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Hyvä seura on  
ehkäisevää päihdetyötä
Jokainen meistä tarvitsee aineellista elintasoa, suh-
teita toisiin ihmisiin ja mahdollisuutta itsensä toteut-
tamiseen. Tämä hyvinvoinnin kolminaisuus – having, 
loving, doing – eletään joka päivä todeksi esimerkiksi 
EHYTin Elokolo-toiminnassa. 

Nämä päihteettömät kohtaamispaikat tarjoavat 
kävijöilleen ruokaa, lämpöä ja ohjausta. Silti Elokoloi-
hin tullaan ensisijaisesti seuran ja hyvän porukan 
vuoksi. Toiseksi siksi, että pääsee tekemään jotakin 
mielekästä, kertoo vuonna 2016 Elokoloissa tehty 
kysely. Näin vastasivat myös Elokoloissa usein käyvät 
eläkeläiset.

Mutta mitä tapahtuu silloin, jos seuraa ja tekemistä 
ei ole? Valitettavasti myös tätä elävät päivittäin todeksi 
tuhannet suomalaiset vanhukset. Moni joutuu etsimään 
paikkansa elämässä uudelleen, kun elämälle merki-
tystä antanut työ päättyy, mahdollisuudet liikkumiseen 
vähenevät, rakas elämänkumppani poistuu rinnalta 
tai kun ystävät kuolevat. Kaikki eivät tässä onnistu, ja 
yksinäisyys hiipii elämään. 

Silloin yksi ja toinen etsii helpotusta siitä, mikä 
tuntuu helpolta eli alkoholista. Niillä ikääntyneillä, 
joilla syynä juomiseen on vaikkapa ajankulu tai tunne 
elämän merkityksettömyydestä, juominen on paljon 
todennäköisemmin riskirajat ylittävää kuin niillä, jotka 
juovat esimerkiksi seuran tai hyvän ruuan vuoksi. 
Tämä käy ilmi Sirpa Immosen muutaman vuoden 
takaisesta tutkimuksesta. Eikä ikääntyneiden elimistö 
valitettavasti kestä alkoholia yhtä hyvin kuin nuorem-
pien.

Toisaalta ikääntyneiden elämässä on paljon sellaista, 
mikä auttaa kohtuudessa pysymistä. Siihen mennessä 
on yleensä jo opittu, missä menee oma raja hauskan-
pidon ja hankaluuksien 
välillä, ja elämän-
kokemus antaa selkä-
rankaa tehdä itse omat 
päätökset ja valinnat. 
Senioreidemme elämän 
eväät ovat monin tavoin 
hyvät. Meidän kaikkien 
vastuulla on rakentaa 
yhteisömme sellaisiksi, 
ettei anneta yksinäisyy-
den niitä pilata.

Antti Hytti 
aikuistyön päällikkö
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Koonneet: REETTA PAAVILAINEN JA MAARET VÄKINEN

poimintoja

Mikä on 
ehkäisevän 
päihdetyön 

tilanne 
kunnissa? 

Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
laitos (THL) 
selvitti asiaa 

loppuvuodesta 
2016. 

Yhteenveto 
tuloksista ilmestyy 

kesäkuun alussa 
Tutkimuksesta 

tiiviisti -sarjassa 
osoitteessa thl.fi.

Eläkeläisille  
oma rahapeliopas

Ennen rahapelit tarkoittivat baarien 
pajatsoa, arpoja ja vakioveikkausta.  
Nyt rahapelejä on joka nurkalla ja 
netissä, joten kannattaa tietää, miten 

ne toimivat. Kolme eläkeläisjärjestöä ja EHYT 
julkaisevat kesällä 2017 rahapeli oppaan, jossa 
kerrotaan peleistä, pelaamisesta ja sen haitoista. 
Maksuttomaan oppaaseen voi tutustua ja sitä 
voi tilata osoitteesta ehyt.fi. 

 Islannissa nuorten juo-
pottelu, tupakointi ja 
huumekokeilut ovat 
romahtaneet. Kun 

vuonna 1998 15–16-vuotiai-
den ikäluokasta 42 prosent-
tia oli ollut humalassa vii-
meisen kuukauden aikana, 
vuonna 2016 sama luku oli 
5 prosenttia. Päivittäisessä 
tupakoinnissa pudotus oli 
23 prosentista 3:een prosent-

tiin ja kannabiskokeilussa 17 
prosentista 7:ään prosenttiin.

– Taustalla on yhteistyö, 
johon mukaan lähtivät tutki-
jat, vanhemmat, urheiluseu-
rat, koulut ja viranomaiset, 
kertoo professori Inga Dóra 
Sigfúsdóttir. 

Youth in Iceland -mallin  
avainajatuksia on, että 
ongelmia voi ennakoida 
jo ennen kuin ne kasvavat 

suuriksi. Malli tähtää siihen, 
että perheet viettävät entistä 
enemmän aikaa yhdessä. 
Olosuhteita ja elinympä-
ristöä muutetaan niin, että 
nuorille löytyy kiinnosta-
vaa tekemistä. Esimerkiksi 
Reykja vikin kaupunki 
sponsoroi urheiluharras-
tuksia maksamalla seurojen 
jäsenmaksuja. 
Lähteet: Yle ja The Huffington Post

ISLANNISSA NUORET  
VOIVAT ENTISTÄ PAREMMIN

?
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#Vanheneviisaasti nostaa esiin  
ikääntyneiden alkoholinkäyttöä

Ikääntyneiden päihteiden riskikäyttöä ei monestikaan 
tunnisteta. Päihdekäyttö on myös yhteydessä mielialaan, 
ja ne yhdessä vaikuttavat toimintakykyyn.

Helsingin kaupungin ehkäisevän päihdetyön, 
Suomen Mielenterveysseuran, A-klinikkasäätiön ja Kalliolan 
setlementin #vanheneviisaasti-kampanja haluaa nostaa esille 
ikäihmisten alkoholinkäyttöä. Kampanjaa vauhdittaa video, 
jonka pääosassa on näyttelijä Kaija Pakarinen. 

SPR APUNA KESÄN FESTAREILLA

Savuton  
työpaikka  
-esite kannustaa 
savuttomuuteen

Millainen työpaikka 
on savuton? Miten 
savuton työpaikka 
toteutetaan? Savu-

ton työpaikka – osa työhyvinvoin-
tia -esite antaa vinkkejä ja opastaa 
työpaikkoja savuttomuuteen. 

Savuton Suomi 2030 -verkos-
ton julkaiseman esitteen sisältö on 
päivitetty vastaamaan elokuussa 
2016 voimaan tulleen tupakkalain 
sisältöä. Esite on maksuton, ja se 
on saatavissa myös ruotsinkieli-
senä (pdf). 

Lisätiedot: http://savutonsuomi.
fi/savuton-tyopaikka-esite

 Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisia voi tilata 
avuksi kesän tapahtumiin. 
SPR tarjoaa tapahtumajärjes-

täjille kokonaisuuden, johon kuulu-
vat ensiapu, päihdetyö sekä hiv- ja 
seksuaaliterveystyö.

 SPR:n festarityön ensiapupäi-
vystäjät auttavat juhlijoita erilaisissa 
kolhuissa ja ohjaavat tarvittaessa 
eteenpäin. Päihdetyön vapaaeh-
toisten kanssa voi keskustella, 
millä tähdätään päihteettömyyteen 
tai käytöstä aiheutuvien haittojen 

vähentämiseen. Isoilla festareilla 
he vastaavat myös selviämisase-
mista. Hiv- ja seksuaali terveystyön 
vapaaehtoiset jakavat kesäkumeja ja 
keskustelevat seksistä ja seksuaali-
suudesta.

SPR:n vapaaehtoiset kohtaavat 
vuosittain festareilla noin 40 000 
juhlijaa. 

Lisätietoja 
www.punainenristi.fi/festarityo
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TUTKITTUA TIETOA

Ehkäisevä työ sisältää laajan kirjon erilaisia palve-
luita ja toimintatapoja. Ehkäisevää työtä kunnissa on 
esimerkiksi satsaaminen lähiliikuntaan, perhepalve-
luihin, nuorisotyöhön ja koulujen tukipalveluihin eli 
työ ulottuu kaikille sektoreille.

Ongelmiin joutunut nuori voi saada ratkaisevaa 
tukea koulussa ja kunnan erityisnuorisotyöltä, kun 
taas tukematta jättäminen maksaa moninkertaisen 
summan. Esimerkiksi nuoren kiireellinen sijoitus lai-
tokseen maksaa noin 7 500 euroa/kk, kun taas yksi 
tapaaminen kuraattorin kanssa on noin 88 euroa.

Noin puolet kuntalaisten terveyseroista selit-
tyy alkoholin ja tupakan käytöllä. Jos lääkäri ottaa 
alkoholin puheeksi vastaanotollaan, maksaa mini-
interventio noin 240 euroa/neuvonta. Jos alkoholi-
ongelma pahenee, niin kahden viikon katkaisuhoito-
jakso maksaa kunnissa noin 3 780 euroa.

Kunta voi omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, 
autetaanko ihmisiä vasta kun ongelmat syvenevät 
vai yritetäänkö ongelmien syntyminen ehkäistä 
ennalta. Ehkäisevä työ vähentää inhimillistä kärsi-
mystä ja säästää rahaa.

Lähteet: €Matti, LSKL 2012. Luvut ovat suuntaa-antavia.

fakta

Kuntien kustantamissa 
päihdehuollon katkaisu-
hoitopalveluissa asioi

10 620 
asiakasta vuonna 2015.

Lähde: THL

Vuonna 2015 terveydenhuollon  
vuodeosastoilla  
rekisteröitiin

25–34-vuotiaista 38,4 % 
on kokeillut kannabista 
ainakin kerran elämässään.

Lähde: THL, Päihdetilastollinen  
vuosikirja 2016, vuoden 2014 kysely

Nuorten 
alkoholinkäyttö on 
vähentynyt viime 
vuosina, mutta 
huono-osaisten 
aikuisten lapset 
juovat entistä 
enemmän. 

(Antti Torikka, Riittakerttu 
Kaltiala-Heino, Tiina Laukkala ja 
Arja Rimpelä: Trends in Alcohol 
use among Adolescents from 
2000 to 2011: The Role of Socio-
economic Status and Depression, 
Alcohol and Alcoholism. Alcohol 
and Alcoholism 52:1)

Kannabiksen käyttö

Huumeiden käyttö

38,4%

Arvion mukaan

250 000  suomalaista 
on käyttänyt huumeita vuoden sisällä. 

Lähde: THL, väestötutkimus 2014

21 294 
hoitojaksoa, joissa alkoholisairaus oli päädiagnoosina 
ja 32 170 hoitojaksoa, joissa alkoholi-

sairaus oli pää- tai 
sivudiagnoosina.  Lähde: THL

Lähde: THL, kouluterveyskysely 2014

Tupakointi

ammattikoululaisista tupakoi liki 40 prosenttia

Päivittäin itäsuomalaisista 

lukiolaisista tupakoi alle 10 prosenttia.

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C), 

65 vuotta täyttäneet
%
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Lähde: THL
2013

11,3 %

2014

12,0 %

2015

12,1 %

2016

13,1 %
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S
einäjoki antaa mallia 
siitä, että yksittäinen 
kunta voi vaikuttaa 
asukkaiden tervey-
teen ja ennaltaeh-
käisy kannattaa, 
kunhan tavoitteisiin 

sitoudutaan laajasti. 
Paikkakunta on saanut kansain-

välistäkin huomiota siitä, että se 
on onnistunut puuttumaan lasten 
ja nuorten ylipainoon. Asiaan 
tartuttiin vuonna 2013 Kansallisen 
lihavuusohjelman pohjalta. Yli-
paino huolestutti viranhaltijoita 
ja päättäjiä, sillä vuonna 2009 
kaupungin viisivuotiaista lapsista 
lähes joka viides oli ylipainoinen tai 
lihava. Vuonna 2015 ylipainoisia ja 
lihavia oli enää kymmenesosa tästä 
ikäluokasta. Myös ylipainoisten ja 

lihavien ykkös- ja viitosluokkalais-
ten määrä on vähentynyt. 

Seinäjoen Lihavuus laskuun 
-mallia aletaan soveltaa myös 
Raahessa, Turussa, Rovaniemellä, 
Sastamalassa, Siilinjärvellä ja 
Lapinlahdella. Ulkomaista muun 
muassa Etelä-Korea, Saksa ja Ruotsi 
ovat olleet kiinnostuneita. 

Neuvolasta kaavoitukseen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen koordinaattori Ulla Frantti-
Malisen mukaan painonhallinnan 
tulosten taustalla on systemaatti-
nen työ, jossa ovat mukana kaikki 
hallinnonalat. Jo perhettä perustet-
taessa neuvola kiinnittää huomiota 
perheen elintapoihin. Neuvonta jat-
kuu lastenneuvolassa ja koulu- sekä 
opiskelijaterveydenhuollossa. 

Lasten ja nuorten painonhallinnassa on saatu hyviä 
tuloksia Seinäjoella. Muutenkin kaupungissa edistetään 
terveyttä ja tehdään päihdetyötä aktiivisin ottein.
Pirkko Koivu Kuvat Tuukka Kiviranta

Seinäjoesta esimerkkiä

Ulla Frantti-Malinen 
toimii Seinäjoen 
hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen 
koordinaattorina. 

