ja tuetaan ihmisten toi-
mintakykyä, samoin kuin sosiaalityössä, asumispalveluissa ja kuntoutuksessa. 
Yksilötasolla päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja haitoille altistaviin riskiteki-
jöihin on mahdollista vaikuttaa terveellisiä elintapoja tukemalla: vahvistamalla 
ihmisten tietoja, taitoja, motivaatiota ja tavoitteenasettelua positiivisin keinoin 
sekä huomioimalla heidän ympäristönsä ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset 
toimintakykyyn. 
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3.2  Tiedot, asenteet ja oikeudet
Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan ihmisten tietoihin, asenteisiin ja oikeuk-
siin. Tavoitteena on muun muassa

• luotettavan tiedon välittäminen
• kansalaisten, ammattilaisten ja päättäjien keinovalikoiman ja osaamisen 

vahvistaminen
• vuorovaikutteinen viestintä
• rakentavan asenne- ja mielipideilmaston luominen
• ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen
• laadukkaiden ja kattavien päihdepalveluiden toteutuminen.
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3.2.1 Yhteiskuntataso: Tieto ja osaaminen, viestintä, oikeus 
hoitoon

Kuntien ja hyvinvontialueiden ehkäisevä päihdetyö on kattavaa, kustannus- 
tehokasta ja vaikuttavaa muun muassa silloin, kun 

• päihdehaitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen 
• ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista 
• riskikäyttäjille tarjotaan tukea varhaisessa vaiheessa. 

(THL 2015, Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Alkoholi-, huume- ja raha-
pelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen.)

Kun ehkäisevää päihdetyötä ja päihdepalveluita suunnitellaan kunnissa ja 
hyvinvointialueilla, on suunnittelussa otettava huomioon päihteidenkäytön 
ja ongelmallisen pelaamisen taustalla olevia tekijöitä, kuten sosioekonomi-
sia eroja toimeentulossa ja terveydessä. Ehkäisevällä päihdetyöllä on yhdys-
pintoja moniin muihin alueen asukkaiden elämän osa-alueisiin ja palveluihin. 
Ehkäisevää päihdetyötä kannattaa suunnitella samanaikaisesti mielentervey-
den edistämisen kanssa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstö- ja sote-palvelustrategioissa on 
hyvä linjata henkilöstön osaamisen kehittämisen painopisteistä. Kasvatus-, 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ehkäisevän päihdetyön ja puheeksioton 
koulutuksia tarjoaa muun muassa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä muut 
ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoon kuuluvat järjestöt.

Päihdeongelmiin liittyy edelleen negatiivisia ennakkokäsityksiä, jotka vai-
kuttavat kielteisesti ongelmista kärsiviin ihmisiin ja heidän asemaansa yhteis-
kunnassa ja yhteisöissä. Tällöin puhutaan kielteisen leiman tai stigman saami-
sesta. Ammattilaisten, päättäjien ja tiedotusvälineiden onkin tärkeää käyttää 
ihmisiä kunnioittavaa kieltä ja sanastoa, jotta jo valmiiksi haavoittuvassa ase-
massa olevien ihmisten asema ei heikkene. Näin päihde- ja peliongelmiin on 
helpompi hakea apua ajoissa.

Kansalaisten terveyttä edistäviä valintoja voidaan tukea kuntien ja hyvin-
vointialueiden palveluissa lisäämällä tietoutta päihteiden, nikotiinituotteiden 
ja rahapelaamisen haitoista. Viestintäkampanjat oikein toteutettuna lisäävät 
tietoa riskeistä, haitoista sekä riskien vähentämisen keinoista ja avun saannin 
mahdollisuuksista.

Ehkäisevässä päihdetyössä oikeuksilla tarkoitetaan perus- ja ihmisoikeuk-
sien toteutumisen lisäksi kansalaisten, ammattilaisten ja päättäjien oikeutta 
luotettavaan tietoon sekä rakentavaan asenne- ja mielipideilmastoon. 
Oikeuksista puhutaan myös lainmukaisten laadukkaiden ja kattavien päih-
depalveluiden järjestämisen kohdalla: apua tarvitsevalla ihmisellä on oikeus 
tarvitsemiinsa päihdepalveluihin. Päihdepalveluita tulee suunnitella ja johtaa 
ihmisten yhdenvertaisuus, moninaisuus ja kunnioittava sanasto huomioiden.

