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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3341. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Kesänen, Minna (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) & Pietilä, Eija (Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos) & Selin, Jani (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos): Haastattelut
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja rahapelihaitoista 2016-2017 [sähköinen
tietoaineisto]. Versio 1.0 (2019-07-30). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jaka-
ja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3341

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Haastattelut ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja rahapelihaitoista 2016-
2017

Aineiston nimi englanniksi: Interviews on Substance Abuse Prevention and Gambling Harm
2016-2017

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (30.7.2019).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Kesänen, Minna (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päihteet ja riippuvuudet)
Pietilä, Eija (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päihteet ja riippuvuudet)
Selin, Jani (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päihteet ja riippuvuudet)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Selin, Jani (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päihteet ja riippuvuudet)

Aineisto luovutettu arkistoon

5.3.2019
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

asiakaslähtöisyys; ehkäisevä päihdetyö; haitat; järjestäminen; kehittäminen; moniammatillisuus;
ongelmapelaaminen; palvelutuotanto; rahapelit; sosiaalipalvelut; työryhmät

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmät; päihteiden käyttö ja tupakointi; sosi-
aaliturvajärjestelmä; tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee ehkäisevän päihdetyön järjestämistapoja kolmella alueella, erityisesti raha-
pelihaittojen ehkäisyn näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten joulukuussa
2015 voimaan astunut laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä oli toimeenpantu eri alueil-
la. Jokaiselta alueelta on haastateltu sosiaali- ja terveysalan johtajia yksilöhaastatteluina sekä
ehkäisevän päihdetyön ryhmää ja muita ehkäisevää työtä tekeviä toimijoita ryhmähaastattelui-
na. Aineisto sisältää 16 yksilöhaastattelua ja 14 ryhmähaastattelua, joissa ryhmäkoko vaihtelee
kahdesta kahteentoista henkilöön. Haastattelut on toteutettu samoilla alueilla vuosina 2016 ja
2017. Osa haastatelluista on ollut mukana molemmilla kerroilla, mutta eri vuosien haastateltuja
ei voida yhdistää lukuun ottamatta kahta johtajaa. Tutkimus on rahoitettu Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välisellä puitesopimuksella: Rahapelihaittojen
ehkäisyn ja hoidon kehittäminen sekä tutkimus. Rahoitus perustuu arpajaislain (1047/2001) 52.
§:ään.

Haastatteluissa selvitettiin paikallista tietoutta rahapeliongelmista, millaista ehkäisevää päih-
detyötä alueella tehdään ja mitä asioita haastatellut pitävät paikallisina vahvuuksina ja heik-
kouksina yleisesti ehkäisevässä päihdetyössä sekä tarkemmin rahapeliongelmien ehkäisyssä.
Haastatteluilla kartoitettiin myös alueen keskeisimmät toimijat ja elinkeinoelämän sekä viran-
omaisten osuus yhteistyössä ehkäisevään päihdetyöhön liittyen. Ehkäisevän päihdetyön järjes-
tämistä koskevaa lakia käsiteltiin alueellisen toimeenpanon näkökulmasta. Haastatellut pohtivat
teemoja oman työnkuvansa kautta. Vuoden 2017 haastatteluissa painotettiin vahvemmin raha-
peliongelmien ehkäisyä sekä pohdittiin myös tulevan sote-uudistuksen vaikutuksia ehkäisevän
päihdetyön järjestämiseen.

Taustatietoina aineistossa on haastatteluaika ja haastateltavan tehtävänimike. Samalla alueella
työskentelevät henkilöt ovat yhdistettävissä. Tietoa haastateltujen sukupuolesta ei ole kerätty,
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

mutta tutkijoiden mukaan noin 80 prosenttia osallistujista oli naisia. Aineistosta on tehty html-
versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Organisaatio

Perusjoukko/otos: Keskeiset toimijat ehkäisevässä päihdetyössä kolmella eri alueella Suomes-
sa

Aineistonkeruun ajankohta: kevät 2016, kesä 2017

Kerääjät: Pietilä, Eija (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päihteet ja riippuvuudet)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimin-
ta

Ehkäisevää päihdetyötä koordinoivat työntekijät auttoivat kutsumaan haastatteluihin keskeisiä
toimijoita omalta alueeltaan. Tutkimukseen valituilla kolmella alueella ehkäisevä päihdetyö on
järjestetty vakiintuneiden rakenteiden mukaisesti, mutta eri tavoin.

