
HAITAT KUORMITTAVAT MAAKUNNAN HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA
Alkoholi ja tupakka selittävät puolet väestöryhmien välisistä terveyseroista. Alkoholin, tupakan ja 
huumeiden aiheuttamat kustannukset ovat vähintään noin 4,2 miljardia vuodessa. Lisäksi alkoholi, 
tupakka, huumeet ja rahapelit aiheuttavat vakavia haittoja – myös muille kuin käyttäjälle itselleen  
niin yhteisöissä, julkisilla paikoilla, työelämässä kuin perheissä ja läheissuhteissakin. 

Toimivia keinoja on näiden aineiden käytön ja rahapelaamisen sekä niistä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn 
ja vähentämiseen. Maakunta on kuntien ohella avainasemassa niiden käyttöönoton edistämisessä. 
Työtä tukee Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma, jossa kuvataan millaista on kattava, vaikuttava ja 
kustannustehokas ehkäisevä päihdetyö.

MAAKUNTA OHJAA ALUEENSA EHKÄISEVÄÄ PÄIHDETYÖTÄ
Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015, 4§) mukaan STM johtaa ja THL ohjaa ja 
kehittää ehkäisevää päihdetyötä kansallisesti. Maakunta tulee jatkossa huolehtimaan nykyisin alue-
hallintovirastoilcle kuuluvasta ehkäisevän päihdetyön alueellisesta ohjauksesta ja tuesta kunnille sekä 
lisäksi ehkäisevästä päihdetyöstä ehkäisevissä ja korjaavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. 

Ehkäisevää päihdetyötä tukevan rakenteen luonnos (1.1.2020-)

MAAKUNNAN TEHTÄVÄT
ehkäisevässä päihdetyössä 

Miksi?
Vähemmän haittoja – 
enemmän hyvinvointia, 
turvallisuutta ja elinvoimaa.

Muista
 Ehkäisevä päihdetyö 

pitää sisällään 
alkoholin, tupakka- 
ja nikotiinituotteet, 
huumeet ja rahapelit.

 Ehkäisevä päihdetyö on 
myös kuntien vastuulla.

 Maakuntien ehkäisevällä 
päihdetyöllä on monessa 
kohdin yhdyspintoja 
kuntien työhön.

 Ehkäisevässä 
päihdetyössä 
onnistuminen edellyttää 
monialaista yhteistyötä 
niin maakunnan 
sisällä kuin kuntien ja 
järjestöjen kanssa.

 Maakunnan ehkäisevässä 
päihdetyössä 
onnistuminen palkitaan 
hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen 
kertoimen kautta. 

TIEDÄ JA TOIMI
www.thl.fi/ehkaisevapaihdetyo

Osana sote- ja maakuntauudistusta määritetään maakunnalle tehtävät, joiden mukaisesti maakunta:

 ohjaa alueensa ehkäisevää päihdetyötä 

 suunnittelee ja kehittää sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa 

 tukee alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

http://www.thl.fi/ehkaisevapaihdetyo 


Käytännössä maakunta: 

 ohjaa ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain ja Ehkäisevän päihdetyön toi-
mintaohjelman alueellista ja paikallista toimeenpanoa ja huolehtii, että ohjelman pai-
nopisteet näkyvät maakunnan strategiassa ja paikallisessa työssä

 seuraa ja arvioi kuntien ja alueiden päihdetilannetta sekä ehkäisevää päihdetyötä 

 ohjaa ja tukee tarvelähtöisesti kuntien ehkäisevän päihdetyön kehittämistä 

 tehostaa yhtenäisten hyvien käytäntöjen jalkauttamista maakunnassa sopimalla  
työnjaosta ja yhdyspinnoista kuntien ja maakunnan välillä (esim. Pakka-malli,  
paikallinen lupalausunto, tupakasta vieroitus, mini-interventio ja muut varhaisen  
tuen menetelmät eri palveluissa, kuten Tie selväksi -malli ja vanhemmuuden tuki) 

 huolehtii alueensa monialaisen yhteistyön edistämisestä ja yhteensovittamisesta  
poikkihallinnollisissa työryhmissä eri viranomaisten, kuntien ja järjestöjen kanssa

 koordinoi kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkostoa, tukee alueen toimi- 
joita aihealueen hankkeissa ja eri alojen ammattilaisten osaamista mm. koulutuksin

 välittää viestiä alueelta THL:een ja sosiaali- ja terveysministeriöön.

