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ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Julkinen valta huolehtii tämän lain mukai-

sesti alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja
muiden päihtymiseen käytettävien aineiden
sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen
ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten yh-
teisöjen kanssa.

2 §
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) päihteellä alkoholipitoisia aineita, huu-

mausaineita sekä päihtymiseen käytettäviä
lääkkeitä ja muita aineita;

2) ehkäisevällä päihdetyöllä toimintaa,
jolla vähennetään päihteiden käyttöä ja päih-
teiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, so-
siaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Mitä tässä laissa säädetään päihteistä, kos-
kee myös tupakkatuotteita ja rahapelaamista.

3 §
Ehkäisevän päihdetyön on perustuttava

päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haitto-
jen seurantaan, käytettävissä olevaan tieteelli-
seen näyttöön ja hyviin käytäntöihin.

Ehkäisevässä päihdetyössä tulee kiinnittää
huomiota myös muille kuin päihteiden käyt-
täjille aiheutuviin haittoihin.

4 §
Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos kehittää ja oh-
jaa ehkäisevää päihdetyötä koko maassa yh-
teistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Aluehallintovirastot ohjaavat toimialueen-
sa ehkäisevää päihdetyötä, suunnittelevat ja
kehittävät sitä yhteistyössä muiden viran-
omaisten ja yhteisöjen kanssa sekä tukevat
toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön
toteuttamisessa ja kehittämisessä.

5 §
Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tar-

peen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja
nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vas-
taavan toimielimen.

Toimielimen tehtävänä on:
1) huolehtia kunnan päihdeolojen seuran-

nasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja

niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan
yksityisille henkilöille ja koko väestölle;

3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäise-
vien toimien osaamista kaikissa kunnan teh-
tävissä;

4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön
toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali-
ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja
nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
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5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoite-
tut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin,
alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain
(693/1976) noudattamisen valvonnan, elin-
keinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päih-
detyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yh-
teisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien
ja sitä tukevien toimien kanssa.

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovel-
letaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain
(1326/2010) 11 ja 12 §:ssä säädetään tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä
koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

6 §
Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yh-

teydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aihe-
uttamien haittojen vähentämiseksi viran-
omaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla
lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla.

7 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-

kuuta 2015.
Tällä lailla kumotaan raittiustyölaki

(828/1982).
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