
Huumeidenkäytön ehkäisy –
osana maakunnallista 
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"Meri-lapin projekti" -> "Junnuprojekti" -> "?"

• Hankeidea syntyi huolenaiheesta, jonka ytimessä oli Tornion nuorten huumeidenkäyttö.
Rikostilastot, viranomaisten havainnot ja indikaattorit osoittivat, että Ruotsin ja Suomen raja-
alueella on kasvava negatiivinen megatrendi, joka hillitsemättömänä tulee synnyttämään
vaikeasti hallittavia riskejä ja tulee ennen pitkää rapauttamaan alueen elinvoimaisuutta.
Huumeidenkäyttö altistaa syrjäytymiselle, avaa oven järjestäytyneen rikollisuuden piiriin ja
aiheuttaa valtavia kustannuksia.

• Vuoden 2018 lopulla Poliisihallitus myönsi Lapin poliisilaitokselle erillisrahoituksen 1.1.2019 -
1.1.2020 "Meri-lapin projektiin". Siihen palkattiin erillisrahalla kaksi paljastavaa kenttävalvontaa
tekevää konstaapelia. Poliisilaitos osallistui projektiin palkkaamalla Meri-lappiin vakituisen
ennalta estävän toiminnan konstaapelin ja projektityöntekijän. Hallinnollinen vastuu annettiin
allekirjoittaneelle.

• Tehtäväksi annettiin huumausaineita käyttävien nuorien paljastaminen ja ohjaaminen
moniammatillisen tuen piiriin. Projekti laajeni jo keväällä Kemiin ja syksyllä Rovaniemelle. Myös
pienemmissä kunnissa tehtiin pistoja. Projektin jälkeen nimi muuttui "Junnuprojektiksi".
Kyseinen ennalta estävän ja paljastavan työn menetelmä on jo muodostunut toimintamalliksi ja
tärkeäksi osaksi syrjäytymistä estävää työtä. Keskeisinä tukimuotoina ovat huumevieroitus
(HSS) ja Ankkuri-sidosryhmäyhteistyö.

• Tavoitteena oli ja on edelleen luoda viedä hyvä käytäntö kuntien rakenteisiin.
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tilastoharhat?

millaisia indikaattoreita halutaan?



alle 25-vuotiaat (HSS)
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Projektin vaikutus Lapin rikostilastoihin: 
koko kuva
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"Meri-lapin projekti"

• Paljastettu 235 kpl huumeita käyttävää nuorta. Valtaosa 20-25 vuotiaita.

• Rikosilmoituksia  n.195 kpl. Alle 25-vuotiaita n.120 kpl.

• Poliisille ennestään tuntemattomien osuus on n. 85%. 

• HSS- ohjelman piirissä on n. 90 nuorta (15-25v.) 

• Huumausainerikoksiin liittyvät Ankkuripuhuttelut 42 kpl

- alaikäiset Ankkuri 24 kpl.

• Hoitoon/Ankkuriin sitoutuminen on ollut erittäin vahvaa ja vain muutama 
hoitoonohjattu on jättänyt hoidon kesken. 

• Projektin aikana selvitetty lukuisia muita rikoksia sekä Suomen että Ruotsin 
puolella.

• Yhteistyö tiivistynyt huomattavasti.
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Rovaniemen tuloksista "Junnuprojekti"

• Rovaniemi 1.9.2019 -

• Paljastettu 230 kpl huumeita käyttävää alle 25-vuotiasta nuorta, alaikäisiä 
39 kpl.

• Valmiita juttuja 117 kpl, joista 23 alaikäistä. Alaikäiset ohjattu hoitoon 
(HSS)/Ankkuriin.

• Hoito keskeytynyt 15 kpl -> annettu sakko.

• Poliisille ennestään tuntemattomien osuus 90%. 

• Myös muita rikoksia selvinnyt.

• Rovaniemelle 3 uutta lisävirkaa: päihdetyön koordinaattori aloittaa työnsä 
2/2020 (sos.virk.), paikalliseen päihdetukiyksikköön 1 lisävirka, 1 etsivän 
nuorisotyöntekijän virka. 

• Rovaniemi otti tilanteesta kopin ja ryhtyi myös kehittämään mallia edelleen. 

