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ehyt teema on ehyt ry:n julkaisu, joka palvelee teemakohtaisin 
painotuksin 3–5 vuosinumerolla erilaisten ammattilaisten, yhtei sö
jen, jäsenjärjestöjen ja eri ikäisten suomalaisten tiedon tarvetta. 

julkaiSija ehkäisevä päihdetyö ehyt ry, elimäenkatu 27, 
00510 helsinki, www.ehyt.fi Päätoimittaja Sari aaltomatturi 
toimituSPäällikkö helena hulkko, puh. 050 582 2211,  
helena.hulkko@ehyt.fi toimituSkunta Sari aaltomatturi pj,  
helena hulkko, antti honkonen, antti hytti, heidi mäenpänen
toimituS ja taitto legendium oy toimituSPäällikkö 
marjo tiirikka, marjo.tiirikka@legendium.fi tilauS- ja 
oSoitteenmuutokSet simo.miettinen@ehyt.fi, puh. 050 570 6981 
PainoPaikka libris oy, helsinki iSSn 2324-0296

ehkäisevä päihdetyö ehyt ry toimii koko maassa ja koko väestön 
parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. työ ulottuu lapsista 
ja nuorista työ ja eläkeikäisiin. alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin 
liittyvän ehkäisevän työn ohella ehyt ry ehkäisee pelaamisesta 
syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä.  
järjestö aloit ti toimintansa 2012, jolloin elämäntapaliitto ry,  
terveyshälsan ry ja elämä on Parasta huumetta ry yhdistyivät.

sisältö

pääkirjoitus

7 alkoholikeskustelu kärsii edelleen  
 kieltolakitraumasta

10 kolmen kauppa päihdehaittojen 
 vähentämiseksi

13 Valistus vaikuttaa valintoihin 

15 kohtaamisia arjessa

17 neljä harhaluuloa

18 kaikki mukaan päihdetyöhön

21 mielestäni / antti maunu

22 Fakta

23 Porin Pakassa toimitaan  
 porilaisittain

25 Vaikuttaja / Seppo kettunen

26 Gallup / Puhumalla paras

28 miten haastaa humalan paikka?

32 Sosiaalinen markkinointi tähtää  
 käyttäytymisen muutokseen

35  kolumni / riitta Pääjärvimyllyaho

Sari aalto-matturi, päätoimittaja

Saako alkoholista  
puhua myönteisesti?

 
Taannoisessa sosiaalisen median keskustelussa 
pohdittiin, saako alkoholista ylipäätään sanoa 
mitään myönteistä. Valistustyötä tekevät järjes
töihmiset puolestaan kokevat, että päihdehai
toista puhuva saa helposti kukkahattutädin ja 
moralistin leiman.

Alkoholiin liittyy hyviä muistoja hauskoista 
illanvietoista kaveriporukan kanssa, romanttisista 
hetkistä, unohtumattomista aterioista. Alkoholi 
tuottaa meille iloa ja helpottaa sosiaalista kanssa
käymistä. Sitten on se toinen puoli: alkoholi 
aiheut taa meille merkittäviä terveydellisiä, sosiaa
lisia ja taloudellisia haittoja. Niiden kustannukset 
lasketaan miljardeissa.

Juomatottumuksemme tuottavat haittoja 
enemmän kuin juomismäärien perusteella voisi 
luulla. Alkoholilla on meillä tapana nousta pel
kästä tunnelmannostattajasta juhlinnan keskipis
teeksi. Eurooppalaiseksi ajattelemamme arkinen 
juominen ei ole korvannut kännikulttuu
ria vaan tullut sen päälle. Mutta aina 
on hyvä muistaa, että alkoholi ei ole 
haitatonta missään. Ei edes Italiassa.

Harva kiistää haittojen olemas
saolon, mutta moni toivoo, ettei 
niihin puuttuminen haittaisi omaa 
juomista. Tämä on valitettavasti 
mahdoton yhtälö. Päinvastoin 
kuin usein luullaan, suurin 
osa alkoholihaitoista aiheutuu 
muiden kuin alkoholistien ja 
suurkuluttajien juomisesta. Jos 
siis haittoja halutaan vähentää, 
tarvitaan toimia, jotka vaikuttavat 
koko väestön juomiseen.

Moralisointi alkoholia vastaan 
tai alkoholin puolesta ei juuri vie 
asiaa eteenpäin. Olennaisempaa 
on pohtia, onko alkoholiin liittä
miemme hyvien asioiden ja alkoho
lista aiheutuvien haittojen keskinäi
nen suhde kohdallaan. Vastuullisella, 
tasapainoisella alkoholipolitiikalla ja 
hyvällä yhteistyöllä päihdekulttuuria 
voidaan muuttaa.
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koonnut johanna Suihko

poimintoja

Kyselyn perusteella 
alkoholinkäyttö 
näkyy selkeästi suo
malaisissa yrityksissä. 
Kuusi kymmenestä 

yritysjohtajasta vastaa, että omalla 
työpaikalla esiintyy päihteiden
käyttöön liittyviä sairauspoissa
oloja. Suoranaisia päihdeongelmia 
esiintyy lähes puolessa vastaajien 
edustamista yrityksistä (47 %).

Lähes kaikkien yritysjohtajien 
(91 %) mielestä Suomessa pitäisi 
panostaa nykyistä enemmän 
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn. 
Syykin on ilmeinen: selvä enem
mistö (71 %) katsoo, että alkoholista 
yhteiskunnalle aiheutuvat kus
tannukset tulevat viime kädessä 
yritysten maksettaviksi.

Merkittävimmiksi alkoholiin 
liittyviksi ongelmiksi yritysjoh
tajat nostavat terveyteen liittyvät 
kysymykset sekä tuottavuuteen ja 
työtehoon liittyvät ongelmat. 

yritysjohtajat:  

Päihdeongelmat merkittäviä 
yritysjohtajista 80 prosenttia pitää päihteistä yhteiskunnalle aiheutuvia 
ongelmia merkittävinä. Paras lääke olisi ennaltaehkäistä haitat, mikä 
pidentäisi myös työuria. tämä ilmenee ehyt ry:n tuoreesta selvityksestä.

Onnistuneella alkoholipolitii
kalla voi vastaajien mukaan olla 
erittäin myönteisiä vaikutuksia: 
kahdeksan kymmenestä (80 %) 
yritysjohtajasta uskoo, että alko
holinkulutusta ja alkoholihaittoja 
vähentämällä voitaisiin pidentää 
suomalaisten työuria merkittävästi. 

Samoin 80 prosenttia näkee, 
että alkoholipolitiikassa on syytä 
painottaa päihdehaittojen ehkäise
mistä pikemmin kuin alkoholia val
mistavien tai sitä myyvien yritysten 
toimintaedellytyksiä.

Alkoholipolitiikka  
ei ole liian tiukka

Suomalaista alkoholipolitiikkaa 
yritysjohtajat eivät pidä kohtuut
toman tiukkana. Enemmistön mie

Yrityksissä ilmenneitä, päihteisiin liittyviä ongelmia
Omassa yrityksessä vastaan tulleita alkoholin aiheuttamia tilanteita (%), n=200

Päihteidenkäyttöön liittyviä 
sairauspoissaoloja (krapulapäiviä tms.)

Työntekijöiden  
päihdeongelmia

Työkyvyttömyyttä, jonka pääasialli
sena syynä tai osasyynä päihteet

Työntekijöiden esiintymistä  
päihtyneenätyöpaikalla

Tuotannon tai palvelun laatuun  
liittyviä ongelmia

Varkauksia, ilkivaltaa tai muita 
omaisuusvahinkoja

Turvallisuusongelmia tai 
fyysistä väkivaltaa

 Kyllä 
 Ei osaa / halua sanoa
 Ei

60  3 38 

47 1 52
 
40 3 58
 
33 1 67
 
25 2 74
 
17 2 82
 
17 1 83

lähes kaikkien 
yritysjohtajien 
mielestä 
Suomessa pitäisi 
panostaa nykyistä 
enemmän 
alkoholihaittojen 
ennaltaehkäisyyn.

lähde: tnS Gallup 2014.
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EHYT Katsauksia 1/2014:  
Kuinka terveyttä tehdään? 
Sosioekonomiset terveyserot ja 
ammatilliset oppilaitokset niiden 
kaventajina.

 Erittäin  
 merkittävinä 20 %

 Melko  
 merkittävinä 60 %

 Ei kovin  
 merkittävinä 19 %

 Ei lainkaan  
 merkittävinä 1 % 

 Ei osaa sanoa 1 %

Päihteistä aiheutuvat 
ongelmat suomalaiselle 
yhteiskunnalle
Kuinka merkittävinä pitää päih
teistä aiheutuvia ongelmia suoma
laiselle yhteis kunnalle (%), n=200

20 %

60 %

19 %

lähde: tnS Gallup 2014.

ehyt ry:n uudet 
julkaiSut

Katsaus on ladattavissa  
PDFtiedostona EHYT ry:n  
nettisivuilta: 

www.ehyt.fi/fi/ajankoh
taista/julkaisut

TilaukseT: järjestösihteeri  
simo.miettinen@ehyt.fi, 
puh. 050 570 6981. 

Toivotut 
alkoholipolitiikan 
painopisteet
Suomalaisen alkoholi politiikan 
toivotut painopisteet:  
Tulisi painottaa... (%), n=200

 Päihteidenkäytöstä 
aiheutuvien

 haittojen ja niiden  
kustannusten 
ehkäisyä

 Alkoholiteolli suu
den ja alkoholia  
myyvien yritysten  
toiminta edelly
tyksiä

 Ei osaa sanoa

80 %

13 %
7 %

lestä (58 %) Suomessa ei rajoiteta 
alkoholin saatavuutta ja käyttöä 
mitenkään kohtuuttomasti. Yritys
johtajat eivät myöskään itse juuri 
kaipaa uusia vapauksia alkoholin 
saatavuuteen. Viidelle kuudesta 
vastaajasta (86 %) ei ole merkitystä 
sillä, saako ruokakaupasta olutta 
sunnuntaisin. Samoin valtaenem
mistölle (73 %) on samanteke
vää, saavatko ravintolat olla auki 
neljään vai vain kolmeen. Kaksi 
kolmesta (68 %) antaisi kunnan 
päättää esimerkiksi jonkin puis
toalueen rajaamisesta alkoholitto
maksi alueeksi.

 – Yritysjohtajien näkemykset 
vahvistavat mielestämme erittäin 
hyvin sen, että alkoholipolitiik
kaan todella kannattaa panostaa. 
Toimiva alkoholipolitiikka on 
kokonaisvaltainen yhdistelmä 
valistusta, kohtaavaa päihdetyötä 
ja kohtuullista sääntelyä, EHYT 

ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-
Matturi linjaa.

Tutkimuksen toteutti TNS Gal
lup. Puhelinhaastatteluihin vastasi 
200 erikokoisten yrityksen ylim
pään johtoon kuuluvaa henkilöä. 

toimiva alkoholi
politiikka on 
kokonais valtainen 
yhdistelmä valis
tusta, kohtaavaa 
päihdetyötä 
ja kohtuullista 
sääntelyä.

Tositietoasarja uudistuu

Tositietoasarja sisältää faktaa  
päihteistä nuorille. Sarjaa  

päivitetään Alkoholi, Tupakka ja 
Nuuskalehtisten osalta. Lisäksi 
syksyllä ilmestyy uutena tuotteena 
Kannabislehtinen. Tositietoasarja 
soveltuu tietoiskuksi ja oppimate
riaaliksi.  
 
Tilaa Tositietoasarja osoitteesta:  

www.ehyt.fi/fi/toiminta/ 
tilattavat aineistot 

6sivuinen lehtinen, 0,50 €/kappale. 

EHYT KATSAUKSIA 1/2014

Antti Maunu

Kuinka terveyttä  tehdään? 
Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset 
oppilaitokset niiden kaventajina
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koonnut johanna Suihko

poimintoja

kansanedustajilta kysyttiin 
muun muassa, kannatetaanko 
viinin myymistä ruokakaupas
sa, jos sillä ei olisi monopoliin 
merkitystä. Vihreä tarkoittaa 
”kyllä” ja punainen ”ei”.

Hanke tuottaa tietoa ja ymmärrystä päihteisiin liittyvistä 
kysymyksistä eri kieli ja kulttuuriryhmissä, oppitunti
malleja, vanhempainiltakonseptin, viestintä ja kampanja
toimia sekä koulutusta. 

Hankkeen projektipäällikkönä aloitti Anne Ahlefelt  
1.4.2014. Anne siirtyi uuteen tehtäväänsä EHYT ry:n koulu 

 yksikön vanhemman kouluttajan paikalta. 
www.ehyt.fi/koordinaatio

automaattiyhdistyksen 
rahoittama, ja se kuuluu 
Emma & Elias avustusohjel
maan. Tavoitteena on kehit

hyvinvointi telakalla?

Vanhemmat ja opettajat 
tarvitsevat tukea päihde

kasvatustehtäväänsä. Järjestöt 
ovat perinteisesti toimineet 
aktiivisesti lasten ja nuorten 
päihteiden käytön ehkäise
miseksi. Ehkäisevän päihde
työn tuki ja toimintamallit on 
kuitenkin tuotettu pääosin 
valtaväestölle ja valtaväestön 
lähtökohdista käsin. Kulttuu
risesti ja kielellisesti moni
muotoinen Suomi tarvitsee 
uusia toimintamalleja ehkäi
sevään päihdetyöhön.

Monikulttuurinen 
päihdekasvatus 2014–2017 
hanke on seitsemän järjestön 
yhteishanke, jota EHYT ry 
koordinoi. Hanke on Raha

uusi hanke ehyt ry:ssä!

monikulttuurinen päihdekasvatus 2014–2017

• Vuosina 2014–2015 ruotsinkieliset 
 lapset ja nuoret (Turku ja kehyskunnat)
• Vuosina 2015–2016 venäjänkieliset 
 lapset ja nuoret (Joensuu)
• Vuosina 2016–2017 somalinkieliset 
 lapset ja nuoret (Vantaa)

tää työkaluja ehkäisevään 
päihdetyöhön kohderyhmä
lähtöisesti sosiaalisen mark
kinoinnin teorian mukaisesti. 

Hanke toteutetaan kolmessa 
vaiheessa, kolmella paikka
kunnalla ja kolmeen kieli ja 
kulttuuriryhmään fokusoiden. 

Päihdealan ykköstapah
tumaa, Päihdepäiviä  

vietettiin Helsingissä 
Tapahtumakeskus Telakalla 
13.–14.5.2014. Päihdepäivät 
keräsi laajasti yhteen päihde
alan ammattilaisia, järjestöjä, 
päättäjiä, asiantuntijoita ja 
vapaaehtoisia ympäri Suo
men ja tarjosi heille mah

dollisuuden tutustua alan 
uusimpiin puheenaiheisiin. 