Hän suosittelee 
asukkaiden kuulemista, 

sillä se sitouttaa 
heitä tavoitteiden 

saavuttamiseen.
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Koko elinympäristö alkaen 
kaavoituksesta ja liikennejärjeste-
lyistä suunnitellaan liikkumista ja 
terveyttä tukevaksi. Samoin koulu-
jen ja päiväkotien arkeen tuodaan 
liikettä.

– Esimerkiksi oppitunneilla 
ei vain istuta vaan tunnit suun-
nitellaan aktiivisiksi ja lisäksi 
välitunnit käytetään liikuntaan. 
Koulun jumppasali ei ole kiellettyä 
aluetta, vaan lapset saavat mennä 
sinne omaehtoisesti harrastamaan 
liikuntaa. Piha ja liikuntasalit ovat 
tehokkaassa käytössä koulupäivän 
aikana, ja ne ovat hyvin suosittuja.

Päiväkotien ja koulujen ruo-
kalistat on suunniteltu yhteisen 
tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2015 
Suomen Sydänliitto myönsi lasten 
aterioille Sydänmerkin, joka ei ole 
Suomen kouluilla yleinen. 

Frantti-Malinen sanoo, että 
myös esimerkiksi kansalaisjärjes-
töt sekä urheiluseurat ovat olleet 
mukana yhteistyössä tarjoamalla 
erilaisia harrastusmuotoja. Liikun-
tapaikkoja Seinäjoella on raken-
nettu paitsi kaupungin myös urhei-
luseurojen ja talkootyön voimin.

Lapsia syntyy paljon

Seinäjoella on aihetta kiinnittää 
huomiota erityisesti lasten ja nuor-
ten hyvinvointiin, sillä lapsiper-
heitä on Seinäjoella enemmän kuin 
Suomessa keskimäärin. 

Kaupungin väestö kasvaa hyvää 
vauhtia, jos kasvua vertaa muihin 
Suomen kuntiin.

Muuttovoiton lisäksi väestöä 
kasvattaa syntyvyys, joka on yli 
50 000 asukkaan kaupungeista 
Suomen korkein. Väestöennusteen 
mukaan lasten ja nuorten määrä 
kasvaa lähivuosina. 

Seinäjoella ehkäisevä työ ei 
koske ainoastaan lapsia ja nuoria, 
vaan kaikenikäisiä. Ulla Frantti-
Malisen mielestä kunnilla on edel-
leen vahva rooli edistää asukkai-
densa hyvinvointia ja hyvää elämää.

– Mille tahansa kunnalle asuk-
kaiden hyvinvointi on myös tärkeä 
voimavara. Seinäjoella hyvin-
voinnin edistämistyöstä on tullut 
menestystuote.

Asukkaat otetaan mukaan ideoi-
maan terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä. Huhtikuussa koottiin 
30 asukkaasta koostuva kansalais-
raati pohtimaan, mitä hyvinvointi 
on ja mitä tavoitteita asukkaiden 
hyvinvoinnille tulisi asettaa lähi-
vuosina. 

Mukana raadissa on myös 
kansalaisjärjestöjen ja asukasyhdis-
tysten jäseniä. Raati kerää ajankoh-
taista tietoa kuntalaisten ajatuksista 
ja tuo ne osaksi päätöksentekoa. 

Ulla Frantti-Malinen suosittelee 
asukkaiden kuulemista muualla-
kin, sillä näin yhteisiin päämääriin 
sitoudutaan paremmin.

Parhaillaan Seinäjoella päivite-
tään ehkäisevän päihde- ja mielen-
terveystyön suunnitelmaa, johon 
asukkaat ovat olleet vaikuttamassa. 

– Tärkeimpänä mielen hyvin-
vointia ja päihteetöntä elinympäris-

töä tukevana asiana asukkaat ovat 
pitäneet yksinäisyyden poistoa ja 
kuulumista yhteisöön.

Kannabis huolenaiheena

Kannabis ja sähkötupakka ovat 
tuoreimpia ehkäisevän päihdetyön 
huolenaiheita Seinäjoella. Asenteet 
kannabista kohtaan ovat aiempaa 
myönteisempiä. Sen sijaan nuorten 
tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat 
vähentyneet. 

– Päihteiden käytössä on erilai-
sia muoti-ilmiöitä. Aikaisemmin 
tupakan ja alkoholin käyttö oli 
yleisempää, ja nyt nuuskan käyttö 

Seinäjoki numeroina
» Asukkaita noin 61 600
» Syntyvyys Suomen korkein yli 50 000 asukkaan  

kunnista, kokonaishedelmällisyysluku 1,92 (koko maa 1,75)
» Kaupunkilaisten keski-ikä 40,1 vuotta 
» Lapsiperheitä 41,4 % perheistä (koko Suomi 38,9 %)
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näyttää lisääntyvän, sanoo tervey-
denhoitaja Päivi Ritola.

Moniammatillinen ennaltaeh-
käisevän päihdetyön ryhmä on jo 
parikymmentä vuotta tehnyt aktii-
vista työtä lasten ja nuorten parissa. 
Ryhmässä ovat mukana muun 
muassa poliisin, koulun, nuoriso-
työn, sairaalan, Steissin, seurakun-
nan, päihdeklinikan, lastensuojelun 
ja EHYT ry:n edustajat. 

Vuosia ryhmässä sihteerinä 
toiminut Päivi Ritola kertoo, 
että kokoontumisia on vuodessa 
4–5. Joka toinen vuosi tehtävästä 
kouluterveyskyselystä ja nuorten 

”Seinäjoella 
hyvinvoinnin 
edistämistyöstä 
on tullut 
menestystuote.”

Ulla Frantti-Malinen  
kertoo, että Lihavuus laskuun 
-ohjelman vaikuttavuutta 
tutkitaan. Nykyiset tulokset 
antavat suuntaa.  
– Ehkä yksi tärkein tulos on 
Seinäjoen esimerkki moni-
alaisen terveyden edistämisen 
mallista, josta WHO raportoi 
vuonna 2015. Sen jälkeen kan-
sainvälinen kiinnostus heräsi.

kanssa työtä tekevien kokemuksista 
työryhmä poimii eniten huolta 
aiheuttavat asiat ja tarttuu niihin. 

– Esimerkiksi kun kannabikseen 
suhtauduttiin kyselyn perusteella 
entistä myönteisemmin, yläkoulun 
rehtorit lähettivät asiasta sähkö-
postia nuorten vanhemmille. 
Lisäksi asia oli esillä vanhempain-
illassa ja oppitunneilla.

Päihdeasiaa käsitellään myös 
8.-luokkalaisten vanhempain-
illoissa, joissa jaetaan Huomaa 
ajoissa -opas. Se lähetetään 
postissa koteihin, joista ei tultu 
vanhempain iltaan. 

Seinäjoella haastetaan myös 
urheiluseuroja savuttomuuteen ja 
nuuskattomuuteen, jotta aikuiset 
toimisivat esimerkkeinä nuorille. 

Keskusteluapua nuoret saavat 
Steissistä ja Pilarista. Steissille 
13–25-vuotiaat nuoret voivat 
tulla ilman ajanvarausta keskus-
telemaan mieltä askarruttavista 
asioista. Steissillä tehdään myös 
alle 18-vuotiaiden päihdearvioita, 
ja se toimii tarvittaessa myös 
hoitopaikkana. Pilarissa nuori 
pääsee ajanvarauksella tapaamaan 
lääkärin, psykologin tai muita 
ammattilaisia. 

EHYT Teema 11 | 9



Laki ehkäisevästä päihdetyöstä ja tuleva 
sote-uudistus vaikuttavat kuntien ja 
järjestöjen suhteisiin. Osapuolilla on 
myös itsetutkiskelun paikka. Kuntien on 
tiedostettava vastuunsa, järjestöjen taas 
mietittävä toimintamuotojaan.
Pekka Vänttinen Kuvat Jari Härkönen

Kunnat ja järjestöt 

UUDEN 
EDESSÄ
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A-klinikkasäätiön toi-
mitusjohtajan Olavi 
Kaukosen ikkunasta 
aukeaa näkymä 
ammottavaan mont-

tuun, uuden Pasilan työmaalle. 
Ollaanko nyt rakentamassa kerralla 
liikaa ja liian nopeasti? Vai onnis-
tuuko mittava projekti luomaan 
toimivan ja monia palveluita yhdis-
tävän kokonaisuuden? 

Allegoria on liian houkuttava. 
Hieman samanlaisen maiseman 
äärellä ollaan nyt kuntien ja järjes-
töjen suhteessa ja erityisesti ehkäi-
sevässä päihdetyössä. Sitä määritte-
levä laki on pian puolitoistavuotias. 
Hetki onkin hyvä lain vaikutusten 
arvioimiseen järjestöjen näkökul-
masta. Onko suhde kuntapäättäjiin 
jotenkin muuttunut? Ovatko osa-
puolet – järjestöt ja kunnat – löy-
täneet toisiaan toivotulla tavalla? 
Miltä näyttää tulevaisuus?

Ensimmäinen pykälä ehkäi-
sevän päihdetyön järjestämisestä 
ilmaisee selvästi: ”Julkinen valta 
huolehtii […] alkoholin, tupa-
kan, huumausaineiden ja muiden 
päihtymiseen käytettävien aineiden 
sekä rahapelaamisen aiheuttamien 
haittojen ehkäisystä yhteistyössä 
yleishyödyllisten yhteisöjen 
kanssa.”

Joulukuussa 2015 voimaan tul-
lut laki on siis tarjonnut järjestöille 
kättä pidempää, ja jos mahdollista, 
vahvempaa legitimaatiota suh-
teessa kuntiin.

Mutta sana ei ole oikein tullut 
lihaksi.

– Meidän vinkkelistämme 
tilanne on ollut mielenkiintoinen, 
sillä lakia ei ole kunnissa lainkaan 
aina huomioitu. Siksi – kun järjes-
töt nyt laissa mainitaan – olemme 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa 
tarttuneet asiaan aika hanakasti 

ja pyrkineet jalkauttamaan asiaa 
päättäjille. Osoittamaan, että meillä 
on asiantuntemusta tarjottavana 
kaikille toiminnan tasoille, toteaa 
EHYT ry:n järjestö- ja vapaaeh-
toistoiminnasta vastaava Tuula 
Sundman.

A-klinikkasäätiön Olavi Kau-
kosen mukaan se, että laki ei ole 
synnyttänyt korkeita laineita kertoo 
myös myönteisestä jatkumosta.

– Kuntien ja järjestöjen yhteis-
työllä on pitkät ja tiiviit perinteet. 
Järjestöt ovat varsin paikallisia ja 
suhteet päättäjiin ovat olleet histo-
riallisesti läheisiä. Sinänsä uusi laki 
vahvistaa olemassa olevaa. Kuntien 
tukiessa järjestöjä ne eivät hirveästi 
ole puuttuneet, eivätkä puutu, 
toiminnan sisältöön. Luotetaan, että 
järjestöt tuottavat järkeviä sisältöjä, 
ovat asiantuntevia ja tavoittavat 
ihmisiä, Kaukonen sanoo.

Onko uimahalli ehkäisevää 
päihdetyötä?

Toisissa kunnissa on sosiaalista 
pääomaa enemmän kuin toisissa. 
Uudessa laissa sitä pyritään vah-
vistamaan yhteistoiminnallisuuden 
hengellä. Siksi Kaukonen näkee 
hetken otollisena myös entistä 
syvällisemmälle debatille ja itsetut-
kiskelulle päivänpolttavien ongel-
mien ohella.

– Niin kunnilla kuin järjestöillä 
voi olla erilainen käsitys esimer-
kiksi siitä, mitä ehkäisevä päih-
detyö on. Onko se uimahalli tai 
kuntopolku? Kansalaisjärjestöjen 
ensisijainen tehtävä on pitää myös 
tällaista keskustelua käynnissä. Ei 
vain puhua siitä, millä estää nuori-
soa juoppoutumasta, vaan haastaa 
sekä itseään että poliitikkoja. Emme 
me järjestöt kaikkea yksin pysty 
ratkaisemaan, roolimme on myös A-klinikkasäätiön Olavi Kaukosen mukaan kansalaisjärjestöjen tehtävä 

on myös pitää yllä keskustelua, mitä ennalta ehkäisevä päihdetyö on.
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järjestöjä on noin 10 000, joka viikko 
perustetaan kolme uutta. Suurin 
osa on paikallisia ja kuntarajoihin 
kiinnittyviä. Jatkossa maakunnissa 
toimii paljon saman asian järjestöjä. 
Ne eivät voi kaikki mennä jonossa 
päättäjille puhumaan, Kiukas 
sanoo.

Verkostoitumisesta apua

Yksi ratkaisu on järjestöjen ver-
kostoituminen. Se saattaisi myös 
kaventaa niin kuntien kuin niiden 
asukkaidenkin välisiä hyvinvoin-
tieroja. Jotkin kunnista eivät ole 
myöntäneet järjestöille juuri mitään 
avustuksia, toiset ovat olleet avo-
kätisempiä. Tämä asettaa suoma-
laiset eriarvoiseen asemaan, kun 
puhutaan järjestöjen tarjoamista 
palveluista.