3.2.2 Yhteisötaso: Päihdekasvatus, päihdelinjaukset  
ja päihdeohjelmat

Nykyaikainen ehkäisevä päihdetyö on vuorovaikutteista ja osallistavaa. 
Erilaisissa yhteisöissä on hyvä laatia yhteisiä päihteisiin ja pelaamiseen liitty-
viä pelisääntöjä toiminnan mielekkyyden, turvallisuuden ja tarvittaessa avun 
saannin turvaamiseksi.
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Opettajat voivat toteuttaa päihdekasvatusta oppitunneilla keskustelemalla 
päihteisiin ja digipelaamiseen liittyvistä teemoista oppilaiden ja opiskelijoiden 
kanssa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n päihde- ja pelikasvatustuntipakettei-
hin kuuluvat usein niin henkilökunnan infot kuin vanhempainiltojen järjestä-
minen. Käytettävät menetelmät antavat valmiuksia lasten kanssa päihteistä ja 
pelaamisesta keskustelemiseen sekä vanhemmille että henkilöstölle.

Päihdekasvatus on kuitenkin vain yksi osa oppilaitosten ehkäisevää päih-
detyötä, johon kuuluvat myös muun muassa turvallisen kasvun ja kehityk-
sen tukeminen, riittävät opiskeluhuollon palvelut, oppilaitoksen päihdepeli-
sääntöjen laatiminen sekä oikea-aikainen puuttuminen päihteidenkäyttöön. 
Ehkäisevä päihdetyö oppilaitoksissa edellyttää hyvää yhteistyötä opettajien, 
opiskeluhuollon työntekijöiden, kotien, kunnan nuorisotyön ja muiden paikal-
listen ehkäisevän työn toimijoiden kesken. Oppilaitosten ehkäisevä päihdetyö 
tulisi näkyä opiskeluhuollon suunnitelmissa ja ehkäisevän päihdetyön toteutu-
mista tulisi arvioida opiskeluhuoltoryhmissä.

Työyhteisön päihdeohjelman laatiminen on osa työsuojelua ja työhyvinvoin-
nin kehittämistä. Päihdeohjelma on työpaikan yhteinen sopimus, asiakirja, 
jonka avulla päihdeongelmia ja -haittoja ennaltaehkäistään ja joilla niihin puu-
tutaan. Parhaimmillaan ohjelma rohkaisee keskustelemaan päihdekysymyk-
sistä ja sitouttaa koko työyhteisöä toimimaan päihdeasioissa. Savuttomuutta 
voidaan tukea ottamalla käyttöön Savuton työpaikka -mallin ohjeistukset. 

Kunnat ja hyvinvointialueet voivat linjata alkoholitarjoilusta ja nikotiinituot-
teiden käytöstä omissa tiloissaan ja tilaisuuksissaan. Tällaisia linjauksia voidaan 
hyödyntää myös kriteereinä, kun kilpailutetaan palveluita tai myönnetään 
avustuksia paikalliselle järjestötoiminnalle. Esimerkkinä tällaisesta linjauksesta 
on tuen myöntäminen vain sellaisille urheiluseuroille, jotka sitoutuvat toimin-
nassaan nuuskattomuuteen.

3.2.3 Yksilötaso: Päihteidenkäytön ja pelaamisen puheeksiotto

Päihteiden riskikäytön varhainen tunnistaminen on tärkeää, kun halutaan 
vähentää siitä aiheutuvia haittoja. Päihteidenkäytön ja pelaamisen puheeksi-
otto on yksinkertaisimmillaan sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden työnte-
kijä kysyy kohtaamaltaan asiakkaalta, käyttääkö tämä päihteitä tai pelaako hän 
rahapelejä. 

