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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?  

 


