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PÖYTÄKIRJA 

 

Työikäisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän ja päihdeasiain 
neuvottelukunnan yhteistapaaminen  

 

Aika ja paikka: 10.5.2022 klo. 15–15.50, Teams  

 

Kutsutut:  

Päihdeasiain neuvottelukunta 

Mika Lehtisyrjä (Kok.) puheenjohtaja 

Marja Ilpala (Kok.) varsinainen jäsen 

Eppu Saarela (Vihr.) varsinainen jäsen 

Merja Vuori (SDP) varsinainen jäsen 

Paavo Räty (PerusS) varsinainen jäsen 

Mette Strauss (RKP) varsinainen jäsen 

Hannu Hätönen (KD) varapuheenjohtaja 

Tanja Lehto (Vas.) varsinainen jäsen 

Heidi Mannelin (Kesk.) varsinainen jäsen 

Sami Pesonen (Liike Nyt) varsinainen jäsen 

Työikäisten hyte-ohjausryhmä 

Juha-Pekka Strömberg, HYTET, 
mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Tiina Eronen, KYT, kaupunkisuunnittelu 

Marianne Alho, KOHA, työterveys 

Katja Koskela, Elinvoima, kulttuuripalvelut 

Virpi Mikama, Elinvoima, liikuntapalvelut 

Tapio Nieminen, HYTET, aikuisten 
sosiaalipalvelut 

Kristian Siekkinen, HYTET, tepa, 
Leppävaaran terveysasema 

Jaakko Tiinanen, Elinvoima, kirjastopalvelut 

 

 

Jarmo Nieminen (Kok.) varajäsen 

Emilia Knaapi (Kok.) varajäsen 

Aleksi Vesala (Vihr.) varajäsen 

Heidi Laasonen (SDP) varajäsen 

Jiri Keronen (PerusS) varajäsen 

Peter Rolin (RKP) varajäsen 

Ninni Ylikallio (KD) varajäsen 

Niina Pylvänäinen (Vas.) varajäsen 

Vilja Männistö (Kesk.) varajäsen 

Jaakko Sarantaus (Liike Nyt) varajäsen 

 

Sanna Ahonen (siht.), HYTET, esikunta 

Teemu Haapalehto, KOHA, elinkeino- ja 
kaupunkikehitys 

Petra Savolainen, KOHA, työllisyyspalvelut 

Satu Hedberg, HYTET, terveyspalvelut, 
Leppävaaran terveysasema 

Sirkku Kiviniitty, vammaisasiamies 

Caritta Perttunen, KOHA, työllisyyspalvelut 

Ida Stolt-Haglund, KOTO, Svenska 
bildningstjänster  

Tuija Tuormaa, HYTET, ehkäisevä 
mielenterveys- ja päihdetyö, Pänk sihteeri 
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1. Kokouksen avaus/neuvottelukunnan puheenjohtaja Mika Lehtisyrjä 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.00.  

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mette Strauss ja Heidi Mannelin.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin.  

 

5. Työikäisten väestön hyvinvoinnin tila Espoossa/alustus Tuija Tuormaa 

Tuija Tuormaa esitteli pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyn vuoden 2021 tuloksia työikäisten 
20-54-vuotiaiden espoolaisten hyvinvoinnin ja terveyden osalta. Kyselyssä huolta herättäviä 
asioita olivat aikuisväestön liika alkoholin käyttö, ylipaino, taloudellinen pärjääminen ja mielen 
hyvinvointi.  

Alustuksen pohjalta keskusteltiin, kuinka hyvin päivittäistupakointia on saatu vuosien aikana 
vähennettyä, vaikkakin suuria koulutusryhmittäisiä eroja tupakoinnissa on edelleen. Toimivia 
keinoja on vaikuttaa tupakoinnin sosiaaliseen hyväksyttävyyteen, saatavuuteen ja 
hintapolitiikkaan.  

Alkoholin riskikäyttö on Espoossa yleistä. Pohdittiin, olisiko espoolaisilla työyhteisöillä ja eri 
työterveyshuoltoa tarjoavilla yrityksillä parempia mahdollisuuksia puuttua työntekijöidensä 
riskijuomiseen. Työpaikat eivät edelleenkään puutu matalalla kynnyksellä työntekijöidensä 
alkoholinkäyttöön ja tarjoa tukea/hoitoa, johon olisi hyvä saada muutosta.  