Aineiston määrä: 30 txt-tiedostoa. Lisäksi txt-tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineistosta on tunnisteellisuussyistä poistettu kaikki suorat tunnisteet kuten haastateltujen ni-
met sekä viittaukset vastaajan sukupuoleen. Lisäksi paikkakuntiin ja alueisiin liittyvät tiedot ku-
ten paikallisten yhdistysten ja hankkeiden nimet on poistettu, karkeistettu tai niille on annettu
peitenimi. Tietoarkiston merkinnät on tehty [hakasulkein].

Julkaisut

Selin, Jani, Kesänen, Minna & Pietilä, Eija (2019). Barriers and facilitators for the implementa-
tion of the integrated public policy for alcohol, drug, tobacco, and gambling prevention: A quali-
tative study. Drugs: Education, Prevention & Policy. https://doi.org/10.1080/09687637.2019.1595527

Selin, Jani, Pietilä, Eija & Kesänen, Minna (2018). Rahapelihaittojen ehkäisyn paikallinen toi-
meenpano ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain jälkeen. Yhteiskuntapolitiikka 83
(5-6), 506-517. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018112949444
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1. Aineiston kuvailu

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3341

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A

Haastattelukysymykset 2016
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FSD3341 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMIJOIDEN HAASTATTELUT 2016-2017

FSD3341 INTERVIEWS WITH SUBSTANCE ABUSE PREVENTION PROFESSIONALS 2016-
2017

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



EPT-haastatteluteemat 1. haastattelukierroksella 

 

Rahapelaaminen 

 

1. Miten rahapelaaminen näkyy alueella / koetaanko se ongelmana?  

 

2. Mitä alueellanne on tehty/tehdään rahapeliongelmien ehkäisemiseksi? Mitä keinoja käytössä? 

 

3. Miten rahapeliongelmat ilmenevät omassa työssäsi? 

 

4. Mistä lähteistä saat tietoa rahapeliongelmista? 

 

Ehkäisevä päihdetyö 

 

5. Mitä asioita pidät oman kuntasi/alueesi vahvuuksina EPT:ssä yleensä ja rahapelihaittojen 

ehkäisyssä erityisesti? Voitko kertoa jotain esimerkkejä molemmista? 

 

6. Mitkä ovat haasteita kunnan/alueen EPT:ssä ja rahapelihaittojen ehkäisyssä erityisesti? Voitko 

kertoa jotain esimerkkejä molemmista? 

 

7. Mikä on omasta näkökulmastasi (työsi kannalta) hyvää ehkäisevää toimintaa kunnassanne? 

Tuleeko mieleesi jotain rahapelaamiseen liittyvää hyvää toimintaa? Esimerkkejä? 

 

8. Miten EPT on järjestetty alueellanne? Ketkä ovat keskeisimmät toimijat? Miten elinkeino ja 

viranomaiset ovat mukana ehkäisevässä päihdetyössä? 

 

9. Minkälaista yhteistyötä teet omassa työssäsi EPT:n liittyen (kenen kanssa jne.)? Voitko kertoa 

joitakin esimerkkejä? Toimiiko yhteistyö mielestäsi? 

 

 

EPT-laki 



 

10. Onko uusi laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä tuttu? 

 

11. Miten uskot lain muuttavan EPT:ä alueellanne? Onko jo muuttanut jotakin? 

 

12. Minkälaista tukea saat omassa työssäsi lain tavoitteiden saavuttamiseksi? 

 

13. Miten laki saataisiin mielestäsi tehokkaasti käyttöön? 

 

 



Liite B

Haastattelukysymykset 2017
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FSD3341 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMIJOIDEN HAASTATTELUT 2016-2017

FSD3341 INTERVIEWS WITH SUBSTANCE ABUSE PREVENTION PROFESSIONALS 2016-
2017

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



EPT-haastatteluteemat 2. haastattelukierroksella 2017 

 

Rahapelaaminen 

1. Pidetäänkö rahapelihaittoja yleisesti ongelmana alueella/kunnassa? Keskustellaanko niistä 

esimerkiksi paikallisessa mediassa? 

