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Rattijuoppo-seminaari – 
Ajotieltä hoitoon? 

Rattijuopumuksesta puhuttaessa huomio kiinnittyy tavalli-

sesti tieturvallisuuteen. Julkinen keskustelu painottuu siihen, 

miten rattijuopot vaarantavat muiden tielläliikkujien turval-

lisuuden – oman henkensä ja terveytensä lisäksi. Poliisin 

valvonta ja sanktiot ovat juurtunut toimenpide rattijuopu-

mukseen puututtaessa, ja teknologia tarjoaa ratkaisuksi alko-

lukon ajoneuvoihin. 

 

Rattijuopumus toki vaarantaa liikenneturvallisuuden, mutta 

lisäksi rattijuopot itse usein kärsivät sosiaalisista ja tervey-

dellisistä ongelmista. Yksilön näkökulmasta katsottuna ratti-

juopumus on useimmiten yksi merkki päihteiden haitallises-

ta käytöstä, ongelmakäytöstä tai jopa vakavammasta päihde-

riippuvuudesta. Rattijuopumuksen taustalla olevat tekijät, 

mm. vaikea elämäntilanne sekä päihteiden käyttöön ja edel-

leen rattijuopumukseen johtaneet syyt jäävät usein vähem-

mälle huomiolle. Olisiko siis niin, että kontrollitoimenpitei-

den ohella rattijuopumuksen vähentämisessä ensisijaisia 

menetelmiä ovatkin päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja eri-

tyisesti riskissä olevien yksilöiden tunnistaminen jo varhai-

sessa vaiheessa? 

 

Alkoholi- ja huumetutkijain seuran syksyn seminaari käsit-

telee rattijuopumusta nimenomaan rattijuopon näkökulmas-

ta: Keitä päihtyneenä ajavat ovat ja miten heidän hoidon- ja 

tuentarpeisiinsa voitaisiin yhteiskunnassa vastata? Miten 

järjestää rattijuoppojen hoitoonohjaus?  

 

Rattijuoppo-seminaarin ohjelma tarkempine tietoineen löy-

tyy tämän jäsenkirjeen lopusta. Tervetuloa vaihtamaan aja-

tuksia ja keskustelemaan aiheesta! 
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Alkoholi- ja  
huumetutkijain 
seura ry 
Finnish Society for Alcohol and  

Drug Research 
 

Alkoholi- ja huumetutkijain 

seuran hallitus: 

Katariina Warpenius (pj) 

pj[at]ahts.fi 

Sanna Kailanto (varapj) 

sanna.kailanto[at]thl.fi 

Marke Jääskeläinen(sihteeri) 

sihteeri[at]ahts.fi 

Anu Katainen 

anu.h.katainen[at]helsinki.fi 

Karoliina Karjalainen 

karoliina.karjalainen[at]thl.fi 

Anna Leppo 

anna.leppo[at]helsinki.fi 

Riikka Perälä 

riikka.perala[at]helsinki.fi 

Arto Ruuska 

arto.ruuska[at]helsinki.fi 

Johanna Uittamo 

johanna.uittamo[at]helsinki.fi 

 

 

Yhteystiedot 

Postiosoite: 

c/o Marke Jääskeläinen 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

PL 30 

00271 Helsinki 

Puhelin: 

029 524 6637 

Internet: 

www.ahts.fi 

 

 

Jäsenmaksu 

Eläkeläiset/opiskelijat 10 euroa, 

muille 15 euroa. Maksetaan hen-

kilökohtaisen viitteen kanssa tilil-

le: SAMPO 800017 – 587950 

 

Ovatko yhteystietosi muuttu-

neet?  

Pyydämme ystävällisesti ilmoit-

tamaan posti- tai sähköpostiosoit-

teissa tapahtuneet muutokset seu-

ran sihteerille. 

 

Ajankohtaista 
 
AHTS osallistuu kansainväliseen tutkimusseurojen yhdistyksen 

ICARA:n (International Confederation of Alcohol, Tobacco 

and Other Drugs Research Association) perustamiskokoukseen 

Lissabonissa 29.–30.9.2012. Matkaraportti luvassa.   

 

 

AHTS:n jäsenen VTT Jussi Perälän sosiologian alan väitöskirja 

”Miksi lehmät pitää tappaa? Etnografinen tutkimus 2000-luvun 

alun huumemarkkinoista Helsingistä” on palkittu vuoden 2012 

Laatua terveyteen –palkinnolla. AHTS onnittelee Jussia! 

 

AHTS:n jäsen! 

 

Oletko kiinnostunut osallistumaan AHTS:n hallituksen toimin-

taan? Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin! 

(Yhteystiedot: puheenjohtaja pj[at]ahts.fi, sihteeri[at]ahts.fi. 

Hallitusten muiden jäsenten yhteystiedot löydät tältä sivulta.) 
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ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIJAIN SEURAN SYYSSEMINAARI 
 

Torstaina 25.10.2012, kello 13.00–16.00 
Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 3 (2. krs.)  

 

Rattijuoppo-seminaari 
 

 
13.00–13.30   Rattijuoppojen sosiaalinen tausta ja kuolleisuus 

Karoliina Karjalainen; Tampereen yliopisto, THL 
 
13.30–14.00  Rattijuopon ja maistelleen profiili – tuloksia Uudenmaan ratsiatutkimuksesta 

Maria Portman; THL 
 
14.00–14.30  Mitä voitaisiin tehdä rattijuopumuksen taustalla piilevien tekijöiden  

korjaamiseksi? 
Pirjo Lillsunde; THL 

 
14.30–15.00   Kahvitauko 
 
15.00–15.30   Kokemuksia Tie selväksi –hankkeesta 

Tuomas Tenkanen; THL 
 
15.30–16.00   Rattijuoppojen ajokyvyn arviointi 

Markus Sundqvist; A-klinikkasäätiö 
 
 

Ilmoittautumiset 22.10.2012 mennessä sähköpostitse: sihteeri@ahts.fi.  

 

Seminaari on seuran jäsenille, opiskelijoille ja toimittajille maksuton. Muille seminaarimaksu on 10 

euroa. Mainitsethan jäsenyydestäsi ilmoittautumisen yhteydessä.  

Seuran jäseneksi voi liittyä sähköpostitse: sihteeri@ahts.fi. Seuran jäsenmaksu on 15 euroa, eläkeläi-

set/opiskelijat 10 euroa. 