Puheeksioton ja niin kutsutun mini-intervention, eli lyhytneuvonnan koko-
naisuudessa edetään niin, että ensin työntekijä kysyy asiakkaalta päihteiden-
käytöstä ja pelaamisesta. Seuraavaksi hän selvittää esimerkiksi täytettävän 
testin avulla, aiheutuuko toiminnasta asiakkaalle riskejä tai ongelmia. Riskien 
selvittämisen jälkeen hän motivoi asiakasta muutokseen ja sopii tämän kanssa, 
kuinka tilanteen edistymistä seurataan. Tarvittaessa hän ohjaa asiakkaan lisä-
tuen tai päihdepalveluiden piiriin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vahvinta tutkimusnäyttöä 
mini-interventiosta on saatu alkoholin riskikäyttöön liittyen. Vähintään joka 
kymmenes neuvontaa saaneista riskikäyttäjistä tai alkoholia haitallisesti käyt-
tävistä on siirtynyt lyhytneuvonnan jälkeen kohtuukäyttöön tai lopettaa päih-
teidenkäytön kokonaan. Mini-intervention tehon on arvioitu säilyvän 1–2 vuotta. 
Mini-interventio toimii parhaiten ennen merkittävien haittojen ilmenemistä. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että puheeksiottoa tehdään eri sosiaali- ja terveys-
palveluissa matalalla kynnyksellä ja mahdollisuuksien mukaan kaikille palve-
luita käyttäville asiakkaille, vaikka riskejä ei olisi aiemmin havaittu. Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry on tuottanut riskien arviointiin ja seurantaan erilaisia mate-
riaaleja niin vastaanottotyön tueksi kuin asiakkaiden itsenäiseen käyttöön. 
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Tietojohtamisen näkökulmasta on tärkeää, että toteutuneet mini-interventiot 
kirjataan tilastoitavaan muotoon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin. 
Tähän kannustaa myös yksi hyvinvointialueiden valtion lisärahoituksen kritee-
reistä, eli mini-interventioiden rakenteisen kirjaamisen tilastointia mittaava 
hyte-kerroin (THL).
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3.3  Päihteidenkäyttö ja riippuvuudet
Ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholi-, nikotiini-, huumausaine- sekä raha- ja 
digipelihaittojen ehkäisyn. Päihde- ja pelihaitoilla tarkoitetaan niin taloudelli-
sia kuin inhimillisiä haittoja yksilölle itselleen, hänen läheisilleen, yhteisöille ja 
koko yhteiskunnalle. 

Tutkimalla alueen päihdeoloja ja tuntemalla kohderyhmien arkea kunnat ja 
hyvinvointialueet voivat suunnitella vaikuttavampaa riskiehkäisyä sekä haittoja 
vähentävää ja toipumista tukevaa työtä. 
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3.3.1 Yhteiskuntataso: Alueen päihdeolot ja haittojen 
vähentäminen

Kuntien ja alueiden ehkäisevää päihdetyötä ohjaa laki ehkäisevän päihdetyön 
järjestämisestä. Lain toimeenpano-ohjelman väliarvioinnissa (THL, 2021) tode-
taan, että työ on kattavaa, kustannustehokasta ja vaikuttavaa muun muassa 
silloin, kun 

• ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat kunnossa 
• haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä 
• työtä tehdään laajassa yhteistyössä.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla erilaisten asiakirjojen tulisi ohjata ehkäisevän 
päihdetyön toimintaa ja strategioissa linjata ehkäisevästä päihdetyöstä osana 
asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvointikertomuksen ja 
-suunnitelman osaksi tulisi laatia ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, johon 
on kuvattu alueen päihdeolot, ehkäisevän päihdetyön tavoitteet, toimenpiteet 
ja niiden seuranta. 

Alueellista tilastotietoa löytyy muun muassa seuraavista THL:n palveluista: 
TEAviisari, Sotkanet, Päihdeavainindikaattorit ja Kouluterveyskysely. Lisäksi 
kunnat ja alueet voivat tehdä Pakka-toimintamallin mukaisia päihdetilanne-
kyselyitään tietojohtamisen tueksi.