– Siksi verkostot ovat tärkeitä. 
Esimerkkinä valtakunnallinen 
Ehkäisevän päihdetyön verkosto, 
jossa on mukana 45 järjestöä. Tilan-
teessa, jossa alkoholilainsäädäntöä 

”Kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä 
on pitkät ja tiiviit perinteet.”

huolto siirtyvät maakunnallisten 
hallintoalueiden vastuulle. Samalla 
myös raha eli verotuotot sosiaali-  
ja terveyspalveluille siirtyvät 
maakunnille. Kunnille jää uudis-
tuksessa ehkäisevät palvelut, joita 
maakunta ohjaa.

– Soten voimaantulon jälkeen 
kuntien on kiinnitettävä huomiota 
ehkäisevän työn tekemiseen ja 
siitä vastaamiseen. Kuntien pitää 
määritellä se, miten eri toimialoissa 
ehkäisevää työtä tehdään ja liitet-
tävä se työ kunnan rakenteisiin, 
EHYTin Sundman sanoo. 

Kunnat on saatava tajuamaan 
vastuunsa. Siinä on Kiukkaan 
mukaan järjestöillä olennainen teh-
tävä. Mutta se on tehtävä fiksusti.

– Järjestöistä tulee entistä vah-
vemmin terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen apparaatti. Sanoisin, 
että järjestöistä ei tule lobbareita, ne 
ovat olleet sitä aina. Iso kysymys 
on se, miten ne kykenevät yhteis-
toimintaan. Sosiaali- ja terveysalan 

ylläpitää pientä yhteiskunnallista 
provokaatiota, Kaukonen toteaa.

Ehkäisevät palvelut  
kuntien harteilla

Tukea Kaukosen ja Sundmanin 
näkemyksille vaikuttamisen ja kes-
kustelun tärkeydestä antaa Suomen 
sosiaali- ja terveys ry:n pääsihteeri 
Vertti Kiukas. Kuntien ja järjes-
töjen suhteen hän näkee olevan 
”epäjatkuvuuskohdassa”. Taustalla 
lymyää tuleva sosiaali- ja terveys-
palvelujen uudistus, sote.

Sote-uudistuksen myötä vuonna 
2019 sosiaalitoimi ja terveyden-

EHYTin Tuula Sundmanin mukaan verkostoituminen on tärkeää. 
Ehkäisevän päihdetyön verkostolla turvataan järjestöjen toimintaa 
ja edistetään hyvinvointia.
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taneet aikuiset – tupakoivien 
osuus kaikissa näissä ryhmissä 
on vähentynyt.

– Savuton Helsinki -ohjel-
man tavoitteisiin päästiin yhteis-
työllä. Sen synnytti fakta, että 
aikuisten tupakointi Helsingissä 
oli yleisempää kuin muualla 
Suomessa, kertoo erityissuunnit-
telija Tarja Saarinen Helsingin 
sosiaali- ja terveysvirastosta. 

Suurta etua oli myös siitä, 
että aloite oli syntynyt ruohon-
juuritasolla, sosiaali- ja terveys-
alan kansalaisjärjestöissä. Esitys 
Helsingin kaupunginhallituk-
selle tehtiin keväällä 2005. 

Byrokraattiset  
himmelit unohdettiin

Saarisen mukaan järjestöjen roo-
lia ohjelman missään vaiheessa 
ei voi liikaa korostaa.

Savuton Helsinki 
-ohjelma oli menestys
Vuosina 2007–2015 Helsingissä toteutettu 
tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma 
onnistui erittäin hyvin. Tupakointi on saatu 
vähenemään.
Pekka Vänttinen Kuvat Helsingin kaupungin aineistopankki

ollaan muuttamassa ja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden raha menee 
maakunnille, verkostojen roolin 
on korostuttava. Sillä turvataan 
järjestöjen toimintaa ja edistetään 
ihmisten hyvinvointia, sanoo 
EHYTin Tuula Sundman.

Sundman nostaa esille ehkäi-
sevän päihdetyön juurruttamisen 
rakenteisiin yhtenä konkreettisena 
tavoitteena, jota verkostoitumalla 
voitaisiin edistää. Vaikka laista 
jäi pois Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen suositus ehkäisevän 
päihdetyön vastuuhenkilöiden 
nimeämisestä kuntiin, niin jotenkin 
asialle olisi luotava omistajuus – jos 
ei henkilöä, niin edes kustannus-
paikka takaamaan rahoituksen ja 
työn jatkuvuuden. 

Onnistuneitakin esimerkkejä 
yhteistyöstä, ehkäisevän päihde-
työn johtamisesta sekä kuntien ja 
järjestöjen välisestä yhteistyöstä jo 
on. Yksi tällainen oli Savuton Hel-
sinki -ohjelma. 

 – Heidän panoksensa aivan 
alussa, mutta myös ohjelman 
läpiviennissä ja seurannassa, on 
ollut keskeinen ja sitoutuminen 
yhteiseen tekemiseen vahvaa. 
Se on ollut asiantuntijuutta, 
kaupungin henkilökunnan 
kouluttamista sekä materiaalin 
tuottamista. Ja toki, tärkeä osa 
on ollut myös järjestöjen omalla 
palvelutyöllä kuntalaisille.

Olennaista hyville tulok-
sille on ollut kuitenkin myös 
kaupungin päättäjien, niin 
virkamiesten kuin poliitikkojen, 
nopea ja vahva asialle omis-
tautuminen. Savuton Helsinki 
-ohjelma hyväksyttiin kaupun-
ginvaltuustossa marraskuun 
lopulla vuonna 2006.

Poikkeuksellista oli myös 
byrokraattisten himmelien 
unohtaminen. Vastuutahona oli 
aluksi Helsingin terveys keskus 
ja myöhemmin sosiaali- ja 
terveysvirasto. Niin valmiste-
luryhmässä kuin myöhemmin 
seurantaryhmässä oli edustusta 
sekä virastoista että järjestöistä. 

Raskaana olevat, yksi vuo-
tiaiden lasten vanhem-
mat, yhdeksäsluokkalai-

set, lukion ja ammatillisten oppi-
laitosten ensimmäisen vuoden 
opiskelijat, jopa pitkään polt-

– Järjestöistä tulee entistä vahvemmin 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
apparaatti, sanoo SOSTEn Vertti Kiukas.
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Savuton Helsinki
Savuton Helsinki -ohjelman tulokset eri ryhmissä näkyvät:
» Raskaana olevien tupakointi on vuosina 2007–2015 

vähentynyt 10,6 prosentista kuuteen. 
» Yksivuotiaiden lasten äideillä pudotus on 10:stä 

prosentista vähän alle 6:een, isillä noin 15:stä 
prosentista noin 9:ään.

» Kun vuonna 2004 lukion ensimmäisen luokan 
opiskelijoista 14 prosenttia poltti, oli lukema 
vuonna 2013 enää 8 prosenttia.

tupakkaklinikka. Maksutto-
malle, matalan kynnyksen 
klinikalle oli mahdollista 
mennä oma-aloitteisesti tai 
terveydenhoitajan ohjaa-
mana. Harkinnan mukaan 
asiakkaille oli tarjolla nikotii-
nikorvaushoitoa. 

Erityisesti resursseja 
kohdennettiin nuoreen suku-
polveen.

– Keskeinen paikka oli 
neuvolat, joissa tupakoin-
nista puhuttiin lasten van-
hempien kanssa ja tarvitta-
essa ohjattiin vieroitukseen. 
Tavoitteena oli lasten ja 
nuorten savuton ympäristö. 
Ennen ei tiedetty passiivisen 
tupakoinnin haitoista. Nyt 
tiedetään. Siksi tuotiin esille 
asunnon ja auton ilman puh-
tautta, kertoo Saarinen.

Luonnollisesti viestejä 
painotettiin ja räätälöitiin 
kohderyhmille sopiviksi. 
Tutkimusten mukaan alem-
massa sosioekonomisessa 
asemassa olevat tupakoivat 
enemmän kuin ylempiin 
luokkiin lukeutuvat. Samoin 
ammatillisen koulutuksen 

kyselyllä. Tuki helsinkiläisiltä 
on osoittautunut vahvaksi.

Työ jatkuu

Paljon on silti vielä tehtävissä. 
Helsinki on päättänytkin 
jatkaa.

– Vaikka kaupungin 
kiinteistöissä on nyt Savuton 
Helsinki -kyltit, on tupakointi 
niiden ympäristössä edelleen 
liian yleistä. Uusina haasteina 
ovat sähkösavuke ja nuuskan 
lisääntynyt käyttö nuorilla. 
Heihin on tärkeätä panostaa 
jatkossakin. Mietittävää on 
myös maahanmuuttajien 
parissa tehtävässä työssä. He 
ovat heterogeeninen ryhmä – 
miten lähestyä heitä? Ja toki, 
sosiaalinen media on otettava 
paremmin haltuun, miettii 
Tarja Saarinen tulevaisuutta. 

Toiminnassa korostettiin 
poikkihallinnollista yhteis-
työtä ja verkostoitumista eri 
toimijoiden kesken. Keski-
össä oli itse tekeminen hallin-
tokuntien arjessa.

– Erikoispiirteenä oli, 
että ohjelmalle ei rakennettu 
mitään erillistä hankeraken-
netta. Ei ollut projektipääl-
likköä tai hankerahoitusta 
vaan ihmiset tekivät sitä 
osana omaa työtä, ohjelma 
oli upotettu hallintokuntien 
arkeen. Se varmaan kantoi 
koko ohjelmaa eteenpäin. 
Haluttiin välttää niin monien 
projektien kohtalo, jossa 
hyvä työ tyssää, kun loppu-
raportti on valmis, Saarinen 
arvioi.

Ensin tupakkaklinikka

Entä sitten ohjelman raken-
tuminen ja käytännön työ? 
Aluksi pöydälle koottiin tie-
dossa ja odotettavissa olevat 
haasteet. Ja sitten ryhdyttiin 
töihin.

Ensimmäisiä toimenpi-
teitä oli vuonna 2007 Kallion 
terveysasemalle perustettu 

opiskelijoiden keskuudessa 
tapa on yleisempi kuin 
lukioissa. 

Yhtenä keinona on ollut 
osallistaminen. Esimerkiksi 
ammatillisissa oppilaitok-
sissa on järjestetty opiske-
lijoiden kanssa ideoituja 
teemapäiviä ja opetusvirasto 
on istuttanut teemaa osaksi 
opetusta. 

Suun terveydenhoito-
yksikkö on ottanut tupakan 
puheeksi jokaisen 11 vuotta 
täyttäneen kanssa ja tarjon-
nut lapsille mukavan tavan 
oppia hampaiden hoitoa – 
pelaamalla Suupeliä, jota voi 
pelata yksikön nettisivuilla. 
Lisäksi savuttomuuden 
teemaa on ylläpidetty ja 
vahvistettu kahdella kau-
punkilaisille suunnatulla 

Erityissuunnittelija 
Tarja Saarinen ker-
too, että Savuton 
Helsinki -ohjelman 
erityispiirteenä oli 
se, ettei sille ra-
kennettu erillistä 
hankerakennetta. 
Ihmiset tekivät 
sitä osana omaa 
työtään.

14 | EHYT Teema 11



V
uoden 2019 alusta 
kunnat edistävät 
kuntalaisten hyvin-
vointia ja terveyttä 
yhteistyössä maa-
kuntien kanssa, 

kun sote-uudistus eli sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenne-
uudistus astuu voimaan.

Maakuntien tehtävänä on tukea 
asiantuntemuksellaan kunnissa teh-

tävää työtä. Maakunnat huolehtivat 
sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka 
lisäävät terveyttä ja ehkäisevät 
haittoja. Maakuntien tehtäviä ovat 
siten myös ennaltaehkäisevät pal-
velut, päihdetyö, terveydensuojelu 
sekä alueellinen alkoholihallinto ja 
tupakkavalvonta.

– Vaikka varsinainen päihde-
haittojen ehkäisy ja hoito sekä  
muut korjaavat palvelut siirtyvät 

Palveluketjun 
 PIRSTOUTUMINEN 

Sote-uudistus siirtää päihdeongelmien hoidon 
järjestämisen ja tuottamisen maakunnille. Kunnat 
vastaavat jatkossakin terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen kuuluvasta ehkäisevästä päihdetyöstä. 
Palvelujen pirstoutuminen ja kiireinen aikataulu 
huolestuttavat Kuntaliiton varatoimitusjohtaja 
Hanna Tainiota.
Olli Manninen Kuvitus Henna Ryynänen 

huolestuttaa
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maakuntien vastuulle, jää hyte-toi-
minta eli terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen kunnille. 

– Kunnat ovat siten jatkossa-
kin avainasemassa, kun on kyse 
ehkäisevästä päihdetyöstä, jota 
tehdään sivistystoimen, varhais-
kasvatuksen, liikunnan, kulttuurin, 
muiden vapaa-ajanpalveluiden ja 
nuorisotoimen piirissä, Kuntaliiton 
varatoimitusjohtaja Hanna Tainio 
sanoo. 