Päihdepäivillä esillä 
olevia aiheita olivat esi
merkiksi kannabis ja 
muuntohuumeet, haitat 
muille, rikostaustaisten 
päihdekuntoutus, perhei
den ja läheisten tukeminen 
sekä asuminen ja päihteet. 

Tapahtuman varsinainen 
teema oli Hyvinvointi Tela
kalla? Sen puitteissa pohdit
tiin päihdealan resurssien 
riittävyyttä muuttuvassa 
yhteiskunnassa. 

Kansainvälistä näkökul
maa aiheisiin tarjosi Euroca
ren puheenjohtaja Tiziana 
Codenotti, Eurocare Senior 

Policy Officer Nils Garnes 
sekä Viron sisäministeriön 
alkoholi ja terveyspolitiikan 
asiantuntija Riina Raudne.

Päihdepäivät järjestettiin 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
ry:n ja Ehkäisevän päihde
työn verkoston yhteistyönä, 
ja päivät tulevat jatkossakin 
sijoittumaan keväälle. 

6 | EHYT Teema 4 



tatte tämän päätöksen, viisisataa 
kansalaista kuolee vuosittain. Ja 
sitten he kaikessa ymmärryksessä 
toteuttavat päätöksen. Epäilen, että 
monessa muussa maassa näin ei 
olisi voinut käydä.

Helppo saatavuus  
lisää haittoja

Ismo Tuominen on työskennellyt 
eri tehtävissä suomalaisen alkoholi
politiikan ja lainsäädännön parissa 
1990luvun alkupuolelta asti. Hän 
näki läheltä, kun Suomessa teh
tiin alkoholilain viimeisin suuri 
kokonaisuudistus EU:hun liitty
misen yhteydessä vuonna 1995. 
Se toi vähittäiskauppoihin siiderit 
ja lonkerot, ja mietojen juomien 
myynti laajeni myös kioskeihin ja 
huoltamoille.

Kaiken kaikkiaan suomalaista 
alkoholilainsäädäntöä on uudis
tettu kolme kertaa: 1932, 1968 ja 
1994. Kaikissa uudistuksissa on 
lisätty alkoholijuomien saatavuutta. 
Kaikkien niiden jälkeen alkoholin
käyttö ja siitä johtuneet haitat 

ovat lisääntyneet yhteiskunnassa 
huomattavasti. 

Vuonna 1994 suomalainen litki 
alkoholia keskimäärin kahdeksan 
litraa vuodessa. Vuonna 2012 luku 
oli 9,7 litraa, mutta isojen veroalen
nusten jälkeen luku ehti käydä jopa 
10,5 litrassa vuonna 2005.

Trendi on myös pidemmällä 
aikavälillä nouseva: miesten alko
holinkulutus on reilun sukupolven 
aikana kaksinkertaistunut ja naisten 
kulutus jopa kuusinkertaistunut. 
On hyvä kuitenkin muistaa, että 
1960luvulla suomalaisnaiset käytti
vät erittäin vähän alkoholia. Miehet 
juovat edelleen noin kaksi kolmas
osaa kaikesta alkoholista.

Nyt suunnitteilla on Suomen 
historian neljäs alkoholilain koko
naisuudistus, jonka voimaantulo 

Stm:n ismo tuomisen mukaan Suomessa 
alkoholiin liittyviä lakeja sorvataan 
edelleen liikaa tunteella faktoista 
välittämättä. 
Maria Ruuska kuvitus aarni korpela

Demokraattisten valtioi
den historian pahin 
ihmiskoe. 

Sosiaali ja terveys
ministeriön hallitusneuvos Ismo 
Tuomisen luonnehdinta vuoden 
2004 alkoholiveroalennuksesta 
on armoton. Silloin alkoholiveroa 
alennettiin roimasti, kun Viro liittyi 
Euroopan unioniin ja alkoholi
juomien matkustajatuonti toisista 
EUmaista vapautettiin. 

Hänelle jälkiviisaus sallittaneen.
– Ennen uudistusta silloinen 

Stakes, eli nykyinen THL, teki 
pyynnöstäni arvion, montako 
ihmistä Suomessa kuolee alkoholiin 
lisää vuosittain, jos veronalennus 
toteutetaan. 

Laitos arvioi, että 500–600 
ihmistä. Toteutunut luku oli vähän 
enemmän, 607 henkeä. Jo ennen 
lakimuutosta Suomessa kuoli 
vuosittain alkoholiperäisistä syistä 
johtuen 1 500 henkilöä. 

Ennuste osui niin nappiin, että 
Tuominen mietti hetken, onko joku 
kopeloinut numeroita. 

Ei ihme, että pitkän linjan virka
mies pitää suomalaisten suhtautu
mista alkoholipolitiikkaan jokseen
kin kummallisena.

– Mieti tilannetta, jossa menet 
parlamenttiin ja sanot, että jos te 
kaksisataa kansanedustajaa toteu

alkoholikeskustelu kärsii edelleen 

Kieltolakitraumasta
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ajoittuu vuosiin 2015 ja 2016. Sen 
vähimmäisvaatimus on, että alko
holin saatavuutta ei enää ainakaan 
lisättäisi vaan pystyttäisiin rajoitta
maan. 

Tutkimusten mukaan vain 
tuntuvilla saatavuuden rajoi
tuksilla alkoholin kulutus ja sen 
aiheuttamat haitat vähenevät. 
Kokonaisuudistuksessa pyritään 
myös karsimaan lainsäädännöstä 
vanhentuneita asetuksia, jotka 
haittaavat esimerkiksi ravintoloi
den toimintaa, mutta vapauttami
nen ei myöskään lisäisi alkoholin 
kokonais kulutusta.

Tuomisen mielestä Suomen 
kannattaisi ottaa tavoitteeksi päästä 
vuoden 1994 kulutustasoon.

Vuoden 2004 ”ihmiskoe” oli 
niin karu kokemus päättäjille, että 
he ovat heränneet huomaamaan, 
mihin liberaali alkoholipolitiikka 
Suomessa johtaa. Alkoholiveroa on 
nostettu vuodesta 2008 lähtien viisi 
kertaa. Korotukset ovat lisänneet 
tuopissa olutveron osuutta 15 
senttiä. 

koko yhteiskunta voittaisi 
haittojen vähentyessä.

elää vai että toisen isällä on työ
paikka? 

– Sanoisin jopa, että suuremmat 
otsikot tulevat nykyään kolmensa
dan hengen YTneuvotteluista kuin 
samasta määrästä alkoholikuolemia.

Haittojen väheneminen 
hyödyttää kaikkia

Vuoden alusta astui voimaan muun 
muassa alkoholimainontaa koskevia 
uusia pykäliä, joilla halutaan suo
jella erityisesti lapsia ja nuoria, joihin 
mainonnalla on huomattu olevan 
vahvimmat vaikutukset.

Vuoden alusta esimerkiksi 
alkoholimainontakiellon aikarajaa 

Viime aikoina paljon puhuttanut 
ravintoloitsijoiden ahdinko ei Tuo
misen mukaan voi liittyä siis vain 
alkoholiverokorotuksiin. Taustalla 
on myös muiden kiinteiden kulu
jen, kuten vuokrien ja palkkojen, 
nousua.

Todennäköisesti veronkorotusten 
ansioista kokonaiskulutuksessa on 
päästy huikeasta 10,5 litrasta jo alle 
10 litraan. Alkoholinkäytöstä johtu
neet kuolematkin ovat vähentyneet 
sadan hengen vuositahdilla.  
Vuoden 1994 tasoon on kuitenkin 
vielä pitkä matka, ja yksi hidaste 
matkalla on suomalaisten kyvyttö
myys käydä faktoihin perustuvaa 
alkoholikeskustelua.

Miksi kieltolakikorttia 
väläytellään edelleen?

Suomalainen alkoholikeskustelu 
kärsii Tuomisen mukaan edelleen 
kieltolakitraumasta. Suomessa 
vallitsi alkoholin myymiskielto, eli 
kieltolaki, vuosina 1919–1932.

– Vaikka keskuudessamme on 
tuskin enää ketään, joka olisi elänyt 
aikuisuuttaan kieltolain aikaan, 
elää muisto siitä edelleen julkisessa 
keskustelussa.

Kun alkoholin saatavuutta 
halutaan rajoittaa, vedetään taskusta 
aina kieltolakikortti: Kannattaako 
lähteä rajoittamisen linjalle, kun 
eihän kieltolakikaan toiminut? 
Suomessa on Tuomisen mukaan 
vaikeaa perustaa alkoholiin liittyviä 
poliittisia päätöksiä tietoon.

– Saan kaikkien puolueiden 
edustajilta saman viestin: Järkevää 
politiikkaa ei voi tehdä, koska kan
salaiset eivät hyväksy sitä. Poliitikot 
kyllä ottavat tutkimustiedon ilolla 
vastaan.

Välillä Tuomisesta myös 
tuntuu, että julkisessa puheessa 
panimo teollisuuden työpaikat 
ja ihmishenget ovat samanarvoi
sia. Kumpi on tärkeämpää, että isä 

–Voisiko olla mahdollista, että saunakaljan 
hinnankorotus hyväksyttäisiin siksi, että koko 
yhteiskunta voittaa haittojen vähentyessä,  
hallitusneuvos ismo tuominen kysyy.
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televisiossa myöhennettiin iltayh
deksästä kymmeneen. Sen lisäksi 
sosiaalisessa mediassa kiellettiin 
kuluttajien tuottama sisältö alkoho
limainonnassa. 

Arpajaisia ja kilpailuja ei saa 
enää myöskään käyttää alkoholi
mainonnassa tyyliin: ”Tykkää ja 
voit voittaa festariliput”. Myös 
alkoholimainontaa julkisilla pai
koilla rajoitettiin. Teinien suosiman 
Kampin kauppakeskuksen seinään 
ei voi enää kiinnittää Balletkuohu
viinimainosta, jossa lukee: ”Olisiko 
baletin aika?”

Vuoden 2004 ”ihmiskoekatas
trofista” on Tuomisen mukaan 

opittu viime vuosina. Muutos 
parempaan on hidasta, mutta sitä 
tapahtuu. Viime aikoina virkamie
hen mieltä lämmittänyt uutinen on 
ollut muun muassa se, että alaikäis
ten lasten lisäksi myös 18vuotiai
den alkoholinkäyttö on vähenty
nyt. Myös työelämässä käytetään 
aikaisempaa vähemmän alkoholia. 
Isoa kulttuurinmuutosta kuvaa, 
että pitkistä ja märistä lounaista on 
päästy lähes kokonaan eroon. 

Tuomisen hartain toive on se, 
että päätöksenteossa päästäisiin 
tunne pitoisista minä ja minun 
halpa saunakaljani argumenteista 
eroon ja päättämään asioista fakta

tietoon pohjautuen. Suomalainen 
alkoholikeskustelu kaipaa Tuomi
sen mukaan solidaarisuutta. 

– Voisiko olla mahdollista, että 
saunakaljan hinnankorotus hyväk
syttäisiin siksi, että koko yhteis
kunta voittaa haittojen vähentyessä, 
Tuominen summaa. 
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kolmen kauppa 

kohtaava  
päihdetyö Valistus

kohtuullinen
sääntely

kohtuullinen sääntely, 
valistus ja kohtaava 
päihdetyö täydentävät 
ja tukevat toisiaan.

Suomelle kohtuuttomaksi kasvaneiden päihdehaittojen vähentämiseksi 
tarvitaan sekä sääntelyä, valistusta että kohtaamistyötä. eri 
menetelmät täydentävät ja tukevat toisiaan. Sääntelyn merkitys on 
ymmärretty entistä vahvemmin myös euroopassa.
 Matti Välimäki ja VV Mattila kuvat Matti immonen

päihdehaittojen vähentämiseksi

Päihdehaitat aiheuttavat 
vuosittain yhteiskunnalle 
jo 6–7 miljardin euron 
kustannukset. Alkoholi 

on suurin yksittäinen työurien 
lyhentäjä. Päihdehaitat rasittavat 
kohtuuttomasti sekä kansanterveyt
tämme että talouttamme.

EHYT ry:n toiminnanjohtaja 
Sari Aalto-Matturin mukaan tilan
teen korjaamiseksi tarvitaan sekä 
sääntelyä, valistusta että kohtaa
mistyötä.

Nopeimmin ja tehokkaimmin 
alkoholinkulutukseen ja päihde

haittoihin voidaan vaikuttaa 
sääntelyn avulla. Esimerkkinä tästä 
AaltoMatturi mainitsee keskioluen 
vapautumisen 60luvulla, mikä 
johti alkoholikuolemien tuplaantu
miseen. Mekanismi toimii onneksi 
myös toiseen suuntaan. Sääntelyä 
hieman tiukentamalla alkoholin 
kokonaiskulutusta voidaan laskea.

Alkoholiteollisuus esittää usein 
alkoholiongelmien korjaamista 
valistuksen avulla. Se ei kuitenkaan 
yksinään riitä. Parhaimmillaan 
valistus voi tuottaa yksilötasolla 
nopeastikin tuloksia, mutta se 

pystyy vaikuttamaan koko yhteis
kuntaan vain hyvin pitkällä aika
jänteellä.

EHYT ry:n toiminnassa painot
tuu perinteisen valistamisen sijasta 
kohtaamistyö yksilöiden ja yhteisö
jen tasolla. 

– Kun valistus on lähinnä 
yksisuuntaista informaation jaka
mista, niin ehkäisevän päihdetyön 
kohtaamisissa keskeistä on dialogi 
ja vuorovaikutus.

AaltoMatturi korostaa, että 
sääntely, valistus ja kohtaamistyö 
täydentävät ja tukevat toisiaan. 
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mikä on sinun roolisi 
ehkäisevässä päihdetyössä? 
kysyvät ehyt ry:n  Sari 
aaltomatturi (keskellä), 
kristiina hannula ja leena 
Sipinen.

kuva: m
atti im

m
onen

EHYT Teema 4 | 11



myös euroopassa  
säännellään

Alkoholiteollisuus on vastusta
nut alkoholisääntelyn tiu

kentamista. Julkisen keskustelun 
perusteella voi saada joskus jopa 
kuvan, että Suomi olisi lähes ainoa 
Euroopan maa, jossa alkoholin
käyttöä ja päihdehaittoja yritetään 
vähentää sääntelyn avulla. 

Eurocaren puheenjohtaja, italia
lainen Tiziana Codenotti kertoo, 
että käsitys ei pidä paikkaansa. 
Eurocare on eurooppalaisten ehkäi
sevää päihdetyötä tekevien järjestö
jen yhteistyöorganisaatio.