3.3.2 Yhteisötaso: Eri kohderyhmien arki ja läheisten tarpeet

Päihdeolojen kartoituksessa ja ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa kannat-
taa hyödyntää alueen yhteisöjen ja järjestöjen paikallistuntemusta. On tärkeää 
toimia siellä, missä ihmiset ovat ja elävät omaan arkeaan. Ihmisten tarpeiden 
ja eri kohderyhmien tuntemus auttavat tavoitteiden asettamisessa ja interve-
ntioiden suunnittelussa. 

Niin ehkäisevässä päihdetyössä kuin päihdepalveluiden suunnittelussa voi-
daan tunnistaa erilaisia päihteidenkäyttötilanteita ja erityisessä riskissä olevia 
ryhmiä. Kuntien ja alueiden kohtaavassa asiakastyössä kannattaa tehdä yhteis-
työtä esimerkiksi järjestöjen tapahtumista vastaavien ja kohtaamispaikkojen 
työntekijöiden kanssa. 

Erityisesti etsivässä ja jalkautuvassa työssä kannattaa hyödyntää päihde-
palveluiden käyttäjien ja koulutettujen kokemusasiantuntijoiden tietämystä. 
Koulutetut kokemusasiantuntijat voivat myös tarjota oman tarinansa kautta 
palveluiden käyttäjien näkökulmaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten 
koulutuksissa.

Päihdepalveluiden suunnittelussa on huomioitava ehkäisevän päihde-
työn laissa mainittu läheisten tukeminen. Läheiset, kuten kumppanit, lapset 
ja sukulaiset voivat tarvita tukea ja apua omaan hyvinvointiinsa ja jaksami-
seensa. Yksi tuen muoto on vertaistuki, jossa sairauden tai muun vastoinkäy-
misen kokenut tukee toisia samankaltaisia tilanteita kokeneita. Järjestöillä on 
vertaistukitoimintaa niin päihde- ja riippuvuushaittoja kokeville kuin heidän 
läheisilleen.
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3.3.3 Yksilötaso: Kunnioittava kohtaaminen ja tuen 
saavutettavuus

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään kaikkien ikä- ja väestöryhmien kanssa. Niin 
ehkäisevän päihdetyön kuin vaativamman tuen ja hoidon suunnittelussa on 
huomioitava ihmisten yhdenvertaisuus ja moninaisuus. Kansallisen päihde- ja 
riippuvuusstrategian mukaan huomioitavia asioita ovat ihmisten ikä, toimin-
takyky, etninen tausta, koulutus, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja 
sukupuolen moninaisuus. 
Tietoa, neuvontaa, tukea ja palveluita on kohdennettava vastaamaan niitä tar-
vitsevien ihmisten tarpeita. Riskiryhmille kohdennettuja aineistoja ovat esi-
merkiksi alkoholinkäytön riskikäyttäjille tarkoitetut itsehallintaa tukevat mate-
riaalit, raskaana olevien tai raskautta suunnittelevien hyvinvoinnin tukeminen 
ja erilaisten huumeiden käyttötilanteita huomioiva terveysneuvonta. 

Ymmärrettävän, tarpeelliseksi koetun ja puhuttelevan sisällön lisäksi on 
kiinnitettävä huomiota eri kohderyhmien käyttämiin viestintävälineisiin. 
Esimerkiksi kaikilla ihmisillä ei ole käytössään älypuhelinta tai verkkoasiointiin 
tarvittavia tietoteknisiä taitoja. Toisaalta jollekin etäasiointi voi olla hyvinkin toi-
miva ratkaisu.

Päihdepalveluita koskeva tieto tulee koota yhteen paikkaan, ja siitä tulee 
viestiä alueen asukkaille monikanavaisesti. Palveluiden on oltava saavutetta-
vissa alueen asukkaille asuinpaikasta riippumatta. Fyysistä saavutettavuutta 
voidaan lisätä järjestämällä liikkuvia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä.