Tainio on huolissaan sote-uudis-
tuksen läpiviennistä kiireisellä 
aikataululla, sillä se tuo mukanaan 
paljon riskejä jo sinänsä vaativaan 
palvelurakenneuudistukseen. Jul-
kisuudessa on keskusteltu pääosin 
sote-uudistuksen mukanaan tuo-
masta valinnanvapaudesta, siitäkin 
aika teoreettisella tasolla. Vasta nyt 
on alettu pohtia, mitä muutokset 
tulevat merkitsemään käytännössä 
esimerkiksi päihdetyön kannalta. 

– Olen huolestunut, miten 
kunnat ja maakunnat ehtivät tässä 
kireässä aikataulussa sopia hoito-

ketjuista ja käytännöistä. Riskinä 
on palvelujen pirstoutuminen 
ennen kuin palvelukokonaisuudet 
saadaan järjestettyä toimiviksi, hän 
arvioi. 

Syrjäytymisvaara uhkana

Tainio suhtautuu myös kriittisesti 
valinnanvapauden toteutumiseen, 
kun kyseessä ovat erityispalveluja 
tarvitsevat ongelmaryhmät. Päih-
depotilaat tarvitsevat monenlaisia 
erityispalveluja, joiden saatavuus 
tulisi olla lähellä kuntalaisia.

– Sote-palveluiden keskittä-
minen maakuntien isommille 
hartioil le saattaa parantaa palve-
lujen laatua, mutta myös etään-
nyttää palvelut käyttäjistä. Se voi 
johtaa päihdepalveluja tarvitsevien 
syrjäytymiseen palveluista. Näin on 
tapahtunut esimerkiksi Ruotsissa, 
Tainio muistuttaa.

Kaikista kuntalaisista tulisi pitää 
tasavertaisesti hyvää huolta. Kun 
kuntalaiset voivat hyvin, voi kun-
tien talouskin paremmin.

Tainion mukaan maakuntien 
välillä on suuria eroja valmistautu-
misessa sote-uudistukseen. Esimer-
kiksi suurmaakunnat Uusimaa ja 
Varsinais-Suomi ovat vasta alkuvai-
heessa prosessien kehittämisessä ja 
nopea aikataulu lisää muutosvai-
heen riskejä.

– Kuntaliiton näkemyksen 
mukaan siirtymäaikojen pitäisi olla 
huomattavasti nykysuunnitelmia 
pidemmät. Uudistuksia tulisi ottaa 
porrastetusti käyttöön ja mielui-
ten tehdä pilotteja, joiden avulla 
testata, mikä toimii ja mikä ei. 
Kansainvälisten kokemusten perus-
teella vastaavat uudistukset ovat 
tulleet kalliimmiksi kuin saavutetut 
hyödyt, vaikka sote-uudistuksen 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja 
Hanna Tainio toimii myös EHYT ry:n 
hallituksen puheenjohtajana.
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keskeisenä tavoitteena ovat säästöt, 
Tainio muistuttaa. 

Vauhtisokeutta

Kuntaliitto suhtautuu Tainion 
mukaan sinänsä myönteisesti sote-
uudistukseen, mutta julkisuudessa 
on keskusteltu aivan liian vähän 
käytännön asioista, jotka heijastu-
vat kuntien arkeen. Uudistuksen 
vauhtisokeus on jättänyt huomioi-
matta esimerkiksi muutoksen, joka 
koskee 215 000 ihmisen työsuhtee-
seen liittyviä asioita.

päihdetyötä tekevät järjestöt käy-
tännössä elävät avustuksella, jota 
ne ovat tähän asti saaneet STEA:lta. 
Järjestöjen toiminta on täysin 
riippuvaista tästä tuesta. Jatkuuko 
sama käytäntö tulevaisuudessakin? 
Tainio pohtii.

Alkoholilain uudistus  
lisää paineita

Päihdetyön pirstoutuminen kunta- 
ja maakuntatasolle saa lisää pai-
neistusta samaan aikaan uudistu-
vasta alkoholilaista. Ehkäisevälle 
päihdetyölle tulee olemaan entistä 
enemmän tarvetta, jos alkoholia 
on helpommin saatavilla. Ei ole 
epäilystäkään, etteivätkö alkoholi-
lain lievennykset tulisi lisäämään 
alkoholin kulutusta ja siitä syntyviä 
lieveongelmia, jos ne toteutuvat.

– Alkoholin lisäkulutus tulee 
aiheuttamaan lisää järjestyshäiriöi tä 
ja kuormittamaan entisestään 
viranomaisia, poliisia ja terveyden-
huollon yksiköitä. Lakiuudistus 
heijastuu kuntasektorille hyvin 
moninaisina haittavaikutuksina 
katukuvassa, lisääntyneinä poissa-
oloina työpaikoilla ja lisäpalvelujen 
tarpeena, Tainio toteaa.

Alkoholilakiuudistus antaa 
kunnille vain vähän eväitä torjua 
haittavaikutuksia.

– Kunnat voivat tämän lain 
puitteissa rajoittaa anniskelupaik-
kojen aukioloaikoja, mutta olisi 
suotavaa, että kunnat voisivat 
vaikuttaa myös voimakkaam-
min alkoholin käyttöön julkisissa 
tiloissa, joissa on lapsia ja nuoria. Se 
edellyttäisi kuitenkin järjestyslain 
uudistamista, Tainio sanoo. 

– Jokaisen työsuhteen läpikäynti 
ja käsittely sitovat paljon resursseja. 
Kaiken pitäisi olla kunnossa, että 
työntekijät saavat palkkansa ajallaan 
tammikuussa 2019, Tainio sanoo.

Sama koskee myös kuntien 
kannalta tärkeiden yhteistyökump-
paneiden eli erilaisten vapaaehtois-
työtä tekevien järjestöjen asemaa.

– Järjestöjen rahoitusta koske-
vat ratkaisut ovat edelleen kellu-
massa. Niiden avustamisesta ei ole 
olemassa päätöstä, eikä se kuulu 
maakuntien tehtäviin. Ehkäisevää 

Kun kuntalaiset 
voivat hyvin, voi 
kuntien talouskin 
paremmin.
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Kun on 

aihetta 
juhlaan, 
niin juhlitaan!

– Jokaisella pitää 
olla oikeus juhlia 
omalla tavallaan, 
sanoo näyttelijä 

Maria Ylipää.
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 Paikoillaan oleminen ei 
kuulu nauravaisen ja 
eloisan näyttelijän juhla-
tyyliin.

– Olen sellainen 
riehuja-juhlija. Kun bileitten jälkeen 
on lihakset kipeinä tanssimisesta, 
tietää että ilta on ollut hauska.

Maria Ylipään jalkoja siis saat-
taa särkeä, mutta pää ei ole kipeä 
juhlien jälkeisenä aamuna. 

– Oma kroppani ei kestä alko-
holia suurissa määrin. Pidän siitä 
pienestä nousuhumalan tunteesta, 
mutta ymmärrän lopettaa juomi-
sen aika pian, sillä minulle tulee 
alkoholista yksinkertaisesti hyvin 
huono olo. Enkä halua päättää 
juhlimistani oksenteluun, joten mie-
luummin täytän lasiani melko pian 
limsalla tai vedellä, Maria Ylipää 
kertoo.

– Riehuminen jatkuu silti! Siihen 
en tarvitse alkoholin tuomaa lisä-
buustia.

Ruotsissa ei juoda  
juomisen vuoksi

Asuessaan muutaman vuoden 
perheensä kanssa Ruotsissa Ylipää 
tunsi löytäneensä hengenheimolai-
sia. Ruotsalaiset rakastavat yhteis-
laulua, järjestävät rastitehtäväkier-
roksia ja visailuja, joihin kaikki läh-
tevät iloisesti mukaan – myös ilman 
jäätä rikkovaa alkoholiannosta. 

Ei Ruotsissakaan illanvietoissa 
toki kuivin suin olla. Snapsikult-
tuuri juomalauluineen kuuluu 
oleellisena osana sikäläiseen juhli-
miseen. Ylipään mukaan ero onkin 
siinä, ettei naapurimaassa juoda 
pelkästään juomisen takia, vaan 
alkoholin nauttiminen yhdistyy 
nimenomaan ruokailuun ja muu-
hun ohjelmaan. 

Muistellessaan Tukholman ja 
Göteborgin aikoja Maria Ylipää kui-
tenkin haluaa muistuttaa, että suo-
malaisissa juhlintatavoissa näkyy 
toisaalta rehellisyys ja aitous. Hän 
kertoo arvostavansa suomalaisten 
uskallusta näyttää myös melankoli-
nen puolensa.

– Ei tarvitse olla väkisin iloi-
nen – mutta ei myöskään kannata 
mennä yksin mihinkään ojanpoh-
jalle sen viinapullon kanssa. Sel-
lainen sopiva välimuoto olisi hyvä 
löytää. Jokaisella pitää tietenkin 
olla oikeus juhlia omalla tavallaan. 
Vaikka itse tykkään tanssia ja hei-
lua, ymmärrän, etteivät kaikki ole 
minun kaltaisiani hulluttelijoita.

Hyvä työmoraali arkipäivää

Teatteri- ja musiikkimaailmaan 
yhdistetään helposti rilluttelu ja 
ronski elämäntyyli. Riehakas ja 
boheemi taiteilijaelämä on Ylipään 
mukaan kuitenkin pitkälti taakse 
jäänyt myytti. Hyvä työmoraali on 

tänä päivänä arkipäivää teatterissa-
kin, eikä fyysisesti erittäin vaativaa 
musiikkiteatteria pystyisi heikossa 
hapessa tekemäänkään. 

Laulun, tanssin ja näyttelemisen 
yhdistäminen vaatii kuria ja hyvää 
urheilukuntoa. Kun tärkeimmät 
työvälineet ovat oma kroppa ja 
ääni, niistä haluaa pitää myös 
huolta. 

Mutta kun on aihetta juhlaan, 
niin silloin juhlitaan.

– Minulle maljan nosto on 
juhlaan kuuluva elementti. Se ei 
ole välttämätöntä, mutta kyllä 
se skumppalasillinen tuo ihanaa 
juhlatunnelmaa. Tosin olen myös 
huomannut, että joskus riittää myös 
vaikka lehtikuohu tai kivennäisvesi 
maistuvan mehun kanssa kunhan 
se nautitaan hyvässä seurassa ja 
kauniista lasista. Eli juhlafiiliksen 
luominen on pitkälti myös sellainen 
juttu, mihin voi vaikuttaa oman 
pään sisällä, Ylipää sanoo.

– Omassa lähipiirissä on myös 
ihmisiä, jotka juhlivat täysin ilman 
alkoholia. Sekin on ihan okei.

Maria Ylipää haluaakin roh-
kaista jokaista olemaan oma itsensä 
ja nauttimaan täysin rinnoin juh-
latunnelmasta aina kun siihen on 
vähänkin aihetta. 

– Kannattaa aina juhlia – ja nos-
taa se juhlamalja, olipa siinä lasissa 
sitten prosenttipitoista juomaa tai 
vichyä. Arkea on niin paljon enem-
män, että pientenkin juhlahetkien 
erottaminen siitä on tarpeellista 
tässä elämässä. Mieluummin överit 
kuin vajarit – enkä tarkoita humal-
tumista, vaan itse juhlamoodiin 
heittäytymistä! 

Maria Ylipään mielestä parhaat juhlat ovat ne, joissa  
tapahtuu: tanssia, laulua ja soittoa, hyvää ruokaa, naurua 
ja pelejä – iloista ja vauhdikasta menoa ystävien kanssa. 
Tuija Holttinen Kuva Jaakko Lukumaa

Juhlissa ja illanvietoissa yksi erinomainen 
ohjelmanumero on seurapelit. 
Pelitunnelmaa on tarjolla myös syksyllä MTV3:n uudessa Game Night  
-peliohjelmassa, jossa Maria Ylipää ja Anna-Maija Tuokko kisaavat  
joukkueittain tutuissa ja tuntemattomammissa seurapeleissä. 
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akka-toimintamalli 
käynnistettiin osana 
2000-luvun alun sosi-
aali- ja terveysministe-
riön alkoholiohjelmaa, 
jossa alkoholin myyn-

nin ja anniskelun vastuullisuus 
nostettiin erityiseksi fokusalueeksi 
ja sen mukana elinkeinoelämä osal-
liseksi paikalliseen alkoholihaittoja 
ehkäisevään toimintaan.

– Mallissa uutta oli toiminnan 
laajuus ja sen miettiminen, keitä 
kaikkia toimijoita tarvitaan, kun 
puhutaan yhteisöllisestä työstä. 
Mukaan tulivat kuntien eri sekto-
reiden lisäksi alkoholitarkastajat, 
poliisi, elinkeinoelämän puolelta 
ravintolat ja vähittäiskauppa. Myös 
nuoria ja heidän vanhempiaan, 
mediaa ja vapaaehtoistoimijoita 
pyrittiin aktivoimaan. Toimintaa 
alkoivat aktivoida koordinaattorit, 
kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) kehittämispääl-
likkö Jaana Markkula.