– Viimeisten 10–15 vuoden 
aikana lähes kaikki Euroopan maat, 
mukaan lukien Välimeren maat, 

ovat tunnustaneet, että alkoholin 
kulutusta ja alkoholihaittoja on 
tarpeen kontrolloida, ja ne ovat sen 
takia ottaneet käyttöön sääntöjä ja 
säätelyä.

Hän huomauttaa, että maiden 
välillä on tietenkin eroja siinä, miten 
ja kuinka voimakkaasti ne ovat 
muuttaneet alkoholipolitiikkaansa. 

– Yleisen suuntauksen mukaan 
tietoisuus siitä on kasvanut, että 
alkoholijuomat eivät ole mitään 
tavallisia tuotteita eikä niitä voida 
sellaisina kohdella. Kontrollia 
tarvitaan eurooppalaisten tervey
den ja hyvinvoinnin suojelemiseksi, 
Codenotti korostaa.

Ranskassa ja Italiassa kulutus 
vähentynyt dramaattisesti

Euroopan maissa on alkoholisään
telyä, joka kohdistuu muun muassa 
hintoihin, veroihin, ikärajoihin, 
saatavuuteen sekä alkoholiin ja 
ajamiseen. Suomalainen monopoli
järjestelmäkään ei ole tavaton, ja vas
taavanlainen systeemi on käytössä 
myös Ruotsissa ja Norjassa.

Codenotti haluaa nostaa yhden 
esimerkin erityisesti esille: Ranskan 
alkoholin mainontaa koskevan lain
säädännön. Vuonna 1991 voimak
kaassa viinintuottajamaassa rajoitet
tiin merkittävästi alkoholimainontaa. 

Alkoholimainontaa ei saa olla 
lainkaan televisiossa, alkoholiteolli
suus ei saa solmia sponsorointisopi
muksia, ja muukin mainonta on sal
littu ainoastaan tietyissä tilanteissa ja 
niin, että kuluttajille kerrotaan vain 
objektiivisia tuotetietoja. 

WHO:n mukaan alkoholikulutus 
on pudonnut Ranskassa 38 pro
senttia vuosien 1980–2010 välillä. 
Samalla esimerkiksi maksakirroosi
tapaukset ovat dramaattisesti vähen
tyneet.

– On vaikea arvioida, johtuuko 
tämä kehitys pelkästään rajoituk
sista. Todennäköisesti tilanteeseen 
ovat vaikuttaneet sen rinnalla monet 
seikat, muun muassa alkoholipe

– Tästä kertoo sekin, että myös 
sääntely vaikuttaa asenteisiimme; 
se ohjaa kulttuuriamme ja toimin
taamme. Sääntely normittaa sitä, 
mitä yhteiskunta pitää hyväksyt
tävänä. Suomalaiset tekevät niin 
kuin laki sanoo – edellyttäen, että 
sääntely koetaan kohtuulliseksi ja 
järkeväksi.

Suomalaista alkoholilainsää
däntöä ollaan nyt uudistamassa. 
EHYT ry on esittänyt muun muassa 
alkoholin maltillisten veronkoro
tusten jatkamista, myyntiaikojen 
rajoittamista sekä ravintoloiden 
jatkoaikojen kriittistä tarkastelua. 
Hyvin organisoidun kohtaavan 
päihdetyön ja laadukkaan valistuk
sen ohella kohtuullisen sääntelyn 
keinovalikoima auttaisi hivut
tamaan kokonaiskulutustamme 
kahdeksan litran tasoa kohti. Näin 
yhteiskunnalle ja taloudellemme 
koituvat haitat ja kustannukset 
saataisiin merkittävään laskuun ja 
työelämänkin tuottavuus paranisi.

– Keinot eivät rasittaisi koh
tuuttomasti kenenkään elämää. 
Kukaan meistä ei halua kieltolaki
yhteiskuntaa. Kyse on vain pienestä 
suunnan tarkistuksesta, siitä, että 
löytäisimme tasapainon juomisen 
määrän ja päihdehaittojen välille, 
Sari AaltoMatturi korostaa. 

Ranskassa

38 %alkoholin kulutus on 
vähentynyt ranskassa 
38 prosenttia vuosien 
1980–2010 välillä. 

lähde: Who

keinot eivät 
rasittaisi 
kohtuuttomasti 
kenenkään elämää. 

Vaikka italialaiset ovat vähentäneet 
juomista, silti vuodessa sattuu 
28 000 alkoholikuolemaa. kahdek
san miljoonaa italialaista juo hyvin 
haitallisesti. 45 prosenttia liikenne
onnettomuuksista liittyy alkoholiin. 
kulutus on matala, mutta alko
holi on edellisten lukujen valossa 
tiziana Codenottin mukaan maassa 
iso ongelma.
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kohtaava  
päihdetyö

kohtuullinen
sääntely

Valistus

räisten sairauksien ja ongelmien 
hoidon parantuminen.

Muutos on ollut dramaattinen 
myös Italiassa. Alkoholin kulutus 
on pudonnut siellä vuosien 1980 – 
2010 välillä peräti 59 prosenttia.

– Viimeisen 15 vuoden aikana 
Italiassa on koettu valtava muutos 
alkoholipolitiikassa. Vuonna 2001 
parlamentti hyväksyi ensimmäisen 
kattavan alkoholia ja alkoholi
ongelmia koskevan lain. Sen jälkeen 
annettiin alkoholia ja terveyttä kos
keva toimintasuunnitelma, ja sitä 
ryhdyttiin uudistamaan säännölli
sin väliajoin. 

– Viimeisin Italiassa tapahtunut 
politiikan muutos on, että alkoholi
ikäraja nostettiin 16 vuodesta 18 
vuoteen, jotta nuoria voitaisiin suo
jella alkoholin käytön negatiivisilta 
vaikutuksilta.

Sääntelyllä on oltava 
kansalaisten tuki

Tiziana Codenotti korostaa koko 
väestöön kohdistuvien toimen
piteiden ja sääntelyn merkitystä. 
Tutkimukset osoittavat kiistatta, 
että alkoholi ei aiheuta ongelmia ja 
sairauksia ainoastaan suurkäyttä
jille, vaan suurin osa niistä aiheu
tuu nimenomaan kohtuukäyttäjille.

WHO:n mukaan alkoholiin 
liittyviä ongelmia voidaan vähentää 
tehokkaasti korottamalla veroja, 
heikentämällä saatavuutta sekä 
rajoittamalla alkoholijuomien mark
kinointia. 

Codenotti huomauttaa, että 
nämä ovat poliitikkojen joukossa 
myös hyvin epäsuosittuja keinoja. 
Poliitikkojen on kestettävä esityk
sistä seuraava talouselämän toimi
joiden painostus.

– Uusia sääntöjä ei saada aikaan 
ilman poliittista tahtoa – ja ennen 
kaikkea kansalaisten tukea. Onkin 
erittäin tärkeää pyrkiä vaikutta
maan koko ajan myös yleiseen 
mielipiteeseen, Tiziana Codenotti 
miettii. 

Valistussana kuulostaa 
vanhanaikaiselta ja tuo 
helposti mieleen asian
tuntijan moralisoivan 

viestinnän ylhäältä alaspäin.
Nykyaikainen valistaminen 

on kuitenkin tyystin toisenlaista. 
Se haastaa ihmiset omakohtaiseen 
pohdintaan, vetoaa tunteisiin ja 
osallistaa keskusteluun yhteiskun
nallisesti tärkeistä aiheista. Sosiaa
lisen median merkitys välineenä 
kasvaa koko ajan. 

– Valistus on kulttuurista 
vaikuttamista yhteiskunnalliseen 
ilmapiiriin. Valistajat haluavat 

Valistus vaikuttaa

tavoittaa suuria joukkoja ja aiheut
taa yleisen mielipiteen liikahduksia 
tuomalla keskusteluun kriittisen 
tarkastelun kestäviä näkökulmia, 
kiteyttää EHYT ry:n koordinaatio
päällikkö Leena Sipinen.

Hitaasti mutta 
monipuolisesti 

EHYT ry tekee aktiivisesti valis
tuskampanjoita ja tuottaa aineis
toa niiden tueksi. Kampanjoista 
tunnetuimmat ovat Tipaton tammi
kuu ja monen yhteistyökumppanin 
kanssa toteutettava Ehkäisevän 
päihdetyön viikko. 

Valintoihin 
ehkäisevässä päihdetyössä valistuksella 
on oma roolinsa sääntelyn ja kohtaavan 
työn rinnalla. Se vetoaa sekä järkeen että 
tunteeseen viisaiden valintojen tekemiseksi. 
Vesa Ville Mattila kuva Matti immonen
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alkoholinkäyttöä  
lasten silmin

kuva liittyy hirviötkampanjaan. Sen tuotti aklinikkasäätiö osana alkon lasten seurassa ohjelmaa. 
kampanjavideot näki yli 2 miljoonaa katsojaa, ja se sai voittoja ja tunnustuksia muun muassa Voitto, 
Vuoden huiput ja new york Festivals kilpailuissa.

– Jo liki joka neljäs suomalai
nen viettää tipatonta tammikuuta 
ja pohtii ainakin tällöin suhdet
taan alkoholiin, Sipinen kertoo.

Valistuksen tavoittelema kult
tuurin muutos tapahtuu hitaasti 
– esimerkiksi tipaton tammikuu 
keksittiin vuosikymmeniä sitten. 
Kysymys on siitä, että iso joukko 
muuttaa käyttäytymistään vasta, 
kun yhteinen ymmärrys asiasta 
on muuttunut. Tätä yhteistä 
ymmärrystä valistajat eivät voi 
sanella, mutta siihen johtavaan 
prosessiin he pystyvät vaikutta
maan. 

Puhutaankin virittävästä 
valistuksesta, joka koettaa saada 
ihmiset vähitellen hyväksymään 
– ja jopa vaatimaan – vaikkapa 
tehokkaat päihdepoliittiset toimet 
ja päihdehaittoja vähentävän 
yhteiskunta politiikan.

Sipinen muistuttaa, että ehkäi
sevässä päihdetyössä valistuksen 
täytyy tarjota vaihtuvia näkökul
mia, erilaisiin ihmisiin ja intres
seihin vetoavaa argumentointia 
sekä haastavasti ja kiinnostavasti 
esitettyjä faktoja. 

– Valistajan tulee myös tuntea 
kohderyhmänsä elinolot, kieli, 
kulttuuri ja mielipiteet. Siinä 
meillä on vielä opittavaa kaupal
liselta puolelta. 

Lasten seurassa ohjelma on sormella osoittelemisen sijaan haastanut 
pohtimaan, miten vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö vaikut

taa lasten elämään. 
Alkoholinkäyttöä katsotaan lasten silmin, ja katse kohdistuu jokai

seen aikuiseen.
Lasten seurassa ohjelma haluaa ehkäistä ja vähentää aikuisten alko

holinkäytöstä lapsiin kohdistuvia haittoja. Keinoina on käytetty muun 
muassa mediakampanjoita, verkkosivuja, videoita ja valistuslehtisiä.

– Lasten seurassa näyttää ylläpitäneen ja virittäneen lapsinäkökul
maa alkoholikeskustelussa. Se on vahvistanut vanhempien tietoisuutta 
alkoholinkäyttönsä vaikutuksista lapsiin ja hienosäätänyt sitä entistä 
enemmän lapset huomioon ottavaksi, sanoo ohjelman vaikutuksia arvi
oinut yhteiskuntatieteiden tutkija Matti Piispa. 

Miljoonien havaitsema ohjelma

Kyselyiden perusteella Lasten seurassa ohjelman on vuosittain havain
nut vajaa miljoona suomalaista, ohjelman filmin ehkä jopa kaksi miljoo
naa. 

– Alkoholinkäyttöään lasten ja nuorten seurassa pohtimaan, seuraa
maan tai muuttamaan virittyneiden määräksi arvioin 300 000–700 000 
suomalaista vuodessa, Piispa summaa.

 Lasten seurassa ohjelman suurimpana puutteena Piispa pitää sitä, 
ettei siitä kehkeytynyt suosittua puheenaihetta mediassa, internetin 
blogeissa tai keskustelufoorumeilla. 

– Toisaalta mediajulkisuus johtaa usein varsinaisen aiheen ohi. Sitä 
kun ei voi ohjata. 

Lasten seurassa on Alkon vastuullisuusohjelma, jossa yhteistyö
kumppaneita ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aklinikkasäätiö, 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Vanhempainliitto. 

Valistajan 
täytyy tuntea 
kohderyhmänsä.

kuva: aklinikkasäätiö
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Ideana on antaa tietoa ja pyr
kiä vahvistamaan erilaisia 
terveyttä suojaavia tekijöitä, 
esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja 

arkirytmiä. Kohtaamme niin lapsia, 
nuoria kuin aikuisiakin. Yksilöi
den lisäksi työskentelemme myös 
yhteisöjen kanssa, kertoo johtaja 
Kristiina Hannula EHYT ry:stä.

Lapsia ja nuoria EHYT ry 
kohtaa muun muassa HUBU
toiminnan kautta. Kokonaisuuteen 
kuuluu nuorten päihdekasvatus
tunteja ja yksityisyyden takaava 

kohtaamisia arjessa

Valistuskohtaava  
päihdetyö

kohtuullinen
sääntely

ehkäisevän päihdetyön kohtaamisissa 
ollaan läsnä ihmisten tavallisessa arjessa: 
työssä, koulussa tai vaikkapa sosiaalisessa 
mediassa. kohtaavassa työssä painotetaan 
dialogia ja vuorovaikutusta.
Matti Välimäki kuvat Jonna Yletyinen ja Matti immonen

äänestysjärjestelmä, jonka avulla 
saadaan tietoa nuorten ajatuksista 
ja toimista. Tulosten avulla tunnilla 
ja myöhemmin vanhempainillassa 
voidaan puhua juuri niistä asioista, 
jotka ovat kyseisessä luokassa tai 
koulussa ajankohtaisia. Kouluille 
ja vanhemmille annetaan myös 
konkreettisia vinkkejä ja työkaluja 
siitä, miten päihdeasioista kannat
taa keskustella.

Myös laaja AMIStyö on luonut 
menetelmiä opettajien ja kasvatta
jien kouluttamiseen. Päihdeilmiö ja 
Ryhmäilmiökoulutukset tuovat 
uudenlaisia eväitä muun muassa 
ammattiin opiskelevien kohtaa
miseen ja näiden hyvinvoinnin 
vahvistamiseen.

Aikuisia EHYT ry kohtaa muun 
muassa HUUGOohjelman avulla. 
Sen tehtävänä on auttaa työyhtei
söjä ennaltaehkäisemään, tunnista
maan, kohtaamaan ja ratkaisemaan 
työpaikkojen päihdeongelmia.

ku
va

: j
on

na
 y

le
ty
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en
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tapaamisia 
somessa ja pelimaailmassa

Ohjelma tarjoaa työpaikoille 
työkaluja sekä koulutusta ja auttaa 
päihdeohjelman luomisessa ja jal
kauttamisessa.