Ehkäisevä päihdetyö kuuluu maakunnassa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
ja johtamista. Maakunta sisällyttää ehkäisevän päihdetyön muun muassa osaksi toimin-
taa ohjaavia suunnitelmia, alueellista hyvinvointikertomusta sekä arvioi ennalta päätösten  
vaikutuksia päihdehaittoihin väestöryhmittäin. 

SISÄLTÖNÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA
Ehkäisevän päihdetyön osalta kuvataan maakunnan palvelustrategiassa, palvelulupauksessa 
sekä sopimuksissa palvelutuottajien kanssa (ml. yhteistyösopimukset kuntiin): 

 tutkitun tiedon tarjoaminen yksilöille ja koko väestölle alkoholin riskikäytöstä, tupakka- 
ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käytöstä sekä haitallisesta rahapelaamisesta 

 puheeksiotto sekä mini-intervention ja tupakkavieroituksen käyttö palveluissa  
(esim. sote-keskuksissa, päivystyksessä, sosiaalipalveluissa) huomioiden masentu-
neisuuden ja psyykkisen kuormittuneisuuden seulonta

 muiden varhaisen tuen menetelmien käytön tuki moniammatillisessa yhteistyössä 
(esim. rattijuopumuksesta kiinnijääneiden puhuttelu)

 kirjaamiskäytännöt: asiakkaan/potilaan riskikäyttö, tarjottu tuki ja tilanteen seuranta

 hoitoon ohjauksen prosessi palveluittain alueella. 

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuolto tuottaa osaltaan päihdetietoa ja viestii päihdetilanteesta 
sekä tarjoaa asiantuntemustaan kuntien ja maakuntien päätöksentekijöille sekä yhdyspinta-
toimintojen koordinoimiseksi.

ALKOHOLILUPAHALLINTO JA TUPAKKAVALVONTA KUMPPANEIKSI
Alkoholi- ja tupakkalain mukaisella lupahallinnolla ja valvonnalla tuetaan saatavuuden 
sääntelyyn nojaavaa ehkäisevää päihdetyötä kunnissa. Maakunnat huolehtivat alkoholi- 
juomien vähittäismyynnin ja anniskelun sekä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden  
vähittäismyynnin lupahallinnosta ja lainmukaisuuden valvonnasta, kuten myös mainonnan 
ja myynninedistämisen valvonnasta alueellaan. Keinoja ovat esimerkiksi Pakka-toimintaakin 
tukevat valvontatarkastukset, omavalvonnan tuki ja verkostotyöhön osallistuminen.

RAKENTEET TUKEVAT TYÖTÄ, KOORDINAATIO ON TARPEEN
Maakunta itse ratkaisee miten se varmistaa, että edellä kuvatut tehtävät tulevat hoidettua 
ja koordinoitua, ja että ehkäisevään päihdetyöhön on varattu riittävät henkilöresurssit sekä 
keskushallinnossa että sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Toimiva ratkaisu voi olla yhdistää ehkäisevän päihdetyön koordinaatio pienissä maakunnissa 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatioon, maakuntien yhteistyön mahdollisuutta 
unohtamatta.  

VAHVA LAKIPERUSTA
 Laki ehkäisevän päihdetyön 

järjestämisestä

 Alkoholilaki

 Tupakkalaki

 Maakuntalaki 

 Järjestämislaki

 Valinnanvapauslaki

 Terveydenhuoltolaki

 Sosiaalihuoltolaki

KÄTTÄ PITEMPÄÄ
STM. Alkoholi-, huume- ja raha- 
pelihaittojen sekä tupakoinnin 
vähentäminen – Ehkäisevän  
päihdetyön toimintaohjelma.  
STM:n julkaisuja 19/2015.

thl.fi/ehkaisevapaihdetyo >  
Ehkäisevän päihdetyön  
menetelmät:

 Verkko-Pakka ehkäisevään  
päihdetyöhön

 Puheeksiotto ja mini-interventio

 Tie selväksi -toimintamalli

thl.fi/tupakka >  
Tietoa ammattilaisille

LISÄTIETOJA 
thl.fi/ehkaisevapaihdetyo > Ehkäisevän 
päihdetyön toimijat

thl.fi/sote-uudistus

alueuudistus.fi 
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien 
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsää-
dännöksi (HE 15/2017)

http://www.thl.fi
https://www.linkedin.com/company/national-institute-for-health-and-welfare
https://www.facebook.com/thl.fi
https://blogi.thl.fi/web/guest/
http://www.slideshare.net/THLfi
https://www.youtube.com/user/THLfinland
https://twitter.com/THLorg
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http://thl.fi/tupakka
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http://thl.fi/sote-uudistus
http://alueuudistus.fi
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170015