Matalan kynnyksen palveluiden vahvistaminen ja kielteisen leiman eli niin 
kutsutun stigman vähentäminen auttaa hakeutumaan hoitoon aikaisem-
min. Tämä on kaikkien kansalaisten ja koko yhteiskunnan etu. Kunnioittava 
asiakkaan kohtaaminen ja arvostava asenne on eettisen ehkäisevän päih-
detyön perusta. Asiakkaita tulee kuulla palveluiden kehittämisessä. Saatuun 
palautteeseen ja kehittämisehdotuksiin tulee tarttua parhaiden tulosten 
saavuttamiseksi.
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Järjestöt kohtaavat ja auttavat usein kaikkein heikoimmassa asemassa olevia 
kansalaisia. Monelle järjestöt ovat ensimmäinen tai jopa ainoa paikka, josta pit-
kään toivottu apu, kuunteleva korva tai yksinäisyyttä lievittävä lähiyhteisö on 
löytynyt.

Järjestöt tarjoavat myös tekemistä ja tapaamispaikkoja alueen asukkaille ja 
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Yhdessä tekeminen vahvistaa osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä. Tämä on tärkeää jo ihmisten mielekkään elämän vuoksi, mutta 
samalla se tulee vahvistaneeksi päihteidenkäytöltä ja päihdehaitoilta suojaa-
via tekijöitä. 

Esimerkiksi järjestöjen tarjoama vertaistuki on toimintaa, jossa sairauden 
tai muun vastoinkäymisen kokenut tukee toisia samankaltaista kokeneita. 
Koulutettu kokemusasiantuntija puolestaan vaikuttaa oman tarinansa kautta 
palveluiden yhteiskehittämisessä, tai eri alojen ammattilaisten koulutuksissa 
tuoden esiin palveluiden käyttäjien näkökulmaa.
Järjestöt kohtaavat ja auttavat usein kaikkein heikoimmassa asemassa olevia 
kansalaisia. Monelle järjestöt ovat ensimmäinen tai jopa ainoa paikka, josta pit-
kään toivottu apu, kuunteleva korva tai yksinäisyyttä lievittävä lähiyhteisö on 
löytynyt.

Järjestöt tarjoavat myös tekemistä ja tapaamispaikkoja alueen asukkaille ja 
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Yhdessä tekeminen vahvistaa osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä. Tämä on tärkeää jo ihmisten mielekkään elämän vuoksi, mutta 
samalla se tulee vahvistaneeksi päihteidenkäytöltä ja päihdehaitoilta suojaa-
via tekijöitä. 

Esimerkiksi järjestöjen tarjoama vertaistuki on toimintaa, jossa sairauden 
tai muun vastoinkäymisen kokenut tukee toisia samankaltaista kokeneita. 
Koulutettu kokemusasiantuntija puolestaan vaikuttaa oman tarinansa kautta 
palveluiden yhteiskehittämisessä, tai eri alojen ammattilaisten koulutuksissa 
tuoden esiin palveluiden käyttäjien näkökulmaa.

4.1 Asiantuntijatukea ja menetelmiä asukkaiden 
hyvinvoinnin tueksi

Järjestöissä on paljon asiantuntijatietoa ja kansalaisten arjen kokemuksiin 
pohjautuvaa tietoa niin ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kuin 
alueen elinoloista, päihdeoloista ja asukkaiden tarpeista. Tätä kaikkea kan-
nattaa hyödyntää, kun kirjataan ehkäisevän päihdetyön tavoitteita kuntien ja 
hyvinvointialueiden hyvinvointisuunnitelmiin ja -kertomuksiin.

Järjestöt tarjoavat koulutusta eri alojen ammattilaisten osaamisen vahvista-
miseksi. Lisäksi tarjolla on vuorovaikutteisia ja yhteisöllisiä menetelmiä esimer-
kiksi kouluihin, oppilaitoksiin, nuorisotyöhön, oppilashuoltoon ja työyhteisöille. 

Järjestöjen viestintäkampanjat ja tapahtumat tavoittavat alueen asukkaita 
ja tarjoavat yhteistyön paikkoja kunnille ja hyvinvointialueille.

Järjestöillä on myös paljon oma-apu -materiaaleja, neuvontapalveluita, ver-
taistoimintaa ja kohtaamispaikkoja alueen asukkaiden hyvinvoinnin tueksi. 