EHYT ry ylläpitää jäsenjärjestö
jensä ja muiden yhteistyökumppa
niensa kanssa myös Elokoloja sekä 
muita matalan kynnyksen päihteet
tömiä kohtaamispaikkoja. 

ehyt ry:n internet ja mobiilityön 
yksikön johtaja ilmo Jokinen 

kertoo, että kohtaamistyötä teh
dään myös esimerkiksi sosiaalises
sa mediassa. järjestö on mukana 
lasten, nuorten ja nuorten aikuisten 
omissa toimintaympyröissä, kuten 
vaikkapa tyttöjen suosimalla demi.
fisivustolla, suositulla aapelipe
lisaitilla ja ircgalleriassa. ehyt ry 
on sopinut läsnäolostaan toiminta

nuorille tutkimukseen perustuvaa 
tietoa, jota he voivat hyödyntää, 
kun he rakentavat omia näkemyk
siään suhteessa toisiin nuoriin ja 
vanhempiin.
 ehyt ry:n Pelitaitoprojektissa 
tavoitteena on lasten ja nuorten 
liikapelaamisen ja pelaamisesta 
aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä 
myönteisen pelaamiskulttuurin 
edistäminen. Projekti luo työkaluja 

ja apuvälineitä pelaamisen hallin
taan sekä jakaa tietoa pelaamises
ta. toiminnalla edistetään pelien 
ymmärrystä, pelien lukutaitoa, 
vanhempien pelituntemusta ja 
kansalaisjärjestötoimintaa.
 ehyt ry on tuottanut myös itse 
ehkäisevää päihdetyötä tukevia op
pimispelejä kuten Epelin (kuvassa) 
ja Mobihubun.
 – omissa peleissämme keskeis

tä on tiedonvälitys. 
yhteiskunta on pelillis
tynyt, joten pelit ovat 
hyvä väylä jakaa infor
maatiota, ilmo jokinen 
mainitsee. 
 – tieto antaa hyvän 
sysäyksen puhua asias
ta. tiedämme että 
puolet pelejämme pe
lanneista ovat keskus
telleet niiden tiedoista 
myöhemmin jonkun 
kanssa. 

ympäristön omistajan 
kanssa ja luonut kysei
seen palveluun sopivan 
ryhmän tai profiilin. 
 – toimintaajatuk
semme on, että raken
namme tiloja, joissa 
on hyvä keskustella. 
Pyrimme herättämään 
keskustelua josta
kin teemasta, mutta 
emme sano suoraan, 
että tee niin tai näin. 
tarjoamme sen sijaan 

– kodinomaisissa kohtaamis paikoissa 
voi vaikkapa lukea päivän lehdet, 
seurustella, katsella televisio ta, 
surffailla netissä tai olla muuten vaan. 
tavoitteena on sosiaalisen hyvinvoinnin 
ja elämänhallinnan edistäminen, 
kristiina hannula kertoo.

kuva: jonna yletyinen

kuva: matti immonen
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4
1. suomen päihdeongelmat 

ratkeavat riittävällä valis-
tuksella, sääntely on vanhanai-
kaista.

Päihdehaittojen vähentämiseen tar
vitaan tasapainoista alkoholipolitiik
kaa, jossa sijansa on niin kohtaavalla 
päihdetyöllä, kohtuullisella säänte
lyllä kuin valistuksellakin. hinnan ja 
saatavuuden sääntely vähentää päih
dehaittoja nopeasti. ihmisten pa
rissa tehtävä kohtaava päihdetyö ja 
valistus tukevat kulttuurinmuutosta, 
jonka aikajänne lasketaan vuosissa 
ja vuosikymmenissä. mikään näistä 
keinoista ei riitä yksin.

2.alkoholihaittojen järkevää 
vähentämistä on kohdistaa 

toimenpiteet pieneen suurkulut-
tajien ryhmään.

alkoholihaittoja ja niiden kustannuk
sia ei ratkaista pelkästään puut
tumalla suurkulutukseen. Vain 22 
prosenttia miesten ja 12 prosenttia 
naisten päihdehaitoista aiheutuu 
suurkuluttajille; loput kohtuullisem
min kuluttaville. mitä enemmän 
suomalaiset keskimäärin juovat, sitä 
enemmän on alkoholihaittoja.

3. alkoholipoliittiset päätök-
set vaikuttavat suomen ta-

louteen ennen kaikkea alkoholi-
alojen työllistävyyden kautta.

Suomen talouden suuressa kuvas
sa alkoholialojen etu ei ole kovin 
keskeinen asia. alkoholin kustan
nukset Suomelle ovat vuositasolla 
6–7 miljardia euroa. tuolla summalla 
kattaisi esimerkiksi koko vanhusten
hoidon ja lapsilisät. 

4. alkoholiveron korotukses-
sa ei ole järkeä, kun kaikki 

vaan siirtyvät ostamaan viinan-
sa Virosta.

maltillisista alkoholiveron korotuk
sista on hyötyä sekä terveys että 
talousnäkökulmasta. korotus vähen
tää alkoholinkulutusta ja pienentää 
samalla päihdehaittoja sekä tuo 
verotuottoja moninkertaisesti Viron 
matkustajatuonnin mahdolliseen 
kasvuun verrattuna. Verotuottojen 
kasvun taittuminen ei kerro epä
onnistuneesta alkoholipolitiikasta 
vaan siitä, että korotukset ovat 
onnistuneesti vähentäneet kulutusta 
huippuvuosista. 

harhaluuloa

kuva: matti immonen
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Jokainen voi tehdä ehkäise
vää päihdetyötä. Tätä viestiä 
EHYT ry vie kaikille tampe
relaisille tämänvuotisessa 
kampanjassaan.

  – Tuomme teemaa esiin 
hyvin monenlaisissa koulutuksissa 
ja tapaamisissa. Kampanja ei ole 
suunnattu yksinomaan nuoria 
työssään kohtaaville vaan ihan 
jokaiselle kansalaiselle, EHYT ry:n 
aluekoordinaattori Anne Mikkola 
kertoo.

Kampanja näkyy ympäri kau
punkia myös julisteissa ja postikor
teissa.

– Tarkoituksena on lempeästi 
potkia tamperelaisia siihen aja
tukseen, että tämä koskee oikeasti 
minuakin. Mahdollisuuksia 
päihteettömyyden edistämiseen 
tarjoutuu ensinnäkin jokaisessa 
ammatissa, olipa henkilö sitten 
opettaja, lääkäri, siivooja, kaupan
kassa, kodinhoitaja tai ihan joku 
muu, Anne Mikkola toteaa.

Hän lisää, että jokainen voi 
tehdä päihdetyötä myös vapaaajan 
rooleissaan: puolisona, vanhem
pana, harrastusryhmän jäsenenä 
tai ohjaajana, bussimatkustajana, 
naapurina ja niin edelleen.

Ei vain asiantuntijoille

Anne Mikkolan mukaan moni 
ajattelee turhaan, että päihdetyö on 
parasta jättää asiantuntijoille.

– Me taas haluamme rohkaista 
ihmisiä puuttumaan ja puhumaan. 
Ei tarvitse olla sosiaalityöntekijä tai 
riippuvuuksiin erikoistunut lääkäri 
voidakseen kysyä lähimmäiseltä, 

kuinka sinä voit ja haluatko jutella 
päihteidenkäytöstäsi.

Maalaisjärki, arkinen empatia ja 
omat arvot riittävät Anne Mikkolan 
mukaan pitkälle. Erityisesti nuorten 
kanssa on tärkeää todella pysähtyä 
ja keskittyä, jos nuori on valmis 
puhumaan päihdeasioista.

– On myös oltava valmis kuu
lemaan, millaisia syitä toisella on 
kokeilla tai käyttää päihteitä, Anne 
Mikkola sanoo.

kaikki mukaan  
päihdetyöhön

Toisaalta nuorilta on hänen 
mielestään myös voitava vaatia 
vastuun ottamista.

– Ei ole hyvä, jos kaikki nuoren 
kohtaamat aikuiset vain ymmärtä
vät loputtomasti. Joskus on pai
kallaan jämäkästi ilmoittaa, ettei 
tällainen peli vetele.

Osaksi arkea

Anne Mikkolan mielestä esimer
kiksi kouluissa päihteettömyyden 

ehyt ry haastaa kampanjassaan kaikkia tamperelaisia miettimään 
omaa rooliaan ehkäisevässä päihdetyössä. arki on täynnä valintoja 
ja tilanteita, joissa päihteettömyyden edistäminen on mahdollista.
Mari Vehmanen kuvat laura Vesa ja Olli urpela

Päihdetyötä ei anne mikkolan mielestä pidä jättää vain 
asiantuntijoille, vaan jokainen voi tehdä sitä myös itse.

kuva: o
lli u

rpela
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Ehkäisevä 
päihdetyö
on toisesta
välittämistä.

Mikä on
minun roolini
ehkäisevässä 
päihdetyössä?

Ehkäisevä

päihdetyö

ei vaadi

erityispätevyyttä.

kampanja näkyy ympäri 
kaupunkia myös julisteissa 
ja postikorteissa.

lilla haapakoski

Minusta kampanjan 
slogan on todella 
hyvä. Huomasinkin 

jo talvella sähköpostissa vies
tin kampanjasta, printtasin sen 
ja laitoin ilmoitustaulullemme.

Ehkäisevä päihdetyö 
on mielestäni ennen kaik
kea läheisestä välittämistä. 
Mukana voi olla jokainen: 
vanhemmat, ystävät, eri alojen 
ammattilaiset.

Itse kohtaan työssäni nuo
ria hyvin monenlaisissa tilan
teissa, ja teen sekä yksilö että 
ryhmäohjausta. Olen mukana 
esimerkiksi Risutoiminnassa 
auttamassa nuoria, jotka ovat 
jääneet ensimmäisen kerran 
kiinni rikoksesta. Lisäksi 
työskentelen muun muassa 
lastensuojelun tukileireillä.

Päihteet kulkevat näissä 
kohtaamisissa mukana yhtenä 
isona teemana, samalla tavoin 
kuin vaikkapa ystävyyssuh
teet tai seksuaalisuus.

Pyrin keskustelevaan ja 
kuuntelevaan otteeseen. En 
usko, että aikuisen yksipuo
linen monologi vie asioita 
eteenpäin. Pitää olla aidosti 
kiinnostunut nuoresta. Hyvät 

kysymykset ovat parempi 
lähestymistapa kuin saarnaa
minen.

On myös oltava valmis 
kuulemaan ne tarkoitusperät, 
jotka saavat nuoren kokeile
maan ja käyttämään päihteitä: 
rentoutuminen, hauskanpito, 
yhteenkuuluvuus kavereiden 
kanssa. Eihän kukaan tietoi
sesti hae pahaa oloa itselleen.

Vapaaajalla edistän 
päihteettömyyttä esimerkiksi 
niin, etteivät päihteet kuulu 
oman perheen ja lapsieni elä
mään. Lasten kysyessä kerron 
aiheesta rehellisesti.

Nuorten maailma on tänä 
päivänä aika kova. Heihin 
kohdistuu valtavasti odotuk
sia.

Toivoisin erityisesti van
hempien miettivän, millaisen 
viestin he antavat suhtautu
misestaan nuorten päihteiden
käyttöön. Moni aikuinen 
tuntuu hiljaisesti hyväksyvän 
asian.

Lilla Haapakoski
erityisnuorisotyöntekijä
Tampereen kaupunki

Mitä mieltä kampanjasta?

edistäminen on mahdollista ottaa osaksi 
kaikkea toimintaa.

– Tämä ei tarkoita, että vaikkapa opet
tajien pitäisi stressaantuneina miettiä, 
miten päihdevalistus mahtuu kaikkien 
entisten töiden päälle. Kyse on pikem
minkin pienestä ajattelutavan muutok
sesta, jossa päihteetön asenne kulkee 
mukana tekemisessä.

Koulun koko yhteisö voi 
Anne Mikkolan mukaan 
osallistua.

– Juuri äsken esimerkiksi 
tapasin ryhmän 8.luokka
laisia tukioppilaita, joiden 
kanssa juttelimme muiden 
asioiden ohella myös näistä teemoista. 
Nuoret itse keksivät, että joukko tukiop
pilaita pystyy jo vaikkapa vastustamaan 
välitunti tupakointia. Yksin se on vaikeaa.

Yhtenä vaikuttavana ryhmänä Anne 
Mikkola nostaa esiin urheilevien nuor
ten valmentajat. Heidän esimerkillään 
ja sanomisillaan on painoarvoa nuorten 
silmissä.

– Valmentaja voi teoillaan näyttää, ett
eivät alkoholi tai tupakka kuulu vaikkapa 
turnausreissuihin. Hän voi myös kertoa, 
miten päihteet vaikuttavat urheilijan 
kuntoon. 

hyvä  
ohjenuora

kyse on 
pienestä 
ajattelutavan 
muutoksesta.

kuva: laura Vesa
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Työssäni pyrin edistä
mään ammatillisten 
oppilaitosten opiske

lijoiden ja henkilökunnan 
hyvinvointia. Päihteettö
myys on yksi tärkeä osa tätä 
kokonaisuutta.

Kampanjan viesti sopii 
täsmälleen SAKU ry:n toi
mintaan: olemme niin ikään 
vieneet läpi ajatusta, että 
hyvinvoinnin rakentaminen 
kuuluu kaikille. Kyse on pie
nistä teoista ja valinnoista.

Oppilaitoksissa päih
teettömyyden edistämiseen 
tulisi saada mukaan koko 
porukka: niin opettajat ja 
ohjaajat, huoltomiehet kuin 
keittiöhenkilökuntakin.

Pelkät periaatteet eivät 
riitä, el leivät ne muutu 
todellisiksi teoiksi. Esimer
kiksi savuttomaksi oppi
laitokseksi julistautumisen 
lisäksi olisi keskusteltava, 

mitä tämä konkreettisesti 
meillä tarkoittaa. Viesti on 
sekava, jos osa henkilökun
nasta puuttuu tupakointiin 
ja osa ei.

Puuttumisen lisäksi 
myös positiivisen palautteen 
muistaminen on tärkeää. 
Lisäksi nuorten itsensä 
näkökulma olisi nostettava 
entistä paremmin esiin päih
detyössä. Nuori voi kertoa 
toiselle, miksi on tärkeää 
huolehtia itsestään. Tällöin 
sanoma kuuluu paremmin 
kuin opettajan suusta.

Eihän työroolista 
kokonaan pääse irti vapaal
lakaan. Kyllä siis samaa 
hyvinvoinnin asiaa tulee 
ajettua myös yksityiselä
mässä.