Päihteiden käytöstä ei ole kansallisesti väestötasolla kattavasti rekisteri- tai kyselytutkimuksia, 
etenkään huumausaineista. Se tieto, joka on saatavilla, on sirpaleista eikä edusta hyvin 
kokonaiskuvaa. Laittomien päihteiden käytössä on aliraportointia huumausaineiden laittoman 
statuksen vuoksi. Se tiedetään, että yleisesti päihteiden käyttö on vähentynyt väestötasolla, 
mutta ongelmakäyttö on polarisoitunut ja vaikeutunut. Suomen erityispiirteenä on päihteiden 
sekakäyttö ja rauhoittavien lääkkeiden päihdekäyttö. Kannabiksen kasvatuksen kotimainen 
osuus kannabismarkkinoilla on kasvanut.   

Opioidikorvaushoidosta keskusteltiin, kuinka ostopalveluna tuotettava palvelu ei ole riittävän 
kuntouttavaa. Osa hoidon piirissä toivoo korvaushoidon lisäksi kuntouttavia toimia, esimerkiksi 
terapiaa ja vertaistukea. Uuden hyvinvointialueen myötä korvaushoitoa ja kuntouttavia toimia 
tullaan kehittämään paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.  

Ongelmallisen päihteiden käytön taustalla on usein sosiaalisia ja ihmissuhteisiin liittyviä pulmia, 
yksinäisyyttä, taloushuolia ja terveyspulmia. Mietittiin, tekevätkö kaupunki ja järjestöt riittävästi 
yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Espoossa on vahva kunta-
järjestöyhteistyö asiakasohjauksessa sekä toimitilojen ja avustusten osalta. Jatkossa 
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hyvinvointialueen, espoolaisten järjestöjen ja Espoon kaupungin tulee jatkaa toimivaa ja hyvää 
yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Koronan rajoitustoimet heikensivät kuntalaisten hyvinvointia ja osalla taloudellinen tilanne 
heikkeni. Yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet ja mielen hyvinvointi heikentynyt, lisäksi 
osalla arkiliikkuminen on vähentynyt. Päihteiden kulutus osalla työikäisistä lisääntyi, osalla ei 
muuttunut ja osalla väheni. Nähtiin tärkeänä, että kunta ja järjestöt pyrkivät lieventämään 
koronan rajoitustoimien luomia hyvinvointivajeita.  

Keskusteltiin siitä, miten päihdeasiain neuvottelukunta voi omalta osaltaan vaikuttaa 
ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdehaittojen ehkäisyyn. Neuvottelukunta voi tehdä esimerkiksi 
kannanottoja tai ehdotuksia kaupungille liittyen päihteisiin ja mielipidekirjoituksia 
paikallismedioihin. Lisäksi neuvottelukunnan jäsenet voivat keskusteluttaa päihteisiin ja 
hyvinvointiin liittyviä teemoja puolueissaan. Tänä vuonna lasten ja nuorten -sekä ikääntyneiden 
hyvinvointityön ohjausryhmien tapaamisten yhteydessä luottamushenkilöt tulevat jatkossa 
esittelemään itsensä ja taustansa lyhyesti tapaamisten alussa.  

Päihdeasiain neuvottelukunnan toimikausi on vuoden 2022 loppuun johtuen sote-
uudistuksesta. Päihdetyön seurannan ja päihdehaittojen ennaltaehkäisyn rakenteet ja 
yhteistyömallit vuodesta 2023 alkaen määritellään Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toimintamallien suunnittelun 
edetessä. Neuvottelukunta voi evästää Espoon kaupunkia ja hyvinvointialuetta sekä antaa 
asiasta kannanoton.  

 

6. Muut asiat 
 
Ei muita asioita.  

 

7. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.07.  
 
 
 

Liitteet (1 kappale): työikäisen väestön hyvinvoinnin tila Espoossa 

 

Allekirjoitukset 

 

Mika Lehtisyrjä  Tuija Tuormaa 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 18.5.2022 

 

Mette Strauss  Heidi Mannelin 