4. Järjestöt ehkäisevän 
päihdetyön kumppaneina
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Näitä kannattaa hyödyntää ja linkittää sekä hyvinvointisuunnitelmien että sosi-
aali- ja terveydenhuollon palveluketjukuvausten osaksi.

Vaikuttavaan ehkäisevään päihdetyöhön tarvitaan alueen asukkaiden, viran-
omaisten, järjestöjen ja elinkeinotoimijoiden välistä yhteistyötä. Järjestöjen 
edustajat ovat usein mukana paikallisissa moniammatillisissa työryhmissä. 
Yhteistyötä organisoidaan yleensä  järjestöneuvottelukuntien kautta. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden kannattaa nimetä järjestöyhteistyöhön oma 
järjestökoordinaattorinsa ja ehkäisevään päihdetyöhön oma yhdyshenkilönsä.
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4.2  Yhteistyöhön asukkaiden, yhteisöjen ja järjestöjen 
kanssa velvoittaa myös laki

Kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaa säätelevät useat lait. Osassa niistä 
säädetään yhteistyöstä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. 
Esimerkiksi laissa ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) 1§ sääde-
tään, että julkinen valta huolehtii päihde- ja pelihaittojen ehkäisystä yhteis-
työssä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 7 § säätää niin 
kunnan kuin hyvinvointialueiden yhteistyöstä järjestöjen kanssa. Lain mukaan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä on tehtävä muun muassa 
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Saman lain mukaan kuntien ja hyvinvointialueiden on tuettava järjestö-
jen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä. 

Lisäksi hyvinvointialueiden on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa ter-
veyden edistämisen toimijoiden kanssa työtä koskevista tavoitteista, toimen-
piteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Tämä koskee myös Helsingin kaupungin 
yhteistyötä HUS-yhtymän kanssa.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 29§ säätää asukkaiden ja palveluiden 
käyttäjien oikeudesta osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. 
Keinoina listataan muun muassa keskustelu- ja kuulemistilaisuudet, asukas-
raadit ja mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa. 

Palveluita voidaan myös kehittää yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa ja 
nimetä heidän edustajiaan hyvinvointialueen toimielimiin. Osallistumista ja 
vaikuttamista voi edistää myös tukemalla asukkaiden, yhteisöjen ja järjestöjen 
oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

4.3  Pakka-toimintamalli tukee paikallista ehkäisevän 
päihdetyön yhteistyötä

Pakka-toimintamallilla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti. Mallissa 
päättäjät, viranomaiset, yritykset, yhteisöt ja kuntalaiset toimivat yhdessä. 
Painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa.

Toimintamallia varten kehitettyjä käytäntöjä ja työkaluja ovat muun muassa 
ostokokeet, asiakasarvioinnit, vastuullisuuskoulutukset, lupalausunto, päihde-
tilannekyselyt, vastuullisen anniskelun omavalvonta ja yhteisiä pelisääntöjä 
luova yhteistyöfoorumien toiminta.

Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan tutkitusti 

• parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa
• vähentää alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta
• tukea alaikäisten raittiutta
• vaikuttaa asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta
• tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa. 

PAKKA-toimintamallia koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työn tueksi 
on tuotettu verkkomateriaalia ja työkaluja.
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Ehkäisevää päihdetyötä tehdään ihmisten arjessa, palveluissa ja elinympäris-
töissä erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Tavoitteena on, että ihmiset voi-
vat hyvin. Kunnissa ja hyvinvointialueilla ehkäisevästä päihdetyöstä linjataan 
muun muassa strategioissa, hyvinvointisuunnitelmissa ja ehkäisevän päihde-
työn toimintaohjelmissa. 

EHYT ry on koonnut suosituksia ehkäisevään päihdetyöhön kunnille ja 
hyvinvointialueille.

Liite 1: Muistilista kuntien  
ja hyvinvointialueiden  
ehkäisevään päihdetyöhön

1. Ehkäisevä päihdetyö toteutuu palveluissa

 □ Ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholi-, nikotiini-, huumaus-
aine- sekä raha- ja digipelihaittojen ehkäisyn. 