Ville Virtanen
verkostokoordinaattori
SAKU ry

Ville Virtanen

läsnä ja antaa aikaa lapsille tai 
nuorille. Tieto koneen tai känny
kän räplääminen on syytä jättää 
toiseen kertaan ja osoittaa nuo
relle, että juuri tässä hetkessä 
on tilaa keskustelemiselle. Liika 
yksioikoisuus ei kuulu asiaan.

Vanhempien taas soisi muis
tavan, että nuoret tarvitsevat 
heitä murrosiän kuohuissa.

Oma temperamenttini on 
sellainen, etten arastele ottaa 
vapaaajallakaan turvallisen 
aikuisen roolia. Saatan vaikkapa 
bussissa muistuttaa lapsille huo
maavaisuudesta muita kohtaan. 
Ja joskus olen tarjonnut kyydin 
kotiin kohtaamalleni päihty
neelle nuorelle.

Me aikuiset voimme valaa 
nuoriin uskoa siihen, että tule
vaisuus on valoisa ja että itsestä 
kannattaa sen vuoksi pitää 
hyvää huolta. Tällaisen luotta
muksen rakentaminen on myös 
parasta päihdetyötä.

Nora Salmijärvi, erityisohjaaja
Tampereen kaupungin ehkäise
vän päihdetyön yksikkö 

Olen täysin samaa 
mieltä kampanjan 
teemasta. On kaikkien 

aikuisten yhteinen etuoikeus 
ja velvollisuus kantaa vastuuta 
nuorista. Jokainen pystyy 
edistämään päihteettömyyttä 
oman esimerkkinsä kautta.

Vastikään Saksassa käydes
säni kiinnitin huomiota sikä
läisten tapaan ottaa kontaktia 
muihin. Kohdatessaan ihmiset 
katsovat toisiaan silmiin, ovat 
ystävällisiä ja todella pysäh
tyvät tilanteeseen. Pelkällä 
katseella on valtava voima, ja 
tämä meiltä suomalaisilta on 
vähän hukassa.

Nuoren kannalta on 
tärkeää, että läheiset aikuiset 
seisovat tukena yhtenä turval
lisena rintamana. Esimerkiksi 
koulussa on tärkeää, että kai
killa aikuisilla on sama sävel. 
Tämä koskee niin opettajia, 
siistijöitä, terveydenhoitajia 
kuin keittiöhenkilökuntaakin.

Kaikille nuoria kohtaaville 
ammattilaisille sanoisin, että 
tärkeintä on vilpitön halu olla 

nora Salmijärvi

Pieniä 
valintoja

anna nuoren  
tulla nähdyksi

Mitä mieltä kampanjasta?
kuvat: laura Vesa
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antti maunu

hauskuushan 
on äärimmäisen 
sosiaalinen 
tunne, jota on 
liki mahdotonta 
kokea ilman 
yhteyttä toisiin 
ihmisiin.

Ravintola, juottola, hauskala?

ravintolaelinkeino ja ehkäisevä päihdetyö

Ravintola on sosiaalinen areena. 
Suomessa ravintoloiden mer
kitys yhdessäolon ympäris

töinä alkoi vahvistua 1960luvun ns. 
suuren muuton ja sen sosiaalisten 
muutosten myötä. Tällöin suomalais
ten elinpiiristä katosivat seurain ja 
työväentalot, kylänraitit ja kyläkau
pat ynnä muut perinteiset foorumit, 
joilla sosiaalisia suhteita oli totuttu 
solmimaan ja hoitamaan. Uusiin 
lähiöihin ja muille asuinalueille ei 
muodostunut enää vastaavia yhteisön 
itsensä ylläpitämiä kokoontumispaik
koja. Näissä oloissa ravintoloista tuli 
tärkeitä paikkoja seurustella ja solmia 
sosiaalisia kontakteja.

”Ravintola” on terminä häm
mentävä. Kirjaimellisesti se viittaa 
ruokailuun, mutta suomalaisessa 
kulttuurissa ravintola määrittyy ensi 
sijassa paikkana, jossa anniskellaan 
alkoholia. Terminologian tausta on 
poliittinen. Lähes koko 1900luvun 
virallinen alkoholipolitiikka ajatteli, 

että ruokajuominen on parempi 
ja suotavampi tapa käyttää 

alkoholia kuin mikään 
muu. Ravintolat nähtiin 
eräänlaisina kansankas
vatuslaitoksina, joissa 
suomalaisille pyrittiin 
opettamaan oikeanlaisia 
juomatapoja kytkemällä 
alkoholi tiiviisti ruokai
luun.

2 000luvullakaan 
alkoholi ei ole suomalaisille 

tärkein syy mennä ravinto
laan. Tärkein syy ei myös
kään ole ruoka, vaan toiset 
ihmiset. Ravintola antaa 
mahdollisuuden kohdata toi

sia ihmisiä ja tavoitella inten

siivisiä yhteenkuuluvuuden koke
muksia, joille tavallinen arki ei aina 
anna sijaa. Ravintolasanan kansan
omainen, juomiseen viittaava vastine 
on tietysti juottola, mutta sekään ei 
tavoita ravintolaelämän ydintä. Täs
mällisesti ottaen oikea sana kuuluisi 
olla yhdessäolola, porukkala, suhteela 
– tai lyhyesti hauskala. Hauskuushan 
on äärimmäisen sosiaalinen tunne, 
jota on liki mahdotonta kokea ilman 
yhteyttä toisiin ihmisiin.

On totta, että ”juominen” on 
suomalaisessa kulttuurissa tärkeä 
intensiivisen yhdessäolon synonyymi 
ja symboli. Yksittäisten sanojen ei kui
tenkaan pidä antaa hämätä. Tosiasi
assa myös juomisen kuten muunkin 
ravintolaelämän hauskuus koostuu 
aivan muista asioista kuin alkoho
lista. Tärkeintä on se, mitä tapahtuu 
ihmisten välillä. Ne ravintolat, jotka 
tarjoavat parhaat ja hauskimmat 
puitteet ihmisten välisen etäisyyden 
ylittämiselle, menestyvät riippumatta 
siitä, millainen alkoholivalikoima 
niissä on.

Tämä asetelma yhdistää ravinto
laelinkeinoa ja ehkäisevää päihde
työtä. On molempien etu kehittää 
ravintolatoimintaa niin, että ihmisten 
välisen etäisyyden ylittämiselle tar
joutuu muitakin siltoja kuin alkoholi. 
Keskustelua tarvitaan jatkossa siitä, 
mitä nämä sillat ovat ja kuinka niitä 
voidaan yhdessä rakentaa. Luontevaa 
on aloittaa siitä, mitä kaikkea ihmiset 
haluavat ravintoloissa tehdä ja mitä 
muuta siihen kuuluu kuin alkoholi
juomien nauttimista.

Antti Maunu
Erityissuunnittelija
EHYT ry
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fakta
tutkittua tietoa

jos me suomalaiset vähentäisimme 
alkoholinkäyttöä vaikkapa viidenneksellä, 

sillä olisi merkittävä vaikutus 
päihdehaittoihin ja niiden kustannuksiin. 

Sen verran meitä vähemmän juovat 
esimerkiksi ruotsalaiset. Vastuullinen 

alkoholipolitiikka ei tarkoita hauskanpidon 
kieltämistä vaan pieniä muutoksia 
hyvinvointia edistävään suuntaan.
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alkoholilaki 1995
keskiolut, siideri ja

long drink kauppojen
lisäksi kioskeihin ja 

huoltamoihin

alkoholiveron 
korotukset

2008, 2009, 2012

alkoholiveron
alennus 2004

lähde: alko

tilastoimaton 
kulutus

luvanvarainen 
vähittäismyynti

anniskelu

alkoalkoholi aiheuttaa suomalaiselle 
yhteiskunnalle joka vuosi 6–7 miljardin 
euron välilliset ja välittömät kustannukset. 
Summa riittäisi hyvin kattamaan lapsilisät 
sekä vanhustenhoidon Suomessa vuosittain.

Alkoholipolitiikasta käydyssä keskustelussa 
puhutaan usein alkoholielinkeinon 
työpaikoista ja siitä kuinka 
sääntely uhkaa niitä. 
Aivan toisen kertaluokan 
kysymys on kuitenkin alko-
holin suomalaiselle talous-
elämälle aiheuttama rasitus. 
Alkoholi on suurin yksittäinen 
suomalaisten työuria lyhentävä tekijä. 

Alkoholin takia menetetään vuosittain 2 MILJOONAA TYÖPÄIVÄÄ. 
Tämän kustannukset ovat varovaisimpien arvioiden mukaan vuositasolla 
500–700 miljoonaa euroa.Lähde: Huugo/EHYT ry

ALKOHOLI-
TEOLLISUUS

ALKOHOLIELINKEINO VS. 
  TALOUDEN ISO KUVA

MUU 
TALOUS-
ELÄMÄ

Alkoholi aiheuttaa KAHDEKSAN KERTAA enemmän kuolemia kuin liikenne. Lähde: Tilastokeskus. 

Alkoholi aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle joka vuosi 6–7 MILJARDIN 
EURON välilliset ja välittömät kustannukset. Summa  riittäisi hyvin kattamaan 
lapsilisät sekä vanhustenhoidon Suomessa vuosittain.

2000250
vs. 

Kokonaiskulutus kulkee käsi kädessä alko-
holihaittojen määrän kanssa. Mitä enem-
män alkoholia Suomessa kulutetaan, sitä 
suurempi on lasku kansantaloudelle ja 
suomalaiselle elinkeinoelämälle. Lähde: THL

HAITTOJEN TASO 
NYKY-SUOMESSA
Alkoholijuomien tilastoitu kulutus 
ja alkoholin käyttöön liittyvä haittoja.
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KULUTUS

ALKOHOLIKUOLEMAT
10 000 ASUKASTA KOHTI

1969 1979 1989 1999 2009

KOKONAISKULUTUS 
 HAITAT

6–7MILJARDIA 
EUROA Lähde: THL

MILJOONAA

TYÖ-
PÄIVÄÄ

ALKOHOLIN KOKONAISKULUTUS ON YLI NELIN-
KERTAISTUNUT 45 VUODESSA 

1968
2013

kokonaiskulutus vs. matkustajatuonti

Päihdehaitoista valtaosa
aiheutuu muille kuin suurkuluttajille

62 prosentille 
nuorista läheiset 
ihmiset ovat 
tärkein asia 
elämässä.

lähde: huBu, ehyt ry:n ehkäisevän päihdetyön 
menetelmän kyselyt (2013–2014).

lähde: huBu, ehyt ry:n ehkäisevän päihdetyön 
menetelmän kyselyt (2013–2014).

lähde: huBu, ehyt ry:n ehkäisevän päihdetyön menetelmän kyselyt (2013–2014).

25 % 
ei

75 % 
kyllä

kenen tulisi puuttua nuorten 
päihteiden käyttöön? (n=1689)
1.  omien vanhempien  34 %

2.  kaikkien aikuisten 28 % 

3.  ei kenenkään, päihteiden  
 käyttö on jokaisen oma asia 16 %

4.  Poliisin 13 %

5.  kavereiden 6 %

6.  lähiyhteisöjen  
 (mm. koulu, harrastukset) 3 %

62 % nuorista on sitä mieltä, että omien 
vanhempien tai muiden aikuisten pitäisi 
puuttua nuorten päihteiden käyttöön. 

3

2

1

4
5

6

miljardia 
euroa6–7 

22 % 78 %

12 % 88 %

Miesten päihdehaitoista 22 % aiheutuu suurkuluttajille.

lähde: thl/juomatapatutkimus

Naisten päihdehaitoista 12 % aiheutuu suurkuluttajille. 

Oletko keskustellut 
vanhempiesi kanssa 
päihteisiin liittyvistä 
asioista? (N=4826) 
75 % nuorista on keskustellut 
päihteisiin liittyvistä asioista 
vanhempiensa kanssa.

lähde: thl

Kokonaiskulutus vuonna 2013: 
52,6 miljoonaa litraa  
100-prosenttista alkoholia.

Matkustajatuonti vuonna 2013: 
8,9 miljoonaa litraa  
100-prosenttista alkoholia. 

62 %
lähde: thl
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Oikeastaan on käsit
tämätöntä, kuinka 
hyvin tämä on 
onnistunut, toteaa 
Porin kaupungin 

psykososiaalisten palveluiden pääl
likkö Matti Järvinen Pakkamallin 
täytäntöönpanosta.

Kun Porissa lähdettiin Pakka
hankkeeseen, ei kaupungissa ollut 
ehkäisevän päihdetyön nimellä 
kulkevaa toimintaa lainkaan. Hank
keen tavoitteena olikin kehittää 
toimintamalleja, jotka jäisivät pysy
viksi hankkeen päätyttyä. 

Miksi Porissa lähdettiin juuri 
Pakkatoimintaan?

– Ehkäisevästä päihdetyöstä ei 
heti tule mieleen elinkeinoelämän 
kanssa tehtävä yhteistyö, mutta 
juuri tämä erilainen tulokulma 
tuntui houkuttelevalta, sekä myös 
alkoholin saatavuuteen ja yksilö
työn ohella yhteisöön vaikuttami
nen, kertoo Järvinen.

Epäilyksistä aktiiviseen 
yhteistyöhön

Hankkeen aluksi perustettiin 
monialainen ohjausryhmä, johon 
saatiin mukaan muun muassa 
Alkon myymäläpäällikkö, pai
kallinen ravintoloitsija, alkoholi
ylitarkastaja, osuuskaupan henki
löstöpäällikkö ja maakuntalehden 
toimittaja kuin myös edustus 
poliisilaitokselta, koulun vanhem
painyhdistyksestä, yliopistokes
kuksesta, Diakoniaammattikor
keakoulusta, asukasyhdistyksestä, 

terveyspalveluista sekä päihde ja 
mielenterveyspalveluista.

Hankkeen käytännön toimista 
vastaamaan perustettiin tarjonta
työryhmä ja kysyntätyöryhmää 
vastaava ehkäisevän päihdetyön 
työryhmä.

– Onnistumisen lähtökohtana 
oli winwinasetelma, jossa kaikki 
voittavat, niin ravintolat, kau
pat kuin ehkäisevä päihdetyö ja 
terveyden ja hyvinvoinnin edistä
minen. Tavoitteena oli positiivinen 
yhteistyö, jossa vastakkainasettelu 
ja syyllistäminen vältetään, selittää 
Järvinen. 

Uudenlainen yhteistyö elinkei
noelämän kanssa ei kuitenkaan 
syntynyt sormia napsauttamalla, 
vaan vaati työtä ja perusteluja.