Hyviä tuloksia pilotista

Vähittäiskaupan ja ravintoloiden 
vastuullista myyntiä ja anniskelua 
edistävän mallin pilotit toteutettiin 
Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. 
Tavoitteena oli yhdistää virallinen 
valvonta ja säätely epäviralliseen 
sosiaaliseen sääntelyyn alkoholin 
välittämisen estämiseksi, vastuul-
lisen elinkeinotoiminnan tukemi-
seksi ja alkoholihaittojen mini-
moimiseksi. Samalla toteutettiin 
tutkimus, jonka tulokset vaikuttivat 
lupaavilta. 

– Niillä paikkakunnilla, joissa 
Pakka-toimintamallia toteutettiin, 
ikärajavalvonta parani vähittäis-
myyntipaikoissa alkoholin osalta 
ja päihtyneille anniskelu ravinto-
loissa tiukkeni. Myös alaikäisten 
käsitykset alkoholin saatavuudesta 
kiristyivät, Markkula kertoo. 

Toimintamallin huomattiin 
tukevan myös samoihin aikoihin 
alkanutta alaikäisten raittiuden 
yleistymistä. Todettiin myös, että 

Pakalla voidaan mahdollisesti vai-
kuttaa ravintoloissa tapahtuvaan 
yöaikaiseen väkivaltaan ja päihty-
myksestä johtuvien poliklinikka-
käyntien määrään.

Vuonna 2011 tehtiin uusi selvi-
tys, jossa keskityttiin Pakka-mallin 
levinneisyyteen. Tulosten mukaan 
Pakka-mallia toteutettavilla alueilla 
asui 1,8 miljoonaa asukasta.

– Selvityksen jälkeen Pakka on 
lähtenyt leviämään vielä laajem-

Nuorilta kysytään paperit, päihtyneille ei myydä alkoholia

 PAKKA-MALLI TEHOSTAA VALVONTAA

Pakka-toimintamallissa toimitaan paikallisesti alkoholi-, 
tupakka- ja pelihaittojen vähentämiseksi. Käytännössä 
toiminta tarkoittaa ikärajavalvonnan tiukentamista ja 
päihtyneille alkoholin myynnin ja anniskelun kieltämistä. Minna Saano
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Pakan elementit 
» Pakka-toiminnan koordinoinnista vastaavan nimeäminen ja resursoiminen.
» Pakan huomioiminen poliittisessa päätöksenteossa (esim. hyvinvointikertomuksissa). 
» Tarjontatyöryhmän kokoaminen (mukana elinkeinotoimijoita ja valvontaviranomaisia).
» Ikärajavalvonnan tehostaminen yhteistyössä elinkeinotoimijoiden kanssa.
» Päihtyneille myynnin ja anniskelun valvonnan tehostaminen yhteistyössä elinkeino- 

toimijoiden kanssa.
» Kaikkien ikärajavalvottavien tuotteiden saatavuuden sääntelyn huomioiminen. 
» Alkoholi- ja tupakkalain valvontaviranomaisten ja/tai rahapeliyhteisöjen aktivoiminen yhteistyöhön. 
» Alkoholin, tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden ja rahapelien saatavuuden kehityksen ja/tai elin-

keinon vastuullisuuden seuraaminen (esim. ostokokeet, asiakasarvioinnit, päihdetilannekyselyt).
» Yhteisövaikuttamisen hyödyntäminen (asukkaiden ja nuorten osallistaminen esim. päihdefoorumit, 

kampanjakyselyt, oppilaitosyhteistyö).
» Medialle tiedottaminen Pakka-toimista ja päihdetilanteesta saatavuuden ja vastuullisuuden osalta. 
Lähde: THL

Pakka-malli on yhteisölähtöinen toimintamalli, 
jolla on kaksi päätavoitetta: 
» alaikäisten alkoholin, tupakan ja rahapelien 
 ikärajavalvonnan tehostaminen 
» päihtyneille anniskelun ja myynnin kiellon tehostaminen.

min. THL:n koordinoimaan valta-
kunnalliseen Pakka-kehittäjäver-
kostoon on tullut koko ajan uusia 
jäseniä. Pakka on otettu yhdeksi 
painopisteeksi kansallisessa 
Ehkäisevän päihdetyön toimin-
taohjelmassa. Sen toimeenpanoa 
edistetään laajassa yhteistyössä 
aluehallintovirastojen kanssa. 

Aluehallintovirastot ovat 
myös tarjonneet uusille Pakka-
toiminnasta kiinnostuneille kun-
nille vertaiskehittämistyöpajoja, ja 

monet kunnissa toimivat järjestöt 
ovat lähteneet mukaan tukemaan 
Pakka-toimintaa.

Toimiiko Pakka?

– Pisimpään toimintamallia on 
toteutettu laajassa muodossa 
Porissa, ja sieltä on saatu hyviä 
kokemuksia. Samoin Hämeen-
linnan pitkäjänteinen työ tuottaa 
tulosta. Näkemykseni mukaan 
Pakka toimii kuten pitääkin,  
Markkula toteaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että 
toimiakseen Pakka vaatii kaikkien  
siihen kuuluvien elementtien 
mukana oloa. 

– Pelkät Pakka-tyyppiset kam-
panjat eivät riitä, vaan vaikuttavuu-
teen tarvitaan mukaan kaikkia osa-
puolia ja elementtejä. Keskeisintä on 
tiivis yhteistyö kunnan toimijoiden, 
elinkeinoelämän ja valvonnan välillä 
niin, että se johtaa yhteiseen toi-
mintaan, esimerkiksi koko yhteisön 
kanssa sovittaviin pelisääntöihin ja 
koulutuksiin, jotka tukevat elinkei-
non omavalvontaa.

Viime syksynä kartoitettiin 
Pakka-mallia toteuttavien kuntien 
määrää ja toiminnan laajuutta Ehkäi-
sevä päihdetyö kunnissa -kyselyllä. 
Kyselyn tulokset julkaistaan tämän 
kevään aikana. 

Pakka  tarkoittaa paikallista  alkoholi-, tupakka- ja rahapeli-politiikkaa.

Nuorilta kysytään paperit, päihtyneille ei myydä alkoholia

 PAKKA-MALLI TEHOSTAA VALVONTAA
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huoli siitä, että hyvinkin pienet lap-
set pääsevät pelaamaan K18-pelejä. 
Ostokokeilla haluttiin selvittää, 
miltä tilanne näyttää myyntipaik-
kojen ikärajavalvonnan suhteen, 
kertoo EHYT ry:n erityisasiantun-
tija Inka Silvennoinen.

Pilotit tehtiin Helsingissä ja 
Porissa viime vuoden loka–marras-
kuussa. Ostokokeiden kohteena 
olivat K18-merkinnällä varustetut 
pelit, joita vapaaehtoiset 18 vuotta 
täyttäneet nuoret koettivat ostaa 
ilman henkilöllisyystodistusta peli- 
ja kodinkoneliikkeistä ja marke-
teista. 

Myyjille suositus on kysyä 
papereita alle 23-vuotiailta K18- 
digipelien ostajilta. Viiteikäraja on 
sama kuin rahapeleissä. 

Ostokokeita tehtiin 90. Henkilöl-
lisyystodistusta kysyttiin 43 prosen-
tilta tapauksista ja kun niitä ei ollut, 
kieltäydyttiin myymästä. Pelin 
ostaminen onnistui 57:llä prosen-
tilla. Paikallisia eroja ilmeni niin, 
että Helsingissä hieman yli puolelle 
(51 %) kieltäydyttiin myymästä, 
Porissa alle kolmannekselle (30 %).

– Vaikka parannettavaa on, oli 
tulos positiivinen yllätys. Odo-
timme digipelien ikärajavalvonnan 
olevan huonompaa osittain sen 
perusteella, että rahapelaamisen 
ikärajavalvonta on ollut niin heik-
koa, Silvennoinen sanoo. 

Pääkaupunkiseudulla raha-
pelaamisen ostokokeissa ikäraja 
tarkastettiin ja kieltäydyttiin myy-
mästä vain joka kymmenennelle.

Tiukempaa valvontaa kotona

Ostokokeiden tulosten perusteella 
näyttäisi siltä, että pahin ongelma ei 
suinkaan ole myymälöissä. 

– Vanhempien tiedetään noudat-
tavan digipelien ikärajoja huonom-
min kuin esimerkiksi elokuvien tai 
tv-ohjelmien ikärajoja. K18-peleissä 
ikäraja on ehdoton ja perusteltua, 
sillä pelien sisältö ei ole lapsille 
sopivaa. Kyselyjen ja kokemusten 
perusteella kuitenkin tiedetään, että 
hyvinkin nuoret lapset pääsevät 
pelaamaan itselleen sopimattomia 
pelejä.

Markkinoilla olevista peleistä 
vain 4–5 prosenttia on K18-mer-
kinnällä varustettuja. Silvennoinen 
muistuttaa, että kun vanhemmat 
tutustuvat peleihin ja omien las-

tensa suosikkeihin, löytyy tarjon-
nasta kaikille oikeanlaisia, ikäkehi-
tykselle sopivia pelejä.

Kampanjan tuloksista kerrottiin 
jokaiselle yksittäiselle myyntipai-
kalle niiden saamat prosenttiluvut. 
Moni myymälä otti asian tosissaan 
ja kirjasi ajatuksia siitä, miten ne 
aikovat jatkossa valvoa tiukemmin 
ikärajoja. 

Työn alla on toimintamalli digi-
taalisten pelin ostokokeiden järjes-
tämisestä. Malli tulee myöhemmin 
EHYT ry:n nettisivuille. 

Ostokokeilla selvitys  
K18-pelien saatavuudesta
Pakka-toimintamallilla toteutettiin uusi pilotti viime 
syksynä, kun ostokokeilla selvitettiin digitaalisten pelien 
ikärajavalvontaa. Tulokset olivat odotettua paremmat.

Ostokokeet

Ostokokeiden tarkoitus on lähteä 
yhdessä toimijoiden kanssa 
ratkomaan mahdollisia epäkohtia, 
ei syyllistää eikä osoittaa sormella. 
 Kiittäminen on oleellinen 
osa Pakka-toimintaa. Ne 
toimijat, jotka ovat hoitaneet 
toimintansa vastuullisesti, saavat 
kukkakimpun, plakaatin tai jokin 
muu pienen kiitoksen. 

Lisää tietoa digitaalisten 
pelien ikärajoista www.ikarajat.fi 

–Yksi iso teema digitaalisia 
pelejä koskevissa keskuste-
luissa ovat pelien ikärajat ja 

Kuvat: Kuvaruutukaappauksia pelisivuilta
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Kouvolassa kampanjoitiin 
liikenneraittiuden puolesta
Selvänä rattiin -tapahtuman kohderyhmänä  
olivat nuoret kuljettajat. 

Selvänä rattiin -kampanja 
on nuorten asiakkaiden ja 
vapaaehtoisten yhteinen 
tapahtumayö paikallisissa 
ravintoloissa. Kohderyhmänä 
ovat juuri ajokortin saaneet 
kuljettajat, joille jaetaan 
tietoa alkoholin vaikutuksesta 
ajokykyyn. Tapahtuma ei ole 
aikaan eikä paikkaan sidottu. 

Lisätietoa: 
www.ehyt.fi/fi/selvana-rattiin

Yhden yön mittaisessa 
tapahtumassa vapaaeh-
toiset nuoret keskusteli-
vat nuorten kuljettajien 

kanssa liikenneraittiudesta, ravin-
tolahenkilökunta esitteli alkoholit-
tomia juomavaihtoehtoja, karaoke-
ravintolassa pyöri Selvänä rattiin 
-tietoisku kappaleiden välillä ja 
muutenkin kampanjoitiin raittiina 
ajamisen puolesta. 

Viime syksynä järjestettyyn 
tapahtumaan lähti mukaan 16 kou-
volalaista ravintolaa, Kyamkin opis-
kelijakunta Klaani, poliisi, Kouvo-
lan terveyden edistämisen yksikkö, 
Liikenneturva Kouvola ja Kouvolan 
Liikenneraittiusjärjestö ry.

– Palaute tapahtumasta niin 
ravintoloitsijoilta, asiakkailta kuin 
vapaaehtoisiltakin oli myönteistä. 
Myönteistä oli myös se, ettei polii-
sin puhallutusratsiassa samana 
iltana tavattu yhtään päihtynyttä, 
kertoo tapahtuman koordinaattori 
Kirsi Hartikainen.

Näin kampanja voidaan toteuttaa:

1. Yhteys mukaan lähteviin ravintoloihin puhelimitse tai  
käymällä henkilökohtaisesti paikan päällä. 

 –  Tapahtuman positiivisen imagon esille tuominen. 
 –  Ravintola valitsee tavan, jolla liikenneraittiutta 
  tapahtumailtana käsitellään. 
2. Tapahtuman materiaalin ja mainosten suunnittelu ravin to- 

loille. Etukäteismainonta nuorten suosimiin paikkoihin.
3. Vapaaehtoisten nuorten rekrytoiminen.
4. Vapaaehtoisten koulutus.
5. Yhteys mediaan.
 –  Ravintolat voivat tiedottaa tapahtumasta esimerkiksi 
  sosiaalisessa mediassa. 
6. Mainosten jakaminen ravintoloihin ja ravintolavastaavan  

kanssa tapahtumaillan läpikäyminen.
7. Tapahtuman aikana huolehditaan siitä, että nuoret  

pääsevät kampanjoinnin alkuun.
8. Palautekysely ravintoloille puhelimitse.