• Silkkitie/Valhalla + Korona on ollut haasteena v. 2020.
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Hyvät käytännöt

• Uusi ja tehokas toiminta-/yhteistyömalli (*Lapin Liitto/AVI/Oikeusministeriö)

• Edistänyt huumeiden vastaista työtä. Lisäresursseja Rovaniemellä, Torniossa vanhemmat ovat 
vieneet lapsiaan huumeseuloihin myös suoraan ilman viranomaisten puuttumista asiaan.

• Sidosryhmäyhteistyö lisääntynyt ja organisoitunut, rakenteita uusittu ja resursseja lisätty/ollaan 
lisäämässä Lapissa. Tarkoitus levittää tietojohtoinen päihdetyön koordinointi koko Lappiin –
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma / Kuntien hyvinvointisuunnitelmat.

• Kenttävalvonnan ja ennalta estävän resursseja lisätty ja toimintoja tehostettu. Toimintamalli 
vakiintunut ja pysyvä kenttävalvonta (4 hlö) perustettu.

• Runsas medianäkyvyys; v. 2019 lehtijuttuja ja haastatteluja n. 20 kpl (myös Ruotsin medialle).

• Hankkeen piirissä on tehty yhteistyötä Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa nuoren 
käyttörikosasioissa. Mallinnus otettu käyttöön Lapin pl:ssa.

• Uudet yhteydet paikallispoliisin, Lapin AMK:n ja Lapin Yliopiston kesken.

• Muuta: Hankkeen työntekijät ovat saaneet lisäksi paljon tietoa etenkin Haaparannalla asuvista huumausaineiden 
myyjistä ja käyttäjistä. Tätä tietoa on välitetty Haaparannan poliisille, jossa on tietojen pohjalta selvitetty useita 
huumerikoksia. Hankkeessa tulleita tietoja on käytetty myös Prum-operaatioiden yhteydessä ja takavarikoitu 
huumeita ja aseita mm.

• Riko-hanke 
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Arjen turvallisuus

22.10.202010

HYVINVOINTITURVALLISUUS

Ennalta ehkäisevät 
toimenpiteet ja toimijat:

• perhe

• lähiyhteisöt

• sosiaalitoimi

• koulu

• terveyspalvelut

• järjestöt

KONTROLLITURVALLISUUS

Perinteiset

turvallisuuspalvelut:

• poliisi

• pelastus

• ensihoito

• tulli

• rajavartiolaitos

• puolustusvoimat
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ARJEN TURVALLISUUS

Arjen turvallisuus ja hyvinvointi. 
Lähde: Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, 
sisäministeriö teoksessa Vahvemmat yhdessä 2014, 4.



Kehitettäviä teemoja päihdetyössä

• Maakunnalliset toiminnot: Ennalta estävän toiminnon maakunnallinen/alueellinen ohjausryhmä. 
(poliisin ohjausryhmä on perustettu 2020)

• Kuntien toiminnot:
– prosessien hallinta kunnille maakunnallisen hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen mukaisesti. Kuntien 

valitsemat turvallisuustoimenpiteet kirjataan hyvinvointikertomuksiin ja niiden vaikuttavuutta seurataan.

– kuntien yhteistoiminnan kehittäminen; pienissä kunnissa ei ole mahdollisuuksia järjestää palveluja 
omavaraisesti.

– sossun resurssit; monessa kunnassa menty punaisella jo monta vuotta. 

– myös nuorisotyön resurssit ovat paikoin heikot. 

– Päihdelääkäripalvelut; (Tornio) – tk:ssa vain yksi lääkäri. Muutama asiakas saanut odottaa aikaa 5 kk. 

– Simo/Tervola jääneet paitsioon. Simon sosiaali- ja terveyspuoli kuuluu Oulunkaaren kuntayhtymän alle. 
*Simossa Ankkuri aloitettu 1.2.2020

• Päihdetyön yhdenmukaistaminen Lapissa 

• Tutkimuksen hyödyntäminen; Amk/Yliopisto. 

• Järjestöjen aktivoiminen: jälkitoimet? koulut?

• Elinkeino mukaan, miten?
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Jätevesitutkimus 21.10.2020
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Tavoite 2021: Syrjäytymisen estäminen; 
nuorten huumeidenkäyttäjien kierteen 

katkaisu Lapissa
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Kiitos
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rkom. Reko Silvenius / Lappi