– Aluksi toiminnan epäiltiin liit
tyvän raittiusaatteeseen, mutta kun 
selvisi, että Pakkamallissa ollaan 

kohtuukäytön ja haittojen vähentä
misen asialla ja että tarkoitus olisi 
saada ihmiset juomaan alkoholia 
valvotuissa olosuhteissa, baareissa 
ja ravintoloissa ennemminkin kuin 
kotonaan, alkoi suhtautuminen 
kääntyä myönteisemmäksi, kertoo 
Pakkahankkeessa koordinaattorina 
toiminut Sari Ilvonen. 

Vielä ensimmäinen kampanja 
Estä överit, aiheutti epäilyksiä, 
voiko asiakkaita alkaa holhota, 
mutta keskustelujen myötä asenteet 
muuttuivat. Ravintolat ymmärsivät 
kampanjan – ja koko hankkeen – 
olevan heille hyödyksi; kun annis
kelu on vastuullista, vähenevät 
järjestyshäiriöt ja asiakkaat viihty
vät paremmin.

Myös paikallinen media lähti 
mukaan toimintaan. Esimerkiksi 
paikallisradion ohjelmassa Ilvonen 
kävi muutaman ravintoloitsijan 

Porissa lähdettiin luomaan ehkäisevän 
päihdetyön rakenteita Pakkahankkeen avulla 
vuosina 2010–13. hanke on laajentunut 
monenlaiseksi paikalliseksi toiminnaksi ja 
yhteistyöksi. hankkeen työntekijä ja toiminta 
vakinaistettiin syksystä 2013 alkaen.
Minna saano kuvat Pakka-kampanjan aineistoa

Porin Pakassa
toimitaan porilaisittain
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kanssa kertomassa hankkeen tar
koituksesta, alkoholista aiheutuvien 
haittojen vähentämisestä kaikkien 
eduksi. 

Hankkeen kannalta iso onnis
tuminen oli oman ilmeen luomi
nen. Punaisesta korkkiruuvista 
tuli Pakkahankkeen tunnus, joka 
on ollut esillä julisteina, tarroina, 
tpaitoina, putkihuiveina ja muina 
elementteinä.

Pysyviä rakenteita  
ja toimivia työkaluja 

Hankkeen kuluessa työryhmien 
kanssa mietittiin paikallisia epä
kohtia, miten niihin voisi vaikuttaa, 

järjestettiin kampanjoita ja kehitet
tiin yhteistä toimintaa. Yhteistyön 
tiivistämiseksi on järjestetty vuo
sittainen keskustelufoorumi, jossa 
kysyntä ja tarjontapuolen toimijat 
tarttuvat ajankohtaisiin aiheisiin 
yhdessä viranomaisten kanssa. 

 – Tapaamiset ovat poistaneet 
aiemmin hiertäneitä asioita ja 
vieneet viranomaisyhteistyötä 
valtavasti eteenpäin. Viranomaisia 
ei enää koeta vastapelureina, vaan 
heidän kanssaan voidaan konsul
toida ja tehdä hyvää yhteistyötä, 
kertoo Järvinen.

Pakkahankkeen päätyttyä on 
Poriin syntynyt toimivia rakenteita 

Punaisesta korkkiruuvista tuli Pakkahankkeen tunnus, joka muistutti  
eri kampanjoissa kohtuukäytöstä. – Vaikka asia on vakava, halusimme 
muistuttaa siitä huumorin keinoin, kertovat Sari ilvonen ja matti järvinen.

Pakka-toimintamalli

Pakkamallissa ehkäistään päihdehaittoja paikallisesti. kulutta
jiin suuntautuvan ehkäisevän päihdetyön ohella Pakkamallissa 
myös alkoholia myyvät tahot toimivat päihdehaittoja ehkäise
västi välttämällä päihtyneille ja alaikäisille myymistä.
 mallin sovellutus perustuu olemassa olevaan lainsäädän
töön ja tarkoituksena onkin paikallisesti muuttaa lait eläviksi ja 
toimiviksi. toimintamalli on sovellettavissa myös tupakoinnin 
ja pelihaittojen ehkäisyyn. Pakka tulee sanoista paikallinen 
alkoholipolitiikka.

ja työkaluja ehkäisevän päihdetyön 
käyttöön. Esimerkkinä toimii nuo
rison imppausbuumi. Kun liiken
nemyymälän myymäläpäällikkö 
ilmoitti imppaushavainnoistaan, 
koottiin nopeasti poliisi, sosiaali
päivystys, liikennemyymälän 
vuoro päällikkö ja vartija yhteis
työssä tarttumaan asiaan.

– Porin Pakassa syntyi hyvä 
yhdessä tekemisen meininki. Kun 
toimitaan paikallisesti, tutustutaan 
puolin ja toisin ja voidaan vastata 
paikallisiin tarpeisiin. Pakkamallin 
etu on, että se on Porissa porilaista 
ja erilaista kuin Forssassa ja Tampe
reella, jossa se on oman näköistään, 
toteaa Järvinen. 

Pakkamalli on levinnyt laajalti 
eri puolille Suomea.

– Järjestöt EHYT ry mukaan 
lukien ovat mielellään mukana 
kehittämässä järjestötyötä osana 
Pakkamallia, kertoo johtava eri
tyisasiantuntija Tuomas Tenkanen 
EHYT ry:stä. 

kuva: Selfiekuva
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Paljonko alkoholi lyhentää 
suomalaisten työuria?
Työkyvyttömyyseläkkeet 
alentavat työuria kaikkiaan 
kahdella vuodella. Alkoho
lin aiheuttama osuus on tästä 
ainakin useita kuukausia. 

Yhden tutkimuksen 
mukaan alkoholin riskikäytön 
ylittävää kulutusta löytyy joka 
toisesta työkyvyttömyyseläke
hakemuksesta.

Alkoholi on lukuisten sai
rauksien riskitekijä, alkoholin 
suurkulutus taas taustateki
jänä monessa sairaudessa. 
Työuria lyhentäviä varsinaisia 
alkoholisairauksia ovat maksa 
ja haimasairaudet, aivorap
peuma ja ääreishermoston 
rappeuma. 
  
kuinka suuria kustannuksia 
alkoholin lyhentämät 
työurat aiheuttavat? 
Työeläkejärjestelmässä työky
vyttömyyseläkkeet maksoivat 
viime vuonna 2,2 miljardia 
euroa.

Siitä alkoholin kontolle 
kuuluu satoja miljoonia euroa. 
Kun sen päälle lasketaan 
kansaneläkejärjestelmän ja 
sairauspoissaolojen kustan
nukset, hinta nousee miljardi
luokkaan. 

Tuottavuuden menetykset 
vielä vähintään kaksinkertais
tavat kustannukset.

Millaisin alkoholipoliittisin 
toimin työuria voitaisiin 
pidentää?
Toimet ovat samat, joita voi
daan kansanterveydellisesti 
käyttää alkoholinkäytön hillit
semiseksi.

Kysymykseen tulevat 
keski oluen alkoholipitoisuu
den laimentaminen, alkoholi
veron nostaminen sekä saata
vuuden ja alkoholimainonnan 
rajoittaminen. Tärkeää on 
myös valistus ja ylipäätään 
suomalaisesta alkoholikulttuu
rista käytävä keskustelu.

Miten työpaikoilla pitäisi 
ennaltaehkäistä alkoholin 
ongelmakäyttöä?
Jo se, ettei työpaikoilla saa olla 
humalassa, ennaltaehkäisee 
alkoholin ongelmakäyttöä. 

Alkoholin ongelmakäyt
töön pitäisi puuttua jo varhain, 
avoimesti ja arkipäiväisesti.

Varhainen välittäminen ja 
puuttuminen olisivat ennalta
ehkäisevää toimintaa verrat
tuna vielä nykyisin yleiseen 
toimintatapaan, jolloin kissa 
nostetaan pöydälle vasta irti
sanomisen yhteydessä. 

Alkoholin 
ongelmakäyttö  
maksaa maltaita
alkoholin ongelmakäyttö maksaa 
vuosittain miljardeja euroja eläkkeinä, 
sairauspoissaoloina ja tuottavuuden 
menetyksinä, summaa ilmarisen 
ylilääkäri Seppo kettunen.
Vesa Ville Mattila kuva laura Nissinen 

Millaista työuraa sinä tavoittelet? 

liki viisikymppisenä minulla pitäisi vielä olla 
edessä pitkälti toistakymmentä työvuotta.
 mielestäni työ on niin yhteiskunnalle kuin 
yksilölle taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin 
lähde. 
 jotta jaksaa ja pysyy kunnossa lakisäätei
sen työuran loppuun asti, kannattaa terveyttä 
vaalia terveenäkin. Siksi pitäydyn kohtuullisessa 
alkoholinkäytössä, koetan syödä monipuolisesti, 
harrastan hyötyliikuntaa ja käyn kuntosalilla. 

SePPo kettunen, ilmarinen, ylilääkäri

vaikuttaja
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gallup
nuoret ääneSSä

nea ojasalo (13), ja 
katariina junnikkala (12), 
6.luokkalaisia
– Fysiikan tunnilla olemme käsitelleet tupakkaa, nuuskaa, alkoho
lia ja huumeita ja sitä, mitä ne aiheuttavat ihmiselle. Parhaiten tieto 
menee perille puhumalla. Silloin on ainakin pakko kuunnella. Jos 
asioita lukee jostakin kirjasta, sitä vain selailee sivuja, että aha, okei.

On hyvä, jos päihdevalistusta antaa joku sellainen, joka tietää 
aiheesta paljon. Se voi olla opettaja tai joku päihdetyöntekijä.

Meillä ei ole koulussa ollut päihdekampanjoita, paitsi, että viime 
vuonna oli tupakkatunti. Sen aikana kerrottiin tupakan haitoista ja 
katsottiin entisen tupakoitsijan haastattelu. Tupakkatunti oli hyvä, 
koska saimme uutta tietoa siitä, millainen myrkky tupakka on.

Päihdeasiat eivät ole meille vielä ajankohtaisia. Sopiva ikä aloit
taa alkoholinkäyttö on 18 vuotta.

Puhumalla 

emma aalto (15), 
9.luokkalainen
– Toimivin keino on kertoa rehelli
sesti päihteiden vaikutuksista. Suora 
täyskielto voi johtaa uhmakkuuteen ja 
kokeilunhaluun. Nuorelle on annettava 
mahdollisuus oivaltaa itse. 

Mielestäni päihdetietoutta on hel
pompi ottaa vastaan nuorelta kuin van
hemmalta. Nuoren kanssa on helpompi 
päästä samalle aaltopituudelle. Tärkeintä 
on kuitenkin asenne, jolla päihdehai
toista kerrotaan. Ei se, annetaanko tietoa 
paperilapuilla, videolla vai kasvotusten 
tai se, onko valistaja nuori vai vanha.

Parhaiten mieleeni on jäänyt se, 
kun kouluumme tuli ryhmä kerto
maan eri päihteistä ja niiden haitoista. 
Tapahtuma oli järjestetty hyvin, sillä 
siihen kuului keskusteluja, kerrontaa, 
esimerkkitapauk sia ja paja. 

Myös television kannabisilta toimi 
hyvin. Se, että studiossa oli monenlaisia 
ihmisiä keskustelemassa asiasta, auttoi 
oman mielipiteen muodostamisessa. 
Keskustelimme aiheesta kiivaasti myös 
seuraavana päivänä koulussa. Mieles
täni on hyvä jutella asioista kavereiden 
kanssa.

ParaS
nuorten mielestä päihdevalistus 
tehoaa parhaiten, kun se 
tapahtuu kasvokkain.
Tiina suomalainen kuvat Nuorten omat selfie-kuvat
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aatu Pulkkinen (17), 
kokkiopiskelija  
ammattiopistossa
– Ehkä paras päihdevalistuksen 
antaja on joku sellainen, jolla on 
omaa kokemusta asiasta. Hän 
osaa kertoa haitoista uskottavasti. 
Valistajan on hyvä olla yleisöään 
vanhempi, mutta ei kuitenkaan 
kauhean vanha. Jos ikäeroa on pal
jon, on vaikea samaistua.

Puhumalla tietoa saa parhaiten 
perille. Joku kaikille yhteinen päih
detapahtuma saavuttaa enemmän 
väkeä kuin se, että jaetaan materiaa
lia luettavaksi.

Vanhempien kanssa olen kes
kustellut jonkin verran päihteistä. 
Olemme jutelleet siitä, että pitää 
tietää omat rajansa. 

Minulle ei ole jäänyt mieleen 
mitään valistuskampanjoita, vaikka 
taisi niitä yläasteella olla. Tehokkain 
kampanja olisi sellainen, johon 
kuuluisi mainoksia, ja joka pyörisi 
myös netissä. Siellähän nuoret 
ovat. Kampanjalla voisi olla joku 
tunnettu keulahahmo, esimerkiksi 
urheilija. 

anttoni hautamaa 
(17), lukiolainen
– Tietopohjainen keskustelu jonkun 
kanssa on paras keino nuorten 
päihdehaittojen ehkäisemiseksi. 
Nuorelle pitäisi kertoa päihteiden 
ongelmakäytön aiheuttamista vaa
roista ja siitä, että ongelmakäyttö 
heikentää elämänlaatua. On perus
teltava, miksi kannattaa pysyä 
kohtuudessa, ja opettaa vastuullista 
alkoholinkäyttöä.

Vanhempien kanssa tällainen 
keskustelu on varmasti paljon luon
nollisempaa ja avoimempaa kuin 
vaikkapa terkkarin tai opettajan.

Minulle vanhempien opetuk
set ovat jääneet paremmin mie
leen kuin mitkään peruskoulun 
päihde valistukset. Johtuu varmasti 
siitä, että kotona ei ole luokallista 
oppilaita mekastamassa vieressä. 
Lisäksi päihdejuttuja oppii hyvin 
terveystiedon tunnilla, koska asiat 
on osattava kokeessa. 

Erityiset päihdevalistustunnit, 
joissa joku tulee luokkaan puhu
maan, koen melko turhiksi. En 
ainakaan itse muista niistä mitään.

Sylvia myller (16),  
lukiolainen
– Parasta on kertoa totuus siitä, mitä 
alkoholi ja huumeet aiheuttavat 
kropalle. Liioittelu ja pelottelu eivät 
mielestäni toimi. Jossakin vaiheessa 
nuori kuitenkin tajuaa, ettei kaikki 
ollut totta, ja uskottavuus häviää.

Puhe uppoaa ainakin minuun. 
Mutta jos kouluun tulee joku kuiva 
terkkaritäti kertomaan, niin nuoria 
tuskin kiinnostaa. Tehokkaimmin 
valistus toimii, kun sen antaa ihmi
nen, jolla on kokemusta asiasta. 

Itse ainakin muistan, kun 
yläasteella kouluumme tuli mies 
kertomaan päihdehaitoista. Hän oli 
itse ollut sekakäyttäjä ja menettänyt 
ystävänsä yliannostukseen. Se avasi 
silmät. Kyseessä on vakava juttu, 
jonka kanssa ei kannata leikkiä.