Vinkit kokosi Kovolan Selvänä rattiin -tapahtuman koordinaattori Kirsi Hartikainen.

Vinkiksi vastaavien tapahtumien 
järjestäjille Hartikainen suosittelee 
valitsemaan kampanjaillan huolelli-
sesti.

– Silloin kannattaa olla liikkeellä, 
kun nuoretkin ovat, esimerkiksi kun 
paikkakunnalla on jokin tapahtuma 
tai siellä esiintyy suosittu artisti. 

Ravintoloista 
saa erilaisia 

alkoholittomia 
juomia.

Vapaaehtoisia nuoria  
kampanjakierroksella.
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Kysyntätyöryhmä toimii 
perinteisissä päihde-
valistusympäristöissä, 
kuten kouluissa ja 

järjestöissä. Se tukee alkoholin, 
tupakan ja rahapelien saatavuuden 
rajoittamista. Tarjontatyöryhmä vie 
päihdevalis tuksen anniskelijoiden 
tiloihin, muun muassa kauppoihin, 
ravintoloihin, huoltoasemille ja 
ostoskeskuksiin kehittäen vastuul-
lista myyntiä ja anniskelua sekä 
elinkeinon omavalvontaa. 

Työryhmien keskeisiä tehtäviä 
on suunnitella ja toimeenpanna 
kampanjoita ja tapahtumia. Työ-
ryhmät toimivat myös Pakka-työn 
ohjausryhminä. Niitä vetää ja koor-
dinoi kunnan Pakka-toiminnasta 
vastaava henkilö.

Aktiivisesti Kuopiossa

Kuopiossa Pakka-toiminta alkoi 
vuonna 2013. Tarjonta- ja kysyntä-
työryhmät kokosi ja niiden toimin-
taa koordinoi ehkäisevän päihde-
työn koordinaattori Tiina Nykky.

Tähän mennessä Kuopiossa 
on järjestetty useampia alkoholin, 
tupakan ja rahapelien ostokokeita 
ja kaksi kertaa on kuntalaisille 
tehty päihdeasennekysely. Osto-
kokeita ja kyselyitä on tarkoitus 
jatkossa tehdä vuorovuosin. 

Viime vuonna kuopiolai-
sissa ravintoloissa suoritettiin 
asiakas arviointeja ja jalkauduttiin 
keskus telemaan henkilökuntien 
kanssa Pakka-toiminnasta. Lisäksi 
toteutettiin yhteistyössä EHYT ry:n 
kanssa Selvänä rattiin -tapahtuma 
Nilsiän Tahkolla. 

Vinkit työryhmien 
kokoamiseksi:
» Kysyntätyöryhmä on yleensä helppo 

muodostaa, koska useissa kunnissa 
on jo olemassa joku ehkäisevän päih-
detyön työryhmä, jonka voi helposti 
muokata kysyntätyöryhmäksi. 

» Tarjontatyöryhmä erottaa Pakan 
perinteisestä ehkäisevästä päihde-
työstä. Se on myös yksi kriteeri sille, 
että kunnassa toteutetaan Pakka-
toimintaa. 

» Tarjontatyöryhmää kootessa kannat-
taa varata aikaa ja varmistaa, että 
työryhmään mukaan lähtijät ovat 
kiinnostuneita ja motivoituneita 
osallistumaan – toki koordinaattori 
motivoi lisää. 

» Tarjontaryhmään voivat kuulua 
esimerkiksi hyvinvointikoordinaat-
tori, alkoholitarkastaja, ylihallintoko-
misario, median edustaja ja ravinto-
loitsijoita.

» Tarjontatyöryhmän jäseniä on syytä 
tavata henkilökohtaisesti tai vähin-
täänkin soittaa heille. Sähköposti-
yhteydenpito ei aina ole toimivin 
kommunikaation muoto. Yrittäjät 
ovat kiireisiä ihmisiä, joten turhia 
kokouksia ei kannata järjestää. 

Lähde: Tiina Nykky, Kuopion ehkäisevän työn koordinaattori

Kysyntä- ja tarjontatyöryhmät 
Pakka-toiminnan perustana
Pakka-toiminnan organistoimiseksi perustetaan yleensä  
kysyntä- ja tarjontaryhmä, jotka työskentelevät yksin ja yhdessä.
Minna Saano Kuva Shutterstock

– Kolme kertaa olemme järjes-
täneet Älä välitä alkoholia alaikäi-
sille -kampanjan yhdessä S-ketjun 
ja keskustan Alkon kanssa. Kam-
panjoiden yhteydessä on käyty 
myös Skarppina kassalla -keskus-
teluja kauppojen työntekijöiden 
kanssa, Nykky kertoo.

Vuosittaiseen toimintaan kuu-
luu päihdeaiheisia koulutuksia. 
Pakka-teema on ollut näkyvästi 
esillä jo kolmena kesänä rockfes-
tari RockCockissa, niin myös tänä 
kesänä. 

Kuopiossa Pakka jalkautuu 
myös rockfestivaaleille.

– Parasta aikaa suunnittelemme 
yhteistyössä Veikkauksen ja Peli-
tuen kanssa rahapelikampanjaa 
ensi syksyksi, Nykky kertoo tule-
vista kampanjoista. 
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Huumeita käyttävän pojan äiti ei ymmärrä, miksi 
nuoren saaminen hoitoon on niin vaikeaa – ellei hän ole 

lastensuojelun asiakas. Äiti kannattaa pakkohoitoa ja 
toivoo myös, että pikkurikoksista tuomittu voisi kärsiä 

rangaistuksensa yhteen putkeen. Marjo Tiirikka Kuva Shutterstock

Huumeita käyttävän nuoren 
ongelmat vaikuttivat koko perheen 
elämään. Poika pyysi äidiltään 
kaikenlaisia palveluksia, ja äiti oli 
valmis esimerkiksi kuskaamaan 
poikaansa vaikka keskellä yötä. 
Vasta paljon myöhemmin vertais-
tukiryhmässä äiti ymmärsi sai-
rastuneensa läheisriippuvuuteen. 
Siitä selvitäkseen hänen piti ottaa 
poikaansa etäisyyttä ja keskittyä 
itseensä jaksaakseen.

Äiti kannattaa pakkohoitoa

Huumeensa poika rahoitti teke-
mällä pieniä omaisuusrikoksia. 
Toisinaan hän oli erittäin huonossa 
kunnossa, muttei suostunut hoi-
toon. Huumeriippuvaisen pojan 
äiti Maria Thelen kannattaakin 
pakkohoitoa.

– Viranomaiset sanovat, ettei 
hoito kannata, jos ei ole halua irti 
huumeista. Mutta miten nuori voi 
motivoida itsensä, jos hän on liian 
sekaisin? 

Kahden viikon hoitojaksoa Maria 
Thelen pitää aivan liian lyhye nä. 
Opioidiriippuvuudessa himo alkaa 
uudestaan vasta parin viikon  

kuluttua vieroituksesta eli juuri 
silloin, kun aika katkolla päättyy. 

A-klinikkasäätiön Mervi Holm 
vahvistaa Thelenin näkemyksen.

– Opioidiriippuvuus tuo meillä 
Suomessa yleisimmin asiakkaat 
hoidon pariin, ja opioidien vie-
roitusoireet saattavat alkaa vasta 
toisella hoitoviikolla. Kun silloin 
kotiutetaan, tarkoittaa se sitä, että 
asiakas kotiutetaan vieroitusoirei-
sena. Tällöin riski itselääkinnälle 
heti hoidon jälkeen on erittäin 
suuri, Mervi Holm kertoo.

Esimerkiksi Helsingissä huume-
vieroitushoitoon on monen viikon 
jono. Myös hoitopaikan sijainnilla 
on merkitystä. Usein huumeriip-
puvuus kietoutuu sosiaaliseen 
porukkaan, jossa huumeiden käyttö 
on arkipäiväistä. Yhdessä tehdään 
pikku rötöksiä, jotta käyttö saadaan 
rahoitettua. Huumeriippuvuudesta 
toipuminen vaatisi irtioton sosiaa-
lisesta ympäristöstä vielä pitkästi 
katkaisuhoidon jälkeen. 

– On sääli, että pääkaupungin 
ulkopuolella toimineita kuntout-
tavia hoitolaitoksia on jouduttu 
sulkemaan ja nykyisetkin ovat 
jatkuvan lakkautusuhan alla.

Rangaistukset yhteen putkeen

Tällä hetkellä Thelenien 25-vuotias 
poika istuu vankilassa kärsimässä 
lyhyttä tuomiota, jonka hän sai jo 
pari vuotta sitten. Poika on pian 
vapautumassa.

Pienenä poika harrasti 
sählyä ja jääkiekkoa, 
kirjahyllyä koristi 
hymypoikapatsas. Kou-
lunkäyntiä vaikeutti yli-

vilkkaus, minkä vuoksi keskittymi-
nen oli vaikeaa. Mitään varsinaista 
diagnoosia poika ei kuitenkaan 
saanut.

15-vuotiaana hän vetäytyi 
enemmän omiin oloihinsa. Van-
hemmat epäilivät jossain vaiheessa 
huumausaineiden käyttöä, minkä 
poika kuitenkin kiisti. Muuttuneen 
käytöksen arveltiin lopulta johtu-
van murrosiästä.

Tilanteen vakavuus paljastui 
vasta, kun poika 20-vuotiaana 
ajoi vanhemmiltaan lainaamansa 
auton ojaan. Poliisit soittivat kuskin 
paenneen paikalta. Kun hänet myö-
hemmin löydettiin, verestä löytyi 
kannabista, bentsodiatsepiineja ja 
amfetamiinia.

Vanhemmat yrittivät saada 
pojan kiireesti hoitoon, mutta 
koska tämä ei halunnut, pakottaa ei 
voinut. 

Puolisen vuotta asunnotto-
mana elänyt poika sai lopulta 
kunnalta vuokra-asunnon. Välillä 
hän menetti sen, koska ei kyennyt 
huolehtimaan vuokristaan. Tilalle 
luvattiin uusi, mikäli tämä menisi 
katkolle kahdeksi viikoksi. Poika 
suostui, sai uuden asunnon, mutta 
retkahti taas. Sama toistui useita 
kertoja. 

Hoitopolku katkeilee

”Miten nuori 
voi motivoida 
itsensä, jos hän 
on liian sekaisin?”
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– Ei pojalla ole motivaatiota 
kuntoutua, koska hän joutuu 
pian istumaan seuraavaa lyhyttä 
tuomiotaan. Rangaistukset pitäisi 
ehdottomasti voida istua kaikki 
kerralla, Thelen sanoo.

A-klinikkasäätiön Mervi Holm 
tunnistaa yhteiskunnallisen ongel-
man, mutta näkee kuitenkin valoa 
tunnelin päässä. Vankilakierre on 
yhteiskunnallisesti tunnistettu 
ongelma, johon haetaan aktiivisesti 
ratkaisuja. Holm kertoo Rikosseu-
raamuslaitoksen suunnittelevan 
uutta vankilakonseptia, jossa 
vangit elävät arkea yhteisöhoidon 
periaatteiden mukaisesti. 

– Vankien päihdehoitoon 
panostetaan entistä tehokkaam-
min sitä silmällä pitäen, ettei hoito 

katkeaisi vapautumiseen, vaan 
jatkuisi saumattomasti myös sen 
jälkeen. Mallia on haettu Norjasta, 
jossa toiminta on tuottanut hyviä 
tuloksia, Mervi Holm kertoo.

Tulevaisuuden vankila nähdään 
kuntouttavana harjoitteluyhteis-
kuntana, jossa vangin osallistuvat 
arjen toimintoihin kuten vaattei-
den pesemiseen, siivoamiseen ja 
aterioiden valmistamisen. Tämä 
valmistaa heitä myös elämään 
vankilassaolon jälkeen.

– Tarkoitus on katkaista 
rikoskierre ja saada päihdehoi-
toon jatkuvuutta. Mallia haetaan 
yhteisöhoidon menetelmistä, jossa 
vangit vastaavat toisilleen yhteisön 
toimimisesta. Itse näkisin tärkeänä 
sen, että päihdehoito voitaisiin 

viedä vankiloihin niiden ulkopuo-
lelta. Tällöin vanki voisi vapau-
duttuaan jatkaa hoitoa jo tutuiksi 
tulleiden työntekijöiden kanssa, 
eikä hoitosuhdetta tarvitsisi luoda 
uudelleen, Holm sanoo.

Huumenuoren äitiä ei huoleta 
vain oman pojan elämä vaan sekin, 
mitä voi tapahtua, jos asioihin ei 
puututa ajoissa. Tähän mennessä 
oma poika on syyllistynyt vain 
pieniin omaisuusrikoksiin, mutta 
entäpä jos hän vahingoittaakin 
muita? 

Tulevaisuuden  
vankila valmistaa  
vankia rangaistuksen 
jälkeiseen elämään.