 □ Palveluiden suunnittelussa huomioidaan erilaiset elämän- 
tilanteet ja tarpeet. 

 □ Nuorille on tarjolla useita erilaisia vapaa-ajanviettopaikkoja. 
Kuntien nuorisotoimen ja vapaa-ajan palveluiden toimin-
nan tueksi on laadittu päihdelinjauksia.

 □ Aikuisille on tarjolla päihteettömiä kohtaamispaikkoja.

 □ Sote-palveluiden ammattilaisilla on työkaluja päihteiden- 
käytön ja pelaamisen puheeksiottoon ja lyhytneu-
vontaan. Toteutuneet mini-interventiot tilastoidaan 
Avohilmo-järjestelmään.

 □ Päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyvää tietoa, neuvontaa ja 
keskustelumahdollisuuksia tarjotaan matalalla kynnyksellä, 
myös ilman ajanvarausta.

 □ Perheille tarjotaan tukea nuorten päihdekokeiluista keskus-
telemiseen ja vanhemmuuteen.

 □ Yleisötapahtumissa ja järjestöjen kohtaamispaikoissa tarjo-
taan neuvontaa ja sote-palveluita.

 □ Apua ja tukea tarvitsevat ohjataan tuen ja hoidon piiriin. 

 □ Palveluita tarjotaan kohtaavan työn lisäksi saavutettavasti 
verkossa. Tieto alueen päihdepalveluista löytyy helposti.

 □ Päihde- ja riippuvuushaittoja kokevien ihmisten läheisille 
tarjotaan tukea ja palveluita.
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2. Päihdepalvelut ovat saavutettavia  
ja laadukkaita

 □ Päihdepalveluita suunnitellaan ja johdetaan ihmisten 
yhdenvertaisuus, moninaisuus ja kunnioittava sanasto 
huomioiden.

 □ Päihdepalveluita koskeva tieto kootaan yhteen paikkaan ja 
niistä viestitään monikanavaisesti.

 □ Tiedon jakamisessa huomioidaan eri kohderyhmät ja  
näiden käyttämät viestintävälineet.

 □ Päihde- ja riippuvuushaittoja kokevien ihmisten läheiset, 
kuten kumppanit, lapset ja sukulaiset saavat apua ja tukea.

 □ Vertaistukitoiminnan ja sitä tarjoavien järjestöjen toiminta-
edellytyksistä huolehditaan.

 □ Päihdepalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys 
varmistetaan. 

 □ Palveluiden saatavuus varmistetaan  kaikille alueen asuk-
kaille asuinpaikasta riippumatta, myös fyysisesti, esimer-
kiksi liikkuvina palveluina.

 □ Päihdepalveluiden asiakkaiden palautekanavia vahviste-
taan, niiden käyttöön kannustetaan ja kehittämisehdotuk-
siin tartutaan.

3. Rakenteet ja hallinto edistävät ehkäisevää 
päihdetyötä

 □ Kunnassa nimetään  lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön 
tehtävistä vastaava toimielin.

 □ Hyvinvointialue tukee alueensa kuntien ehkäise-
vää päihdetyötä ja vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä 
sote-palveluissaan.

 □ Monialaiset työryhmät kokoavat toimijoita yhteistyöhön.

 □ Kuntiin ja hyvinvointialueille nimetään omat ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilöt tai koordinaattorit.

 □ Strategioissa linjataan ehkäisevästä päihdetyöstä osana 
asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

 □ Henkilöstö- ja sote-palvelustrategioissa linjataan henkilös-
tön ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistamisesta.

 □ Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman osaksi laadi-
taan ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, johon kuvataan 
alueen päihdeolot, ehkäisevän päihdetyön tavoitteet,  
toimenpiteet ja niiden seuranta.

 □ Lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitel-
massa sekä alueellisessa opiskeluhuollon suunnitelmassa 
huomioidaan ehkäisevä päihdetyö.
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4. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään sektorirajat 
ylittäen

 □ Ehkäisevää päihdetyötä tehdään monenlaisten ikä- ja 
väestöryhmien kanssa, mikä huomioidaan näille ryhmille 
tarjottavissa palveluissa.