Samalla tavalla ravistelee se, jos 
törmää netissä uutiseen, että joku 
julkkis on kuollut huumeisiin. Joskus 
saattaa jopa kuulla, että jollekin nuo
relle on käynyt huonosti. 

Myös kotona saadut opetukset 
päihteiden vaaroista ovat jääneet 
mieleeni.
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EHYT ry:n erityissuun
nittelija Antti Maunu 
kutsui kesän kynnyk
sellä Nuorisotutkimus
seuran vastaavan 

tutkijan dosentti Mikko Salasuon 
keskustelemaan humalan kult
tuurisen paikan muuttumisesta ja 
asenneilmapiiriin vaikuttamisen 
mahdollisuuksista.

 
antti Maunu: Sanojesi mukaan 
humalalla on suomalaisen kult-
tuurin ja tietovarannon mukaan 
oma paikkansa. Miten kuvailisit 
sitä?

Mikko salasuo: Humalajuomi
sella on Suomessa vanha perinne, 
joka kumpuaa hyvin pitkältä ajalta. 
Humalajuominen on agraariyhtei
söstä peräisin oleva pakopaikka 
raskaasta raatamisesta, murheista, 
suruista ja kielteisistä tunteista. 

Eli humala on ikään kuin tuntei-
den säätelytekniikkaa?
Sitä humala nimenomaan on. 
Muutoksia on tapahtunut siinä, että 
humalajuomiseen on tullut mukaan 
myös iloisempia tunteita. 

Näetkö humalan paikan muuttu-
neen, kun humalaan liittyvä tun-
neskaala on monipuolistunut? 

Ehdottomasti. 90luvulta 2000
luvun alkuun positiivisten tun
teiden mukaan tuleminen oli 
uutta riemua, jota alkoholipoli
tiikan vapautuminen toi. Varsin
kin 90luku oli alkoholipolitiikan 
näkökulmasta liberaalia aikaa; 
anniskelupaikkojen määrät nou
sivat valtavasti, alkoholi ruvettiin 
liittämään yleiseen juhlimiseen, ei 
vain yksittäisiin juhlatilaisuuksiin. 
Alkoholin käyttö nähtiin osana 
Suomen avautumista Eurooppaan. 
Alkoi tulla pubeja työssäkäyvälle 
väestölle, joka työpäivän jälkeen 
piipahti tuopille tai kahdelle. 

Eri kohderyhmille syntyi omia 
paikkoja musiikkityylien, pukeu
tumistyylien ja sosioekonomisen 
luokan mukaan. Toisessa Suomessa 
sama näkyi työmiehille suunnat
tuina baareina ja ravintoloina.

Alkoholin käyttö alkoi arki
päiväistyä ja löytää uudenlaisen 
kulttuurisen paikan. Myös kotona 
nautitun alkoholin määrä alkoi 
kasvaa. 

Yhä edelleen puhutaan, 
että humalakeskeisyys on 
suomalaisessa kulttuurissa 
ongelma. Mitä mieltä olet? 
Meillä humalahakuisuus on niin 
syvä kulttuurinen pohjavirtaus, 
että se on vieläkin läsnä juoma

”humalajuomisen 
voima alkaa 
haurastua.” 
– mikko Salasuo

humalajuominen on kiistatta osa 
suomalaista kulttuuria. miten sen on 
käynyt, kun vanhasta agraariSuomesta on 
siirrytty uuteen informaatioteknologian 
ja luovan työn Suomeen? mikä humalan 
paikka on tällä hetkellä? 
Minna saano kuva Jari Härkönen

miten haastaa humalan paikka?
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miten haastaa humalan paikka?

– Näen, että julkinen keskustelu 
humalajuomisesta pakottaa 
ihmiset miettimään myös omaa 
alkoholin käyttöön, sanoo 
Mikko salasuo (vas.)  
antti Maunulle.
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tavoissamme. Enää sitä ei kuiten
kaan voi samalla tavalla yleistää, 
kuin vielä 20 vuotta sitten. On 
näkynyt selvästi merkkejä, että 
humalajuomisen voima alkaa hau
rastua. 

Vahva tendenssi on, että huma
lajuomista aletaan kyseenalaistaa 
uudella tavalla, jossa on kytköksiä 
työelämän vaateisiin ja vallalla 
olevaan terveyseetokseen. 

Myös nuoriin kohdistuneet 
kyselyt osoittavat, että suurempi 
osa nuorista kuin koskaan aikai
semmin, on raittiita. 

 
Minkä näet syyksi sille, että 
humalaa ei enää niin siedetä? 
Onko kyseessä hyvän arjen koros-
taminen, johon humala ei sovi?
Luulen, että olemme vielä alku
vaiheessa humalakäyttäytymisen 
uudenlaisessa sietämisessä. Tällä 
hetkellä kyse on selkeästi julkijuo
pottelusta ja häiritsevästä käyttäy
tymisestä. Sietämisen tiukentumi
nen on kuitenkin vielä kulttuurista 
pintaaaltoilua, jolle ei ole löydetty 
oikeata uraa.

Uuden Suomen, abstraktin työn, 
informaatioteknologian ja kor
kean koulutuksen arvomaailmasta 
humala on aika kaukana. Keski
luokkaisen väestönosan elämän
maisemaan ja arvoihin ei humalalle 
ole löytynyt asemaa. Viihdekult
tuuri taas tarjoaa nuorisolle valta
van paljon toisenlaista tekemistä 
kuin aikaisemmin. Humalajuo
minen ei ole ainoa mahdollisuus 
viikonloppuisin.

Toisaalta meillä on samaan 
aikaan edelleen vanhan Suomen 
eetoksessa – modernin ja agraarin 
välissä – elävää väkeä, jolle alkoholi 
näyttäytyy turvallisena tapana. 
Alkoholin paikka siinä elämänta
vassa on kiistämätön. 

 
Kuinka juomisen kulttuurista 
paikkaa pitäisi edelleen liikuttaa 
ja mihin suuntaan?
Sosiaali ja terveysnäkökulma on 
mielestäni legitiimi lähestymis
tapa. Väistämättä suunta olisi se, 
että saataisiin kokonaiskulutusta 
vähennettyä, mutta jo pelkästään 
humalajuomisen vähentyminen 

olisi merkittävä muutos siihen, että 
tapaturmat, tappelut ja henkirikok
set vähentyisivät dramaattisesti.

Itse näen, että julkinen keskus
telu humalajuomisesta, haitoista ja 
haittojen kustannusten ylläpitämi
sestä pakottaa ihmiset miettimään 
myös omaa alkoholin käyttöään.

Vaikka erilaiset valistuskam
panjat ovat pieniä pisaroita, joiden 
kautta muutosta tapahtuu, ne 
liittyvät yhteiskunnalliseen keskus
teluun.

Mikä on kantasi siihen, 
tarvitaanko muutokseen myös 
muita keinoja, kuten saatavuuden 
säätelyä, hinnoittelua ja verotus-
politiikkaa?
Erilaisten virikkeitten syöttämi
nen keskustelun aiheisiin asettuu 
nykyisen alkoholipolitiikan päälle, 
se ei ole ristiriidassa olemassa ole
vien säätelykeinojen kanssa. Ikävä 
kyllä yhteiskuntamme ja alkoholi
politiikkamme on sellaista, että 
jos meillä näitä mainitsemisiasi 
säätely keinoja ei olisi, niin luulen, 
että osa kansasta olisi nopeasti kur
jassa jamassa.

Mitä järjestöjen tulisi tehdä 
kulttuurisen muutoksen 
vauhdittamiseksi?
Niiden tietopohja on erittäin 
vahvaa ja viestin sisältö linjassa 
sosiaali ja terveysministeriön näkö
kulman kanssa. Jos jotain pitäisi 
neuvoa, niin varmaan sen mietti
mistä, miten tänä päivänä sosiaa
lisen median ja uusmedian aikaan 
vielä terävämmin viestiä voidaan 
levittää.

Entä kansalaisten ja kuntien?
Pikkuhiljaa voisi alkaa omissa 
sosiaa lisissa tilanteissa hellävarai
sesti, loukkaamatta ketään, kertoa, 
että on aika lähteä kotiin, jos joku 
on liian humalassa.

Kun kunnat pitävät huolta ter
veystiedon opetuksesta, opettajien 
riittävistä resursseista ja osaami
sesta sekä heidän kauttaan van
hempien tietoisuudesta, on tehtävä 
ihan riittävä. 

yhä suurempi osa  
nuorista on raittiita. 
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sosiaalinen 
markkinointi 
tähtää käyttäytymisen muutokseen
ihmisten tunteet ja käyttäytymisen todelliset motiivit ovat 
työkaluja, joita sosiaalisessa markkinoinnissa käytetään hyväksi. 
tavoitteena on käyttäytymisen muutos vaihtoehtoja tarjoamalla. 
Valistuksen painopisteenä puolestaan on tiedon tarjoaminen ja 
tunteiden herättäminen oman pohdinnan tueksi.
Minna saano

Sosiaalinen markkinointi on 
määritelmän mukaisesti 
lähestymistapa, jolla pyri
tään muuttamaan ihmisten 

käyttäytymistä sekä yksilöä itseään 
että yhteiskuntaa hyödyttävällä 
tavalla. 

– Sosiaalisessa markkinoinnissa 
oleellista on, että hyväksytään 
kilpailu samoilla markkinoilla mui
den tarjoajien kanssa ja pyritään 
saamaan oma tuote, tarjottava vaih
toehto, niin houkuttelevaksi, että 
ihmiset ostavat sen eli muuttavat 
käyttäytymistään halutulla tavalla, 
sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) viestintä ja asiak
kuuspäällikkö Marko Lähteenmäki. 

Selityksen selventämiseksi 
Lähteenmäki kertoo esimerkin: 
Kyselyjen perusteella tiedetään, että 
ammattioppilaitoksissa opiskelijat 
tupakoivat enemmän kuin muissa 
oppilaitoksissa. 

Kun asiaa tutkitaan, havaitaan, 
ettei kyse kaikilla ole niinkään niko
tiiniriippuvuudesta kuin yhdessä 
tekemisestä ja porukkaan kuulu
misesta. Tupakkaaskin kannessa 
esitettävä varoitus tupakan vaa
rallisuudesta ei silloin välttämättä 
toimi kilpailevana tekijänä polt
tamiselle, eikä saa käyttäytymistä 
muuttumaan. Kilpailevana tekijänä 
sen sijaan voisi toimia mukava 
oleskelu paikka koulun tiloissa. 

– Oikeaoppiseen sosiaali
seen markkinointiin kuuluu aina 
vaihtoehdon tarjoaminen. Eli kun 
myymme opiskelijoille mukavan 
oleskelutilan, he ehkä vaihtavat 
tupakan siihen, Lähteenmäki tar
kentaa.

Esimerkiksi EHYT ry:n AMIS 
– Arjen Ammattilaiset –hanke 
tarjoaa perusteelliseen asiakastun
temukseen pohjaavaa konkretiaa 
ammattiin opiskelevien hyvinvoin

nin edistämiseksi. Edesauttaak
seen kilpailevien toimintamallien 
rakentumista AMIShanke on 
luonut muun muassa Ryhmäilmiö
koulutuksen ammattioppilaitosten 
opettajille. Vahvistamalla opiskeli
joiden ryhmäytymistä ja sosiaalista 
luottamusta luodaan vankkaa 
pohjaa hyvinvointikäyttäytymisen 
muutoksille.

Kohdistettu viesti

Juuri vaihtoehdon tarjoaminen 
erottaa sosiaalisen markkinoin
nin valistuksesta. Valistus luottaa 
omaan voimaansa ja siihen, että 
tieto itsessään riittää muutoksen 
tekemiseen.

– Valistuksella on ehdottomasti 
oma roolinsa. Sen avulla ihmiset 
saadaan tietoisiksi asioista, mutta 
usein pelkkä faktatieto ei kuiten
kaan saa aikaan käyttäytymisen 
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Osallistu kilpailuun ja voita hyvänhajuinen käsilaukku.

muuttamista vaan lisäksi tarvitaan 
täsmäinterventiota.

Toinen ero on, että valistus saa 
voimansa asiantuntijoiden tiedon
jaosta, sosiaalisessa markkinoinnissa 
muutoksen motivaatiota etsitään 
asiakaslähtöisesti kohderyhmästä. 

Resurssit ovat usein rajalliset ja 
siksi kannattaa miettiä, millaiselle 
joukolle viesti kohdistetaan, jotta 
saavutetaan paras mahdollinen 
tulos. Kohderyhmää kannattaa 

usein vieras sosiaali ja terveys
alalla, jossa saattaa olla vallalla 
käsitys, että kaikilla pitää olla 
samanlaiset mahdollisuudet sano
maan, toteaa Lähteenmäki. 

Luulo ei ole tietoa

Asiakaslähtöisyydessä on tärkeää 
myös ymmärtää segmentoidun 
kohderyhmän käyttäytymistä. 

– Usein asiantuntijoina luu
lemme tietävämme, mistä tietty 

lähteä rohkeasti segmentoimaan 
riittävän pieniin osajoukkoihin. 
Lukiolaiset voidaan segmentoida 
edelleen esimerkiksi tietokonepe
lejä pelaaviin ensimmäisen vuosi
kurssin poikiin. 

– Välillä on vain hyväksyttävä, 
että saadakseen vaikuttavuutta 
käytettävissä olevilla resursseilla on 
unohdettava 95 prosenttia kohde
ryhmästä ja keskityttävä viiteen 
prosenttiin. Tämä ajattelutapa on 

nuorten alkoholin
käyttöön ja humala
juomiseen on viime 
vuosina koitettu 

vaikuttaa muun muassa 
Panimoliiton kännissä olet 
ääliö  ja Vanhempainliiton 
asuuko perheessäsi viinatro
kari? kampanjoilla.  
 – humalaisille paljon tilaa 
antavan suomalaisen ”etä
kohteliaisuuden” kulttuuri 
on hidas ja vaikea muuttaa, 
arvioivat asiantuntijat Matti 
Piispa, Markku soikkeli, 
Tommi Hoikkala ja Mikko 
salasuo kännissä olet ääliö 
–kampanjaa Panimo – ja 
virvoitusjuomateollisuudelle 
2008*.  
 nuorille aikuisille suunna
tun kampanjan tavoitteena 
oli vähentää alkoholijuomien 
”väärinkäyttöä”, rankkaa 
juomista, josta seuraa kom
purointia, mokailua ja muuta 
”känniörvellystä”. Väärinkäy
tösten syynä nähdään suo
malainen humalahakuinen 
juomiskulttuuri: kampanja 

tähtää asenteiden ja kulttuu
rin muutokseen esittämällä 
humalaisen sekoilun vastan
mielisenä, jotta sitä alettai
siin vältellä. 
 Piispa totesi muun mu
assa, ettei kampanjassa ja 
keskustelussa huomioitu riit
tävästi juomisen positiivise
na koettua tasoa, vahvaa ja 
pidäkkeetöntä sosiaalisuutta, 
jota voi pitää humaltumi
sen keskeisenä motiivina. 
yhteenvetona Piispa arvioi, 
että varsinaista asenteiden 
muutosta on kampanjan 
herättämistä vaikutuksista 
vaikea tunnistaa. 
 Päihdevalistuksen yleis
ten laatukriteerien pohjalta 
markku Soikkeli arvioi rävä
kän kampanjan tavoittavan 
hyvin kohderyhmänsä, virit
tävän netissä ansiokkaasti 
monisuuntaista viestintää ja 
täyttävän muitakin kritee
reitä. kampanja esimerkik
si purkaa ”joukkoharhaa 
kännäämisen yleisyydestä, 
vallitsevuudesta ja hyväksyt

Kännissä olet ääliö  
kampanja asiantuntijoiden silmin
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käyttäytyminen johtuu, mutta se 
ei välttämättä pidä paikkaansa. 
Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa 
Britanniassa kotiäitien tupakan
poltto ei johtunut niinkään tupakan 
tarpeesta kuin siitä, että poltta
misen aika oli äideille ainoa oma 
hetki, jolloin he pääsivät hetkeksi 
yksin pihalle.

