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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. 
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