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Tehoa haittojen ehkäisyyn, 

HYVINVOINTIA KUNNALLE

Kunnat vastaavat jatkossakin ehkäisevän päih-
detyön järjestämisestä osana lakisääteistä tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämistehtävää. EPT-laki 
määrittelee kuntien ehkäisevälle päihdetyölle 
perusrakenteet ja -tehtävät, mutta kunnat voivat 
valita miten työtä käytännössä toteuttavat. Työn 
lähtökohtana ovat kunnan päihdetilanne sekä ole-
massa oleva tieteellinen näyttö ja hyvät käytännöt. 

Toimintaohjelma on osa yhteistyöllä hyvinvointia 
ja terveyttä 2025 -toimenpidekokonaisuutta.

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ OSANA 
STRATEGISTA SUUNNITTELUA

Kunta määrittelee ehkäisevän päihdetyön tavoit-
teet, toimenpiteet ja resurssit osana kuntastra-
tegiaa ja hyvinvointikertomusta. Kunnallisen tai 
alueellisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 
laatiminen ja yhdistäminen kunnan hyvinvointi-
kertomukseen on esimerkki hyvästä käytännöstä, 
jolla voidaan tukea verkostomaisen työn johta-
mista ja yhteensovittamista.

Päihdetilannetta sekä ehkäisevän päihdetyön 
toteutumista ja tuloksia seurataan vuosittain ja 
niistä raportoidaan valtuustokausittain hyvinvoin-
tikertomuksessa. Päihdetilanteen seurannassa voi 
hyödyntää mm. Kunnan päihdeavainindikaattoreita  
(ks. SOTKAnet.fi).

Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytöstä sekä ongelmallisesta 
rahapelaamisesta aiheutuu kuntalaisille terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja, 
jotka kuormittavat kunnan taloutta. Haittojen ehkäisy tehostuu ehkäisevän 
päihdetyön järjestämistä koskevan lain myötä (EPT-laki, 523/2015).
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TOIMIVAT MENETELMÄT KYSYNNÄN JA 
SAATAVUUDEN VÄHENTÄMISEEN

Tiedotus, valistus ja neuvonta tähtäävät alkoholin, 
tupakan, huumeiden ja rahapelien kysynnän vähe-
nemiseen. Saatavuuteen vaikutetaan esimerkiksi 
varmistamalla alkoholia, tupakkaa ja rahapelejä 
koskevien ikärajojen sekä päihtyneille anniskelu-
kiellon noudattaminen yhteistyössä valvontavi-
ranomaisten ja elinkeinotoimijoiden kanssa. 

Kysynnän ja tarjonnan ehkäisyn toimia on yhdis-
tetty Pakka-toiminta  mallissa (ks. lisää 
www.thl.fi/pakka.

KUNTALAISET MUKAAN

Päihdefoorumit, asukkaille suunnatut tilannekyse-
lyt ja viranomaisille alkoholilupa-asioissa annetta-
vat lausunnot ovat esimerkkejä kunnan tavoista 
edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haitto-
jen vähentämiseksi.

Laki  
ehkäisevän  
päihdetyön  
järjestämisestä 

523/2015
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VARMISTA AINAKIN NÄMÄ!
Kunnan nimitt ämä toimielin vastaa ehkäisevän päihdetyön tehtävistä.

KUNNAN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN PERUSTEHTÄVÄT LAIN MUKAAN (EPT-LAKI, 5., 6. §)  
Onko kunnassanne ehkäisevälle päihdetyölle nimitetty toimielin 
varmistanut seuraavien tehtävien hoitamisen? Kyllä

1) kunnan päihdeolojen seuranta ja niitä koskeva tiedotus 

2) päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevan tiedon tarjoaminen 
  yksilöille ja kuntalaisille 

3) päihdehaittojen ehkäisyn osaamisen lisääminen kaikissa kunnan tehtävissä 

4) ehkäisevän päihdetyön edistäminen kunnan eri hallinnonaloilla 

5) kunnan toimien sovittaminen yhteen alkoholi- ja tupakkalain valvonnan, poliisin,          
  järjestöjen ja elinkeino toimijoiden alkoholin, tupakan, huumausaineiden- ja    
  rahapelaamisen haittojen ehkäisyä tukevien toimien kanssa



Entä onko kunnassanne viranomaisyhteistyöllä, viranomaisilla annettavilla 
lausunnoilla ja kunnan omilla toimilla edistetty
kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päihdehaittojen ehkäisyyn? 
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EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN 
PAINOPISTEET SUUNTAAVAT 
TOIMINTAA

EPT-lain toimeenpanoa kunnissa ja 
alueilla tuetaan Ehkäisevän päihdetyön 
toimintaohjelmaan valittujen kuuden 
painopisteen mukaisesti. Tavoitteena 
on, että ehkäisevä päihdetyö on näin 
kattavampaa, vaikuttavampaa ja 
kustannustehokasta:

� Ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, 
alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat 
kunnossa.