Asiakasanalyysin takaa voi löy
tyä niin henkisiä kuin fyysisiäkin 
esteitä. Järjestetäänkö jokin palvelu 

väärään aikaan, väärässä paikassa 
tai onko palveluun meneminen 
liian julkista? Huolellisella ana
lyysillä voidaan selvittää kohde
ryhmän motivaatioita ja asettaa 
riittävän konkreettinen tavoite, jota 
lähdetään toteuttamaan sosiaalisen 
markkinoinnin avulla. 

– Parhaiten sosiaalinen mark
kinointi toiminee silloin, kun se 
liitetään konkreettiseen toimintaan 
tai palveluun; kun ihmiset halu

taan saada tulemaan tukiryhmään 
tai osallistumaan hankkeeseen ja 
interventio pystytään kohdenta
maan tiettyyn porukkaan, uskoo 
Lähteenmäki. 

Kumppanuudesta voimaa

Professori Triin Vihalemm Tarton 
yliopistosta on kymmenen vuoden 
ajan tutkinut ja opettanut sosiaa
lista markkinointia sekä konsul
toinut käytännön toimijoita. Myös 
hän korostaa huolellista miettimistä 
etukäteen, kenelle viesti halutaan 
suunnata.

– Toteutuksen suhteen ei kan
nata kiirehtiä, ennen kuin on tark
kaan selvitetty millaista muutosta 
halutaan. Sosiaalinen markkinointi 
etsii usein lyhyen ajan tuloksia, 
toimii kampanjaluonteisesti, mutta 
ehdotan luomaan voimakkaita 
kumppanuuksia ja lobbamaan 
asiaa, jotta saataisiin esille, miten 
elinvoimaisia ehdotetut ideat olisi
vat pidemmällä aikavälillä.

tävyydestä”. Soikkeli 
kuitenkin kritisoi 
sitä, että vahvan vies
tinsä tueksi kampanja 
ei tarjonnut neuvoja siihen, 
miten juomista voisi käytän
nössä vähentää. 
 – kampanjassa ei oteta 
kantaa juomisen tai yhdes
säolon syihin ja sisältöihin, 
vaan arvostellaan vain liian 
juomisen sosiaalisia seura
uksia, näkevät kampanjaa 
myöhemmin arvioineet antti 
maunu ja juha mikkonen**. 
 – kampanjan seuraus
eettinen ja yksilökeskeinen 
lähestymistapa ei tavoita 
juomisen sosiaalisia ja yh
teisöllisiä rakenteita, jotka 
ilmenevät ja vaikuttavat 
alkoholinkäyttötavoissa. Pi
kemminkin kampanja pyrkii 
piilottamaan ne yksilöllisen 
vastuun ja valintojen alle. 
Valtaosalle humalajuomisen 
harrastajista juomistilan
teissa on kyse positiivista 
vapauksista olla viihteellä 
kavereiden kanssa, hullutella 

ja vähän sekoillakin: 
kännissä ehkä ollaan 

ääliöitä, mutta se on 
kivaa! maunu ja mikkonen 

näkevät. 
 maunu ja mikkonen näki
vät, että valistajat voisivat 
jatkossa korostaa humalan ja 
karnevaalin ääliömäisten yh
teyksien sijasta pikemminkin 
niiden eroja ja rohkaista niitä 
hauskanpidon tapoja, jotka 
vahvistavat sosiaalisia tuntei
ta ilman yletöntä päihtymistä. 
 Valistushankkeiden tulisi 
olla tarkoin selvillä niistä 
mekanismeista, joiden va
rassa juomistilanteista tulee 
hauskoja tai tylsiä, ja mitkä 
muut tekijät kuin juominen 
vaikuttavat hyvän meiningin 
syntyyn.  
 
* kännissä olet ääliö – valistuskampanja 
alkoholijuomien väärinkäyttöä vastaan. 
toteutus ja arviointi. helsinki: Panimo ja 
virvoitusjuomateollisuusliitto, 2008.

** etäkohteliaisuus, lähikänni ja 
täsmävalistus, maunu & mikkonen, 
yhteiskuntapolitiikka 73(2008):6 
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Huhtisyyskuussa 
2013 toteutettiin 
sosiaali ja ter

veysministeriön rahoit
tama nuorille suunnattu 
verkkokampanja Mun 
kroppa. Mä päätän. 
Kampanja oli osa naisiin 
kohdistuvan väkivallan 
vähentämisen ohjelmaa, ja 
sen taustana toimi koulu
terveystutkimuksen tieto, 
jonka mukaan 15–17vuo
tiaista tytöistä 20 prosent
tia ja pojista 7 prosenttia 
on kokenut seksuaalista 
väkivaltaa.

Kampanjan tavoit
teena oli vaikuttaa 
nuorten asenteisiin ja 
käyttäytymiseen niin, että 
he osaisivat tunnistaa ja 
torjua seksuaalisen häirin
nän ja väkivallan ja puhua 
kohtaamistaan tilanteista 
vähintäänkin kavereille 
tai tutuille aikuisille. 

Kampanja ajoitettiin 
kesäloma ja festari
kauteen ja sen koh
deryhmäksi valittiin 
9luokkalaiset, lukion ja 

ammattikoulujen eka
luokkalaiset tytöt ja pojat. 
Kumppaneiksi saatiin 14 
eri tahoa ja kansalaisjär
jestöä. 

– Kampanjassa sovel
lettiin osittain sosiaalisen 
markkinoinnin keinoja. 
Pyrimme esimerkiksi 
ymmärtämään kohde
ryhmää ottamalla nuoria 
mukaan suunnitteluun ja 
toteutukseen. He tekivät 
muun muassa verkko
pelin, jossa tyttö kohtaa 
festareilla poikia ja miehiä 
ja reagoi heidän ehdotuk
siinsa. Tekstin ja kampan
jan ilmeeksi nuoret valitsi
vat asiallisen, hieman 
viileän tyylin, toisin kuin 
etukäteen kuvittelimme, 
kertoo markkinoinnin 
asiantuntija Eeva Parviai-
nen THL:stä, joka vastasi 
kampanjan toteutuksesta.

Kampanja tavoitti erit
täin hyvin nuoret, mutta 
muuttuiko heidän käyt
täytymisensä, selvinnee 
kouluterveyskyselystä 
2015. 

Vihalemmin mukaan organi
saatiot pyrkivät sosiaalisen mark
kinoinnin avulla yleensä vaikut
tamaan ihmisiin suoraan, mutta 
yhä suositummaksi on tulossa 
vaikuttaminen ympäristöön, jotta 

Sosiaalisen markkinoinnin  

menestystekijät
Sosiaalisen markkinoinnin kaikki 
kahdeksan menestystekijää on 
hyvä analysoida oman kampanjan 
kannalta, mutta kaikkiin ei tarvitse 
välttämättä paneutua yhtä 
syvällisesti.

1. käyttäytyminen
– Vaikutetaan tiettyihin käyttäytymis

malleihin, ei vain tietoon, asenteisiin ja 
uskomuksiin.

– asetetaan selkeät, täsmälliset, mitattavat 
ja ajallisesti rajatut käyttäytymistavoitteet.

2. asiakaslähtöisyys
– Pyritään ymmärtämään kohderyhmän 

arkielämää, asenteita ja nykyistä käyttäyty
mistä.

3. Teoreettisen tiedon käyttö
– Sovelletaan käyttäytymisteorioita.
– otetaan huomioon sosiaalisen vaihdon 

teoria.
4. Ymmärtämys
– Selvitetään mikä kohderyhmää motivoi.
– tunnistetaan fyysiset ja tunnetason esteet.
5. Vaihtokauppa
– maksimoidaan positiivisen käyttäy  ty

misen edut ja minimoidaan käyttäy tymis
muutoksen haitat.

6. kilpailijat
– Selvitetään, mitkä tekijät kilpailevat  

kohderyhmän ajasta ja huomiosta.
7. segmentointi
– räätälöidään toimenpiteet tietyille kohde

ryhmän segmenteille.
8. Menetelmien yhdistäminen
– Pyritään vaikuttamaan käyttäytymisen 

muutokseen eri keinoja yhdistelemällä.  
ei luoteta vain tiedon lisäämiseen.

se tarjoaisi edellytykset ihmisten 
käytöksen muutokselle. Kohteena 
ovat silloin muun muassa poliitikot 
ja yrittäjät. 

 – Jotta sosiaalisen markkinoin
nin ohjelmat olisivat tehokkaita, 

pitempikestoisia ja stimuloi
sivat toivottua käytösmallia, 
tarvitaan näiden kahden lähes
tymistavan hyväksikäyttämistä 
ja yhteensovittamista, toteaa 
Vihalemm. 

lähde: thl
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kolumni
riitta PääjärVi-myllyaho

Opettaja voi vaikuttaa

Olen toiminut liikun
nan ja terveystiedon 
opettajana koulussa 

jo kohta 30 vuotta. Tänä 
aikana koulussa annetta
van päihdevalistuksen laatu 
ja määrä ovat vaihdelleet 
kovasti, sillä esimerkiksi 
terveystietooppiaine tuli 
omana itsenäisenä aineena 
yläkoulun opetussuunni
telmaan vasta vuonna 2004 
tässä laajuudessa kuin se 
tänä päivänä on.

Vuoden 2004 opetus
suunnitelmassa aine sai 
kolme tuntia yläkoulussa, 
ja sama tuntimäärä jatkuu 
myös uudessa vuoden 2016 
opetussuunnitelmassa. 
Oman aineen myötä päihde
asiat saivat opetuksessa 
enemmän tilaa, ja nyt ne 
kuuluvat pääosin Terveys 

arkielämän valintatilan
teissa osioon ja kes
keisenä sisältönä ovat 
tupakka, alkoholi ja 
muut päihteet, mie
lihyvä ja riippuvuus 
sekä niihin liittyvät 
valinnat.

Monen yläkoulu
ikäisen maailmaan 

kuuluvat alkoho
likokeilut, mikä 
antaa koulussa 
annettavalle 
päihdevalis

tukselle suuren 
merkityksen. 
Opettajalla 
on mahdol

lisuus vaikuttaa oppilaiden 
asenteisiin alkoholia kohtaan 
ja antaa oikeaa tietoa. Pää
tavoite on ennaltaehkäistä 
lasten ja nuorten päihde
kokeiluja sekä päihteiden 
käytön aloittamista.

Opettaja voi itse valita 
opetusmenetelmänsä täysin 
itsenäisesti, mutta Opetus
hallituksen tekemän tut
kimuksen ”Terveystiedon 
oppimistuloksista perus
opetuksen päättövaiheessa 
2013” mukaan opettajat käyt
tivät opetuksessaan eniten 
opetuskeskustelua, opettajan 
kyselyä, opettajan esitystä tai 
luentoa sekä pari ja ryhmä
työskentelyä. Tutkimuksen 
mukaan oppilaat selviytyivät 
melko hyvin päihdeasioi
hin liittyvistä kysymyksistä 
eli hieman keskimääräistä 
paremmin verrattuna muihin 
aihepiireihin. Todennäköi
sesti juuri opetuskeskustelu 
toimii parhaiten näissä 
asioissa. Ja silloin opettajan 
loihtima avoin ilmapiiri 
tilanteessa on erittäin tärkeä.

Joissakin kouluissa järjes
tetään myös erilaisia elämys
ratoja, joita kiertämällä 
oppilaat pääsevät näke
mään ja kokemaan erilaisia 
päihteisiin liittyviä ikäviä 
asioita. Tällainen kokemus 
jää varmasti hyvin mieleen 
sen konkreettisuuden ja 
toiminnallisuuden takia. 
Toiminnalliset menetelmät 
sopivat hyvin alakoululai

sista vanhempiin oppilaisiin 
asti. Erittäin hyvää palau
tetta on tullut myös EHYT 
ry:n HUBUmenetelmästä, 
jossa mukaan prosessiin 
saadaan oppilaiden lisäksi 
myös vanhemmat ja koulun 
henkilökunta.

Useat kunnat ovat 
ottaneet käyttöönsä Päihde
asioiden toimintamallin, jota 
kaikki kunnan koulut käyt
tävät. Nämä toimintamallit 
pitävät sisällään ohjeita eri 
tahoille siitä, kuinka eri tilan
teissa tulisi toimia niin, että 
nuorten päihteidenkäyttöä 
voitaisiin mahdollisimman 
tehokkaasti estää. Ohjeita 
annetaan myös tilanteisiin, 
joissa epäillään tai jo tiede
tään oppilaan päihteiden 
käytöstä. Koulu lähettää 
ohjeet kotiin luettavaksi ja 
sekä oppilas että huoltaja 
allekirjoittavat paperin. Täl
lainen toiminta antaa hyvän 
pohjan asialliselle keskus
telulle myös kotona ja näin 
perheet voidaan sitouttaa 
yhteiseen toimintamalliin 
paremmin. Tällainen yhtei
sesti sovittu toimintamalli 
voidaan sisällyttää vuosi
suunnitelmaan ja näin se 
helpottaa kaikkien osapuol
ten toimia.

Riitta Pääjärvi-Myllyaho
Liikunnan ja terveystiedon 
opettajien liiton puheenjohtaja
EHYT ry:n valtuuston  
varapuheenjohtaja.
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Kiitos kaikille antoisasta tapahtumasta ja  

iloisesta ilmapiiristä.  

 

Tavataan taas Päihdepäivillä 

toukokuussa 2015! 

 

www. ehyt.fi/paihdepaivat 

#päihdepäivät 
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