 

2. Mitä alueellanne on tehty/tehdään rahapeliongelmien ehkäisemiseksi? Mitä keinoja käytössä? 

Tuleeko mieleesi jotain rahapelaamiseen liittyvää hyvää toimintaa? Esimerkkejä?  

 

3. Miten rahapeliongelmat ilmenevät omassa työssäsi? 

 

4. Onko rahapelien saatavuutta ja markkinointia huomioitu jollain tavoin rahapelihaittojen 

ehkäisyssä? Jos on, niin miten? 

 

5. Mitä asioita pidät oman kuntasi/alueesi vahvuuksina rahapelihaittojen ehkäisytyön kehittämisen 

kannalta? Voitko kertoa jotain esimerkkejä? 

 

6. Mitkä ovat haasteita kunnan/alueen rahapelihaittojen ehkäisytyön kehittämisen kannalta? Voitko 

kertoa jotain esimerkkejä? 

 

Ehkäisevä päihdetyö 

7. Mikä on omasta näkökulmastasi (työsi kannalta) hyvää ehkäisevää päihdetyötä kunnassanne? 

 

8. Keiden tahojen tai ihmisten kanssa olet eniten yhteistyössä? Mitä pidät tärkeimpinä 

yhteistyöverkostoinasi? Toimiiko yhteistyö mielestäsi? 

 

EPT-laki 

9. Miten näet, että laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä on vaikuttanut (jos on) EPT:n 

alueellanne? Mikä on muuttunut? Onko tullut esim. uusia toimijoita mukaan? Tai uusia 

toimintatapoja? 

 



10. Miten kunnassa on mielestäsi pyritty edistämään EPT-lain toimeenpanoa? Esimerkiksi johtavassa 

asemassa olevien toimesta? Ovatko jotkut tekijät kenties haitanneet toimeenpanoa? 

 

11. Ehkäisevä päihdetyö on kunnassanne järjestetty seuraavalla tavalla (saatte mieluusti korjata, 

mikäli mallissa on virheitä tai epätäsmällisyyksiä).  

A. Miten teidän mielestänne tuleva sote- ja maakuntauudistus muuttaa kuntanne ehkäisevän päihdetyön 

järjestämistapoja?  

[Tarvittaessa: Ehkäisevän päihdetyön koordinaatio sijoittuu kunnassanne sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Sote-uudistuksen myötä näiden palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin. Miten ennakoitte tämän 

muutoksen vaikuttavan ept:n järjestämistapoihin kunnassanne?] 

 B. Mikä olisi teidän mielestänne toimiva ept:n järjestämistapa tulevaisuudessa? 

C. (Jos aikaa) Miten näette sote- uudistuksen vaikuttavan omaan/ryhmänne asemaan ept:ssä?  

 



Liite C

Esite tutkittaville 2016
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FSD3341 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMIJOIDEN HAASTATTELUT 2016-2017

FSD3341 INTERVIEWS WITH SUBSTANCE ABUSE PREVENTION PROFESSIONALS 2016-
2017

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Tutkimus- ja kehittämishanke ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain paikallisesta 

toimeenpanosta rahapelaamisen näkökulmasta (EHKÄPÄ) 

 

Uusi laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä tuli voimaan joulukuussa 2015. Tavoitteena on, että lain 

myötä kunnissa tehtäisiin päihteiden käyttöä, tupakointia ja rahapelaamista koskevaa ehkäisevää työtä 

yhtenäisesti.  Rahapelaamista ei ole aiemmin sisällytetty ehkäisevää päihdetyötä koskevaan 

lainsäädäntöön, minkä vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on käynnistänyt EHKÄPÄ-hankkeen 

ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain paikallistason toimeenpanosta, rahapelaamisen 

näkökulmasta. Hankeen vetäjänä toimii Jani Selin. Hankkeen tavoitteena on tuottaa paikallistason tietoa 

rahapelihaittojen asemasta ehkäisevän päihdetyön kentällä ja siinä tapahtuneista muutoksista. Yritämme 

niin ikään tunnistaa, kuvata ja levittää hyviksi havaittuja paikallisia toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään 

lisäksi välinettä, jolla paikallistason ehkäisevää päihdetyötä tekevät kykenevät arvioimaan rahapelihaittojen 

ehkäisyvalmiuksia omalla alueellaan tai vastuualueellaan. Hanke toteutetaan kolmella alueella. Hankkeen 

aineisto koostuu haastatteluista, asiakirjoista ja kaikille haastatelluille kohdistetusta lyhyestä sähköisestä 

kyselystä. Haastattelut ja kysely toteutetaan keväällä 2016 ja keväällä 2017.  

 

Hankkeen toteuttamiseksi tarvitsemme teidän ehkäisevää päihdetyötä tekevien apua! Keväällä 2016 

tavoitteenamme on haastatella alueellanne muutamia yksittäisiä henkilöitä sekä 2-3 ryhmää. Haastattelut 

toteuttaa Eija Pietilä ja ne kestävät noin tunnin. Ryhmät koostuvat ehkäisevän päihdetyön työryhmän 

jäsenistä, muista tärkeistä yhteistyökumppaneista tai käytännön ehkäisevää työtä osana omaa työtään 

tekevistä. Yksilöhaastatteluja teemme johtajille, joiden vastuualueeseen ehkäisevä työ kuuluu. Kysymykset 

käsittelevät kokemuksianne ja näkemyksiänne ehkäisevästä päihdetyöstä ja sen toteuttamisesta omalla 

alueellanne ja omassa työssänne. Haastattelut nauhoitetaan. Nauhoitteiden puhtaaksi kirjoittamisen 

yhteydessä kaikki suorat henkilötunnisteet poistetaan. Puhtaaksi kirjoitettu haastatteluaineisto luovutetaan 

hankkeen päätyttyä Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle, ja se jää muiden tutkijoiden käyttöön. 

 

Yhteistyöterveisin 

 
Erikoistutkija Jani Selin 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
[sähköposti ja puhelinnumero poistettu] 

 
Tutkimusassistentti Eija Pietilä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 
 

Erikoissuunnittelija Minna Kesänen 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
[sähköposti ja puhelinnumero poistettu] 

 

         [sähköposti ja puhelinnumero poistettu] 
 

 

 





Liite D
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FSD3341 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMIJOIDEN HAASTATTELUT 2016-2017

FSD3341 INTERVIEWS WITH SUBSTANCE ABUSE PREVENTION PROFESSIONALS 2016-
2017

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



  16.1.2017 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health and Welfare 

Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, puh/tel +358 29 524 6000 

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehittämishanke ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain paikallisesta 

toimeenpanosta rahapelaamisen näkökulmasta (EHKÄPÄ) – Toinen haastattelukierros 

 

Uusi laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä tuli voimaan joulukuussa 2015. Lain tavoitteena on, että kunnissa 

tehtäisiin päihteiden käyttöä, tupakointia ja rahapelaamista koskevaa ehkäisevää työtä yhtenäisesti.  Rahapelaamista 

ei ole aiemmin sisällytetty ehkäisevää päihdetyötä koskevaan lainsäädäntöön, minkä vuoksi Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos (THL) käynnisti EHKÄPÄ-hankkeen tarkastelemaan ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan 

lain toimeenpanoa rahapelaamisen näkökulmasta.  

 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa paikallistason tietoa rahapelihaittojen asemasta ehkäisevän päihdetyön kentällä ja 

siinä tapahtuneista muutoksista. Yritämme niin ikään tunnistaa, kuvata ja levittää hyviksi havaittuja paikallisia 

toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään lisäksi välinettä, jolla ehkäisevää päihdetyötä tekevät kykenevät arvioimaan 

rahapelihaittojen ehkäisyvalmiuksia omalla alueellaan tai omissa työtehtävissään. Hanke toteutetaan kolmella alueella 

ja sen aineisto koostuu haastatteluista, asiakirjoista sekä sähköisestä kyselystä. Ensimmäinen haastattelukierros 

toteutettiin keväällä 2016 ja toinen toteutetaan keväällä 2017. Hankeen vetäjänä toimii Jani Selin. 