Maria Thelen toimii koulutettuna 
kokemusasiantuntijana. Hän kävi 
KRANin järjestämän ruotsinkielisen 
kokemusasiantuntijakoulutuksen ja 
valmistui huhtikuussa. 
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Ehkäisevää 
päihdetyötä
Monissa kunnissa 
järjestöt tarjoavat 
tukea huumeita  
käyttäville ja heidän 
läheisilleen.

Parhaimmillaan kunnan 
ehkäisevällä päihdetyöllä 
edistetään päihteettömiä 
elintapoja, vähennetään 

päihdehaittoja ja edistetään päih-
deongelmista kärsivien ihmisten 
oikeuksia. Laadukas ehkäisevä 
päihdetyö kunnassa on pitkäjän-
teistä, poikkihallinnollista, koordi-
noitua, kaikki ikäryhmät huomioi-
vaa ja sitä toteutetaan näyttöön 
perustuvin menetelmin.

Järjestöt edistävät kansalaisten 
hyvinvointia ja terveyttä muun 
muassa neuvonnan, ohjauksen, 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
vahvistamisen keinoin. Järjestöt 
tukevat ja täydentävät kuntien ja 
jatkossa maakuntien tekemää työtä. 

Päihdejärjestöt toimivat huu-
meidenkäyttäjien ja heidän läheis-
tensä edunvalvojina ja osallistuvat 
päihdekysymyksiä käsittelevään 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Kansalaisjärjestöissä on kokemuk-
sellista ja asukkaita lähellä olevaa 
tietoa palveluiden suunnittelun ja 
päätöksenteon tueksi.

Päihdeneuvontapuhelin vastaa 24/7

EHYT ry:n ja Diakonissalaitoksen päihdeneuvonta-
puhelimesta (0800 900 45) saa tukea maksutta mihin  
vuorokauden aikaan tahansa. 

Matalan kynnyksen Tukikohta
Helsingissä Mäkelänkadulla toimivaan matalan kynnyksen 
Tukikohtaan voi päihteiden käyttäjä tai hänen omaisensa 
tulla vapaasti keskustelemaan. Sen asiakkaat ovat pääkau-
punkiseudulta.
 Tukikohdassa työntekijä kartoittaa terveydenhoidon, 
asumisen tai taloudellisen tuen tarpeen. Asiakkaille järjeste-
tään erilaisia ryhmätoimintoja, vertaistukea ja kursseja. Kor-
vaushoidossa olevilla ja laitoshoidosta palaaville on tarjolla 
avomuotoista jälkikuntoutusta. Tukikohta ry myös kouluttaa 
sosiaalialan ammattilaisia ja opiskelijoita.

Irti Huumeista ry tarjoaa  
tukea valtakunnallisesti
Irti Huumeista ry tarjoaa usealla paikkakunnalla vertais- ja 
ammattitukipalveluita huumeongelmaisten läheisille sekä 
toipuville käyttäjille. 
 Jos asiakas on akuutissa kriisissä, tapaamisaika pyritään 
löytämään mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa läheis-
työntekijät tekevät myös kotikäyntejä. Järjestö ei edellytä 
päihteettömyyttä palveluihin pyrkiessä.

Stop Huumeille ry  
tukee päihteettömyyttä
Helsingissä toimiva Stoppi tarjoaa maksutonta, vertaistu-
keen perustuvaa päihteetöntä toimintaa täysi-ikäisille päih-
dekuntoutujille. Lisäksi yhdistys järjestää päihteisiin liittyviä 
infoja pyynnöstä lapsille, nuorille, vanhemmille, nuorten 
kanssa toimiville ammattilaisille ja muille ryhmille. 

Kondis rf
Viime syksynä perustettu Kondis rf toimii linkkinä  
huumeiden käyttäjän, läheisten ja viranomaisten välillä. 
Järjestön kokemus asiantuntijat käyvät myös kouluissa  
puhumassa huumeista.

A-klinikkasäätiö tarjoaa apua verkossa
Myös A-klinikkasäätiö tekee ehkäisevää päihdetyötä. Esi-
merkiksi Helsingissä tunnetuin palvelu lienee Päihdelinkki, 
jossa ehkäisevää työtä tehdään neuvontapalvelun kautta.
Yksi keskeisimmistä konkreettista työtä tekevistä tahoista 
on Hämeenlinna.

Kran
Kristillinen päihdealan keskusjärjestö KRAN järjestää 
ruotsin kielisiä kokemusasiantuntijakoulutuksia ja  
tarjoaa ruotsinkielisiä, ilmaisia palveluja päihteiden  
käyttäjien läheisille esimerkiksi tukipuhelimen ja  
retriittien muodossa. 
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Aiheiden käsittely ”syvenee” 
vuosittain: alaluokilla puhutaan 
ihmiskehon hyvinvoinnista, rankem-
mat aiheet jätetään lähemmäs puber-
teettia, jolloin kuulijoilla on myös 
jo enemmän ymmärrystä. Säätiö 
on yksi EHYTin yhteistyökumppa-
neista kulttuurisensitiivisessä ånni-
hankkeessa, jolla halutaan parantaa 
perheiden valmiuksia päihdekeskus-
teluihin nuorten kanssa.

Elämyksellistä  
valistustyötä

Pia Kosonen jakaa oppilaat neljän 
istujan riveihin. Suurin osa nostaa 
kätensä kysyttäessä, onko joku ollut 
aiemminkin mukana vastaavalla 
tunnilla. Yksi muistaa, että edelli-
sellä kerralla puhuttiin tupakasta, 
toinen nostaa käden ja muistaa 
joskus aiheena olleen ihmiskehoon 
ja terveyteen liittyvät asiat, kolman-
nen mieleen ovat jääneet nuuska ja 
huumeaiheiset tunnit.

Kukin oppilastyhmä saa yhteis-
käyttöönsä iPadit, johon lapset 
ryhtyvät kirjaamaan hyvän ystävän 
ominaisuuksia. Pia Kosonen seuraa 
omalta laitteeltaan reaaliaikaisesti 
työskentelyn edistymistä. Reiluus, 

myötätuntoisuus ja luotettavuus 
toistuvat vastauksissa. Mainitseepa 
joku myös sen, että hyvä ystävä ei 
painosta tekemään jotain sellaista, 
mitä toinen ei halua.

– Mielestämme on tärkeää, että 
lapsille ja nuorille puhutaan vaikeis-
takin aiheista kuten alkoholista ja 
tupakasta jo ennen kuin ne alkavat 
herättää kysymyksiä tai niistä tulee 
ongelmia. Tietotaso toki vaihtelee 
paljon. Joillakin 10-vuotiailla saattaa 
olla alkoholista jo omakohtaisia 
kokemuksia, toinen tuskin tunnistaa 
edes sanaa. Siksi yritämme pitää 
keskustelut selkeinä ja puhumme 
vain yhdestä asiasta kerrallaan. 
Annamme lapsille itselleen tilaa 
puhua, kommentoida ja kysyä, 
Kosonen kertoo.

Opetusvaunu on varustettu 
viimeisimmällä tekniikalla. Sen 
avulla opetuksen elämyksellisyyttä 
voidaan lisätä luomalla vaunuun 
hetkellisesti vaikkapa pienoisava-
ruus. Kosonen naurahtaa kertoes-
saan, että kurkistus galakseihin saa 
joka kerta yhtä riemastuneen vas-
taanoton. Vaihtoehtoisesti opetukset 
voidaan järjestää myös koulun sisä-
tiloihin rakennetuissa studioissa.

 K aunis kevätpäivä on 
muuttunut sateiseksi.

– Jättäkää kengät 
ovensuuhun, niin 
kenenkään ei tarvitse 

istua kostealla lattialla, Koulutus 
Elämään Säätiön kouluttaja Pia 
Kosonen neuvoo opetusvaunuun 
tulevia, Järvenperässä väistötiloissa 
työskenteleviä Tapiolan Aarnival-
kean koulun neljäsluokkalaisia. 

Tarkkailijan rooliin jäävälle 
opettajalle on varattu erikseen tuoli 
vaunun takaosassa. Hänelle jaetaan 
heti alkuun opetuksen laadun   - 

ar viointilomake. Kuuntelu-
roolin an siosta luokan-

opettaja voi myöhem-
min syventää esille 

tulevia aiheita 
tarvittaessa omilla 
oppitunneillaan.

Koulutus 
Elämään Säätiö 

toteuttaa 3–13-vuo-
tiaille lapsille ja nuo-

rille suunnattua laaja-
alaista terveyskasvatusohjelmaa, 
jonka keskeisiä osa-alueita ovat 
terveelliset elämäntavat ja ehkäi-
sevä päihdetyö.

Kirahvikuvioituun opetusvaunuun 
pyrähtää parikymmentä iloisesti 
hälisevää ala-asteikäistä espoolaislasta. 
On aika miettiä, millainen on hyvä ystävä 
ja saattaako hänkin joskus ehdottaa 
tyhmyyksiä. Ennen kaikkea: kannattaako 
kaikkiin tyhmyyksiin mennä mukaan?
Maarit Seeling Kuvat Koulutus Elämään Säätiö

”Haluamme 
rohkaista lapsia 

kyselemään.”

Eväitä terveeseen elämään

Koulutus Elämään 
Säätiön kouluttaja 

Pia Kosonen.
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viimeisin tieto erilaisista päihdyttä-
vistä aineista, joita eri kulttuureissa 
käytetään.

–Yhteishanke ånni on ollut 
erityisen merkityksellinen. Olemme 
sen kautta saaneet tietoa eri kult-
tuurien suhtautumisesta päihteisiin 
ja miten kussakin kulttuurissa 
asenteita voidaan parhaiten muut-
taa. Faktojen löytäminen on helppoa 
mutta oikean toimintatavan löytä-
minen voi olla vaikeaa. Juuri tähän 
haasteeseen ånni on vastannut.

Sami Teikko korostaa kouluissa 
tehtävän päihdetyön merkitystä.

– On tärkeää, että lapset ja 
nuoret pääsevät itse osallistumaan 
kouluissa tehtävään ehkäisevään 
työhön. Vain sitä kautta saamme 
ilmoille heidän omat ajatuksensa 
ja kysymyksensä. Päihteet kuiten-
kin näkyvät ja kuuluvat arjessa. 
Siksi jo alakouluikäiset haluavat 
keskustella aiheesta vanhempiensa 
kanssa. Monikulttuurisessa Suo-
messa perinteinen päihdekasvatus 
ei tavoita kieli- ja kulttuurivähem-
mistöjä. ånni-hanke uudistaa suo-
malaista ehkäisevää päihdetyötä, 
Teikko toteaa.

EHYT ry:n koulutussuunnittelija 
Mika Piipponen on tyytyväinen 

tähän mennessä saatuihin koke-
muksiin.

– ånni on yksi harvoista hank-
keista, joissa meillä on tämänkal-
taista yhteistyötä koulun ulkopuo-
lella muiden toimijoiden kanssa. 
Kuitenkin on paljon järjestöjä, jotka 
toimivat kanssamme samalla ken-
tällä, saman ikäryhmän kanssa. On 
vain järkevää toimia yhdessä, kun 
päämäärä on sama sen sijaan, että 
kilpailisimme keskenämme ja jokai-
nen toimisi omillaan. Yhdistämällä 
voimat saamme enemmän aikaan, 
Piipponen tiivistää.

Vanhempainyhdistykset 
aktiivisia

Useissa kunnissa myös vanhem-
painyhdistykset ovat mukana järjes-
tämässä kouluille päihdekasvatusta. 
Esimerkiksi Järvenpäässä EHYT ry 
on käynyt jo useampana vuotena 
peräkkäin yläasteilla kertomassa 
päihteiden vaikutuksista. Järven-
päässä voimat on yhdistetty alueel-
liseksi verkostoksi, jossa on edus-
tettuina kaikkien alueen koulujen 
vanhempainyhdistykset. Vastaavia 
alueellisia kokoumia on Suomessa 
jo toistakymmentä. 

 – Pidämme ehkäisevää päihde-
työtä erittäin tärkeänä. Tilastojen 
mukaan ensimmäiset kokeilut 
alkavat monella jo ennen 8. luokkaa. 
Siksi olemme halunneet pitää ope-
tuksesta kiinni, vaikka nykyisessä 
niukkuuden jakamisessa rahojen 
saaminen kokoon on tehnyt välillä 
tiukkaa, Järvenpään vanhempain-
verkoston hallituksen jäsen Jenni 
Marttinen kertoo.

 Erityisplussan hän antaa EHYT 
ry:n järjestämille vanhempainilloille.

 – Kyse ei ole sormi ojossa 
opettamisesta vaan ennemmin-
kin siitä, miten kuulla nuoria ja 
kartoittaa, missä oikein mennään 
näissä asiois sa. Itsekin olen saanut 
tapahtumista monta uutta näkökul-
maa – ja myönnän joskus hiukan 
kiemurrelleeni tuolillani, kun olen 
miettinyt aikaisempia ratkaisujani, 
Marttinen sanoo. 

Mitä aikaisemmin 
lapsi muodostaa 

päihteistä kantansa, 
sitä helpompi hänen on 
myöhemmin perustella 

sitä, miksi ei niitä 
käytä.