 □ Ehkäisevä päihdetyö on saavutettavaa ja alueen asukkaat 
ovat sen piirissä asuinpaikastaan riippumatta.

 □ Asukkaiden elinympäristöistä ja niiden turvallisuudesta 
huolehditaan.

 □ Koulujen ehkäisevää päihdetyötä suunnitellaan ja toteute-
taan yhteistyössä kuntien nuorisotyön kanssa.

 □ Kuntien sivistystoimi, koulutuksen järjestäjät ja hyvin-
vointialueiden opiskeluhuoltopalvelut suunnitte-
levat yhteistä ehkäisevää päihdetyötä alueellisissa 
opiskeluhuoltoryhmissä.

 □ Hyvinvointialueiden sote-palveluiden palveluketjukuvauk-
sissa huomioidaan ihmisten arki ja tarpeet laaja-alaisesti.

 □ Mielenterveyden edistämistä ja ehkäisevää päihdetyötä 
suunnitellaan yhteistyönä.

 □ Ehkäisevän päihdetyön ja päihdepalveluiden suunnitte-
lussa huomioidaan ihmisten yhdenvertaisuus ja moninai-
suus. Kansallisen päihde- ja riippuvuusstrategian mukaan 
huomioitavia asioita ovat ihmisten ikä, toimintakyky, etni-
nen tausta, koulutus, sukupuoli, seksuaalinen suuntautu-
minen ja sukupuolen moninaisuus.

5. Alueen asukkaat ja järjestöt osallistuvat 
hyvinvointia edistävään työhön

 □ Kuntiin ja hyvinvointialueille nimetään omat järjestökoordi-
naattorinsa, jotka vastaavat järjestöyhteistyöstä ja tukevat 
alueen asukkaiden osallistumista.

 □ Alueen asukkaiden ja järjestöjen tietämystä hyödynnetään 
alueen päihdeolojen kartoituksessa ja ehkäisevän päihde-
työn toimien suunnittelussa.

 □ Ehkäisevän päihdetyön viestintäkampanjoita ja -tapahtu-
mia järjestetään yhdessä asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

 □ PAKKA-mallia toteutetaan yhteistyössä alueen eri toimijoi-
den kanssa.

 □ Palveluiden käyttäjien ja kokemusasiantuntijoiden tietä-
mystä hyödynnetään päihdepalveluiden suunnittelussa. 

 □ Alueen järjestöjen ja vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä 
tuetaan. Tukeminen voi olla taloudellista ja esimerkiksi 
tilojen tarjoamista.
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Lisälukemista ehkäisevästä 
päihdetyöstä

• Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n verkkosivut
• Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston verkkosivut
• Hyvinvointivaalit.fi – EHYT ry:n ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston vaalitavoitteet  

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueilla 2021 (THL, 2021) (erityisesti sivut s. 29–41)
• Tutkimuksesta tiiviisti: Ehkäisevän päihdetyön sisällöt, toimet ja seuranta kunnissa  

– vuoden 2020 kuntakyselyn tuloksia (THL, 2020)
• Tiedä ja toimi -kortti: Ehkäisevä päihdetyö osaksi hyvinvointikertomuksia (THL, 2016)
• Tiedä ja toimi -kortti: Mini-interventio auttaa, rakenteiden kirjaaminen kannattaa (THL, 2020)
• Ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamallin esittely THL:n verkkosivuilla (2021)
• Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma: Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä  

tupakoinnin vähentäminen (STM, 2015)
• Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma: Väliarviointi ja tehostettavat toimet  

vuoteen 2025 (STM, 2021)
• Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030 – päihde- ja riippuvuusstrategia (STM, 2021)
• Alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanne Suomessa: Päihde- ja  

riippuvuusstrategian taustaselvitys (THL, 2021)

• Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) 
• Sote100-lakipaketti: Hallituksen esitys HE56/2021– Laki ehkäisevän päihdetyön 

järjestämisestä

• Laatutähteä tavoittelemassa: Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit (Stakes, 2006)

• Laatutähteä kiertämässä: Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja (THL, 2013)
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