 

Hankkeen toteuttamiseksi tarvitsemme teidän ehkäisevää päihdetyötä tekevien apua! Keväällä 2017 tavoitteenamme 

on haastatella alueellanne muutamia yksittäisiä henkilöitä sekä 2-3 ryhmää. Yksilöhaastatteluja teemme johtajille, 

joiden vastuualueeseen ehkäisevä työ kuuluu. Ryhmät koostuvat ehkäisevän päihdetyön työryhmän jäsenistä, muista 

tärkeistä yhteistyökumppaneista tai käytännön ehkäisevää työtä tekevistä. Kysymykset käsittelevät kokemuksianne ja 

näkemyksiänne ehkäisevästä päihdetyöstä ja sen toteuttamisesta omalla alueellanne sekä omassa työssänne. 

Haastattelut nauhoitetaan ja nauhoitteiden puhtaaksi kirjoittamisen yhteydessä kaikki suorat henkilötunnisteet 

poistetaan. Puhtaaksi kirjoitettu haastatteluaineisto luovutetaan hankkeen päätyttyä Yhteiskuntatieteelliselle 

tietoarkistolle, ja se jää muiden tutkijoiden käyttöön. Haastattelut kestävät noin tunnin ja ne toteuttaa Eija Pietilä. 

  
 
Yhteistyöterveisin 

 

Erikoistutkija Jani Selin Erikoissuunnittelija Minna Kesänen 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    KOSKE / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
[sähköposti ja puhelinnumero poistettu]   [sähköposti ja puhelinnumero poistettu] 

   

 

 

Tutkimusassistentti Eija Pietilä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
[sähköposti ja puhelinnumero poistettu] 
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FSD3341 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMIJOIDEN HAASTATTELUT 2016-2017

FSD3341 INTERVIEWS WITH SUBSTANCE ABUSE PREVENTION PROFESSIONALS 2016-
2017

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



H: Mitäs sitten sanoisit, että täällä tehdään rahapeliongelmien 

ehkäisemiseksi? Onko jotain keinoja tai toimintaa? 

 

V: Koordinaattori, joka meillä on, niin on aktiivisesti esimerkiksi 

näiden kauppiaiden kanssa tekemisissä. Niillä on oma nimikin ja 

tapaavat useamman kerran vuodessa. Ja tota ne järjestää näitä 

kamppiksia. Eli taas muistan huonosti, että onko se kaks kertaa 

vuodessa, mutta kuitenkin siis tämmöisiä kamppiksia, johon he sitovat 

henkilökuntaa. Eli vahvistetaan henkilökunnan puheeksiottoa kysymään 

ikää asiakkailta, jotka meinaavat ostaa lottokuponkeja tai tota jotka 

pelaavat siellä kaupoissa. Niin siellä vahvistetaan sitä, että 

kysytään onko ikää ja sitten niillä on niitä kaukosäätimiä, joilla ne 

saa napsautettua niitä koneita kiinni. Ja sitten näissä kamppiksissa 

on aina yhteistyönä mm. Ehyt ja siellä on erilaisia julisteita, onko 

ikää, älä ole koutsi tai ole koutsi ja niin pois päin. Että yritetään 

näihin paikkoihin, jossa pelaamista on niin osaamista vahvistaa näille 

henkilöille. Eli ihmisille, jotka ovat kassalla. Ja sitten just näitä 

K18-avaimenperiä ja sitte kerätään semmosta tilastoa, että montako 

kertaa on kysytty paperit mm. asiakkaalta, tai siis henkilöltä joka 

tulee ostamaan jotain peliarpoja tai montako kertaa on keskeytetty nää 

hedelmäpelit. Niin siitä kerätään tietoa. Ja sitten motivoidaan näitä 

kauppiaita antamaan positiivista palautetta. Et sehän lähtee sieltä. 

Et kauppiaat ovat valveutuneita ja kantavat kortensa kekoon. Ja 

kannustavat ja vahvistavat sitä omaan henkilökuntaa. Että hyvä kun 

kysytte ja tää on tärkee juttu. Ja tätä työtä tehdään. 