� Haitoista viestitään tutkittuun tietoon 
perustuen yksilöiden valintojen sekä 
sosiaali- ja terveyspolitiikan tueksi.

� Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan 
sekä tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa.

� Paikallista alkoholi-, tupakka- ja 
rahapelipolitiikkaa toteutetaan 
suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä.

� Haittojen ehkäisyyn panostetaan 
lähiyhteisöissä.

� Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän 
päihdetyön osaamista.
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PANOSTAAKO KUNTASI 
EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN 
ASUKKAIDEN HYVINVOINNIN 
EDISTÄMISEKSI? 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja laske pisteet! 

kyllä = 1 piste / ei = 0 

1.  Kunnassa tiedetään kuka johtaa ehkäisevää päihdetyötä.     

2.  Ehkäisevän päihdetyön tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit 
on määritelty osana kuntastrategiaa ja hyvinvointikertomusta.     

3.  Kunnassa on nimitetty ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin.      

4.  Kunnan päihdetilannetta seurataan vuosittain ja sitä sekä tehtyä 
ehkäisevää päihdetyötä käsitellään valtuustokausittain 
osana kunnan hyvinvointikertomusta.      

5.  Kunnassa on ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta vastaava henkilö 
(koordinaattori tai yhdyshenkilö), jonka tehtävänkuva on määritelty 
ja jolle on osoitettu työhön riittävät resurssit.     

Kyllä    Ei
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6.  Kunta on linjannut suhtautumistaan alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttöön 
kunnan tiloissa ja tilaisuuksissa.      

7.  Kunnan oppilaitokset ehkäisevät alkoholin, tupakan, huumausaineiden 
ja rahapelaamisen haittoja suunnitelmallisesti osana oppilas- ja opiskeluhuoltoa.     

8.  Kunnan työpaikkojen päihdeohjelmiin on sisällytetty ja työterveysyhteistyössä on 
huomioitu alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja rahapelaamisen haittojen ehkäisy.     

9.  Kunnassa hyödynnetään systemaattisesti varhaisen tunnistamisen ja tuen menetelmiä 
(esim. lyhytneuvonta, tupakasta vieroitus) eri palveluissa huomioiden eri-ikäiset 
ja haavoittuvat ryhmät.      

10.  Valvontaviranomaisten ja elinkeinon kanssa tehdään yhteistyötä vastuullisuuden 
varmistamiseksi sekä anniskelussa että ikärajavalvottavien tuotteiden myynnissä 
yhdistäen kysynnän ja saatavuuden vähentämisen menetelmiä 
(esim. Pakka-toimintamalli).      

Tulokset

1–3 pistettä  Kunnan ehkäisevä päihdetyö ei toteudu lain edellyttämällä tavalla. 
 Tukea kuntasi ehkäisevän päihdetyön tekemiseen saat aluehallintovirastosta. 

4–7 pistettä  Hyvä, kunta on oikealla tiellä. Mahdollisuuksia kehittämiseen vielä on. 
 Tarkista, että lain edellyttämät asiat ovat myös kunnossa.

8–10 pistettä  Onneksi olkoon! Kunnassasi ehkäisevään päihdetyöhön on panostettu 
 sekä se nähdään tärkeänä keinona lisätä kuntalaisten hyvinvointia 
 ja vähentää  päihteistä aiheutuvia haittoja ja kustannuksia. 
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KUNNILLE TARJOTAAN TUKEA
Kunnat saavat ohjausta ja tukea alue-
hallintoviranomaisilta mm. ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilöverkoston ja 
vuorovaikutusohjauskäyntien kautta 
sekä tulevaisuudessa myös 
maakunnilta
(www.thl.fi  /ehkaisevapaihdetyo).

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) 
johtaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL) vastaa ohjauksesta ja
työn kehittämisestä koko maassa. 
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•  www.thl.fi/ehkaisevapaihdetyo > Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 
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