– Ehkäisevä päihdetyö näin 
varhaisessa vaiheessa on tärkeää jo 
siksi, että mitä aikaisemmin lapsi 
muodostaa oman kantansa asioista, 
sitä helpompi hänen on myöhemmin 
perustella, miksi ei halua käyttää 
päihteitä. Haluamme myös herättää 
keskustelua lasten ja heidän van-
hempiensa välillä ja rohkaista lapsia 
kyselemään ja ottamaan asioista 
selvää, Kosonen tiivistää.

Terve itsetunto,  
terveessä kehossa

Koulutus Elämään Säätiön toimin-
nanjohtaja Sami Teikko vierastaa 
hieman sanaa ”valistus”. Hän haluaa 
puhua säätiön työstä terveyskas-
vatuksena, joka perustuu itsetunte-
muksen vahvistukseen.

– Koulutus elämään -terveyskas-
vatusohjelma on uskonnollisesti ja 
poliittisesti sitoutumatonta. Tällöin 
voimme luokissa keskittyä oleelli-
seen, lasten ja nuorten itsetunnon 
vahvistamiseen. Uskon, että kun 
itsetunto on kohdallaan, myös halu 
kokeilla päihteitä on pienempi, 
Teikko pohtii.

Säätiön opetusohjelmaa muoka-
taan jatkuvasti, jotta opettajilla on 

Koulutus Elämään Säätiön  
toiminnanjohtaja Sami Teikko.
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Mikkelin teatterin 
katsomossa koh-
taa kaksi miestä, 
jotka tuntevat 
nuorten, urheilun 

ja kulttuurin maailman. Jääkiekko-
seura Juniori-Jukurien toiminnan-
johtaja Kimmo Liukkonen sekä 
Mikkelin teatterin teatterikuraattori 
ja näyttelijä Jimmy Asikainen kät-
televät ja alkavat pohtia harrastus-
ten ja päihteettömyyden yhteyttä.

Miten lasten ja nuorten 
itsetuntoa ja yhteisöllisyyttä 
voitaisiin vahvistaa?
Kimmo Liukkonen (KL): Joukkue-
lajeissa on pakko oppia sosiaaliseen 
käyttäytymiseen ja tiettyjen aukto-
riteettien kunnioitukseen. Poru-
kasta saa tukea ja onnistumisia. 
Pitäisi löytää keinoja, joilla pääs-
tään kohtaamaan seurojen ulko-
puolelle jääviä ja tarjota enemmän 
matalan kynnyksen mahdollisuuk-
sia osallistua.
Jimmy Asikainen (JA): Esimer-
kiksi teatterin keinoin. Hyvä 
esimerkki on teatteriesitys, jonka 
olen tehnyt sosiaalisesti syrjäyty-
neiden 18–28-vuotiaiden kanssa. 
Eräs heistä ei aiemmin uskaltanut 
kävellä torin poikki. Nyt hän on 
esityksen pääroolissa. Teatteriam-
mattilaiset voisivat opettaa elämän-
taitoja ja kulttuuria peruskouluissa. 

Vuorovaikutuksen opettelua pitäisi 
lisätä jo ala-asteiässä.

Miten saadaan harrastamaan 
myös ne lapset ja nuoret, 
joilla ei ole varaa tai joiden 
vanhemmat eivät patista?
KL: Mikkelissä siinä on onnis-
tunut MAHL, Mikkelin alueen 
harraste liigat -seura. Se tarjoaa 
paitsi aikuisille myös lapsille ja 
nuorille ilmaisia tai hyvin edullisia 
mahdollisuuksia harrastaa: muun 
muassa leirejä, fudista, salibandyä 
ja korttelikiekkoa. Jääkiekkoliitolla 
on myös iso tukijärjestelmä, jossa 
jaetaan varoja vähävaraisten lasten 
harrastuksiin.
JA: Tarjoamalla ilmaiset joukkolii-
kennekyydit kaikille peruskoulu-
ikäisille lapsille ja nuorille, kuten 
Mikkelin kaupunki on luvannut 
tehdä. Sillä tavalla pääsee harras-
tamaan, vaikka vanhemmat eivät 
voisi kyyditä. Valtio voisi myös 
korvamerkitä kulttuuritukia vain 
lastenkulttuuriin, jolloin voisimme 
tarjota päiväkodeille ja kouluille 
esityksiä ja kulttuurikasvatusta. 

Toteutuuko päihteettömyys 
harrastusten parissa?
KL: Nuuskaa käytetään jääkiek-
kopiireissä edelleen, sitä en kiistä. 
Väittäisin silti, että se on urheilu-
piireissä vähentymässä. Nuorten 

urheiluharrastuksissa vaatimukset 
ja harjoitusmäärät ovat nykyisin 
todella kovia ja kilpailu on kiris-
tynyt, mikä omalta osaltaan ohjaa 
päihteettömyyteen. 
JA: Nuorten kohdalla en olisi 
huolissaan vain päihteistä vaan 
siitä, muistavatko he levätä. Jos 
on ollut Whatsappissa vielä kello 
3.30, kahdeksaksi kouluun meno on 
tahmaista. 

Mikä kiinnostaa nuoria  
tällä hetkellä?
KL: Jääkiekon puolella nuorten 
kiinnostus kiekkoon on erittäin 
vahva. Muutamilla jopa niin vahva, 
että koulunkäynti kärsii. Urheilu-
harrastuksenkaan kiinnostavuus ei 
saa kasvaa liian suureksi, koska se 

Harrastukset 
tukevat päihteettömyyttä
Ilmaiset treenikyydit, joukkueita kaikentasoisille  
ja eri alojen yhteistyötä. Asiantuntijoiden mielestä 
helpot mahdollisuudet harrastaa auttavat pitämään 
lapset ja nuoret erossa päihteistä.
Elina Jäntti Kuva Paula Myöhänen
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vuoropuhelu

syö tilaa muulta sosiaaliselta verkos-
tolta ja muilta elämän osa-alueilta 
kuten taiteelta. 
JA: Tuntuu, että ei mikään kiinnosta. 
Mutta kun mielekästä tekemistä löy-
tyy, kiinnostus voi herätä. Vuodessa 
sain syrjäytyneet nuoretkin kiinnos-
tumaan teatterista ja näyttelemään, 
vaikka kukaan ei olisi uskonut.  

Miten kunta voisi tukea nuorten 
edullista harrastamista?
KL: Lähiliikuntapaikkoja lisäämällä. 
Esimerkiksi skeittiparkit ovat pieniä 
hyviä tekoja. 
JA: Ruotsissa on hyviä esimerk-
kejä: joka pikkukylässä on jäähalli ja 
tekonurmi eikä siellä lue, että ”Älä 
astu nurmikolle”. Mentaliteetti on 
sallivampi.

Millaisia kulttuuriharrastuksia 
Mikkeli tarjoaa lapsille ja 
nuorille?
JA: Kansalaisopistolla on mahdol-
lisuus harrastaa lapsi- ja nuoriso-
teatteria eri ryhmissä. Sosiaali-
toimen palveluihin kuuluu pian 
myös draamaopetusta nuorille 
aikuisille. Haaveilen siitä, että Mik-
kelissä olisi oma nuorisoteatteri, 
jota kaupunki tukisi esimerkiksi 
antamalla ilmaisia tiloja. Kotkassa-
han nuorisoteatteri liikuttaa jo yli 
500 nuorta. 

Mitä muuta se voisi tarjota? 
KL: Pienissä kunnissa syntyvyys 
vähenee. Eri kuntien urheiluseu-
rojen on tehtävä yhteistyötä, jotta 
niihin riittäisi harrastavia lapsia. 
Kun ryhmiä ja valmentajia on 
riittävästi, ja jokaiselle löytyy oma 
taitotaso, lapset ja nuoret pysyvät 
paremmin harrastusten parissa. 
Elinvoimaisessa kunnassa myös 
päihteettömyys on paremmalla 
tolalla. 
JA: Mikkelissä on tehty hyviä 
satsauksia, mutta lasten ja nuorten 
liikuntaan ja kulttuuriin voisi lait-
taa paljon enemmän rahaa. Moni 
nuori haluaa muuttaa Mikkelistä 
pois heti kun pääsee, ja sille pitäisi 
tehdä jotain. 

”Vuodessa sain syrjäytyneet nuoretkin 
kiinnostumaan teatterista ja näyttelemään, 

vaikka kukaan ei olisi uskonut.”

Kimmo Liukkosen (vas.) 
vetämä Juniori-Jukurit 
on palkittu vuonna 2016 
Ehkäisevä päihdetyö 
kannattaa -tunnustuksella. 
Jimmy Asikainen ohjaa 
teatteria syrjäytymisuhan 
alla oleville nuorille.
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gallup
EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

1.  Tampereella lapset, nuoret,  
 perheet, ikäihmiset, vammaiset 

ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujat 
saavat ehkäisevän työn palveluja, joilla 
pyritään tukemaan fyysistä ja hen-
kistä hyvinvointia sekä ehkäisemään 
ongelmia. Tampereelle on perustettu 
hyvinvointikeskuksia, joissa voi olla 
esimerkiksi neuvola, terveysasema, 
kirjasto, hammashoitola, nuorisotiloja 
ja palveluneuvontaa. 

Valtuustoaloitteeni pohjalta on 
käynnistetty köyhyysohjelma, johon 
sisältyy useita käytännön toimenpide-
ehdotuksia.

Perhepiste Nopea tarjoaa maksu-
tonta matalan kynnyksen ohjausta 
perheille esimerkiksi alakoululaisen 
arkipäivän pulmissa. Nuorten Talossa 
alle 30-vuotiaat tamperelaiset saavat 
maksutta tietoa muun muassa asumi-
seen, raha-asioihin, koulutukseen ja 
työhön liittyvissä asioissa. Perheiden 
Talossa saa ohjausta vanhemmuuteen 
liittyvissä kysymyksissä.

2.  Päättäjiä tulee pitää ajan  
 tasalla ehkäisevästä työstä 

ja motivoida mukaan toimintaan. 
Järjestöille tulee antaa riittävät toi-
minta-avustukset, jotta ne voivat 
tehdä täydellä teholla arvokasta 
työtään myös ennaltaehkäise-

1.  Miten ja  
 millä aloilla 

ehkäisevä työ toimii 
kunnassasi?

2. Mitä pitäisi 
 kehittää?

3.  Mitä  
 konkreettista 

aiot ehdottaa 
parantaaksesi 
kuntasi asukkaiden 
hyvinvointia?

”Ehkäisevä työ lisää  
kuntalaisten hyvinvointia”
Ehkäisevän työn järjestöillä oli oma kuntavaali-
kampanjansa, jossa oli mahdollisuus ilmoit tautua 
ehkäisevän työn ehdokkaaksi. 812 ehdokasta teki niin, 
ja heistä 207 valittiin valtuutetuiksi eri puolille Suomea. 
Heistä neljältä kyselimme ehkäisevästä päihdetyöstä. 
Päivi Tiittanen Kuvat Haastateltujen omat kuvat

vässä työssä. Koulujen tukipalveluja 
tulisi kehittää. Ehkäisevää työtä pitää 
myös seurata ja arvioida hyvinvointi-
kertomusten avulla. Lapsiperheitä tulisi 
tukea tarjoamalla monipuolisia perhepal-
veluja ja harrastusmahdollisuuksia.  

3.  Ehdotan, että nimetään henkilö tai  
 taho, jolla on ehkäisevän työn koor-

dinaatiovastuu kaupungissani. Kouluissa 
tulee antaa päihdekasvatusta ja esimer-
kiksi nuorille ja perheille tulee järjestää 
tapahtumia ja paikkoja, joissa voi viettää 
aikaa ilman päihteitä.

Aila Dündar-Järvinen  
54, Tampere, SDP

1.  Ehkäisevä työ on kaikkien  
 hallinnonalojen työtä 

lähtien kaavoituspuolen ratkai-
suista, joissa rakennetaan sosiaa-
lisesti tasapainoista kaupunkia 
aina sote-palveluihin, joista saa 
apua hyvissä ajoin ennen kuin 
pienistä asioista tulee suuria 
ongelmia. Esimerkiksi nuoriso-, 
kulttuuri-, liikuntapuolella ja kir-
jastoissa tehdään tärkeää työtä 
sen puolesta, että jokainen saisi 
elämäänsä eväitä; sosiaalista 
ja kulttuurista pääomaa, joilla 
kartuttaa myöhemmin myös 
taloudellista pääomaa.

2. Päihdeongelmien ennalta- 
 ehkäisy on Helsingin eri-

tyinen haaste. Helsingissä vain 
perusasteen koulutuksen varassa 
olevien kuolleisuus on huomat-
tavasti suurempaa kuin vastaa-
valla ryhmällä muualla maassa 
ja tässä keskeisenä tekijänä ovat 
alkoholiin liittyvät sairaudet ja 
tapaturmat. Pitää kehittää kei-
noja puuttua päihdeongelmiin 
hyvissä ajoin ja tarjota erittäin 
matalan kynnyksen päihdepal-
veluita ja rinnallakulkijuustukea 
ihmisille, jotka taistelevat pääs-
täkseen päihdekierteestä eroon.

Maria Ohisalo  
32, Helsinki, Vihreät 
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Laura Meriluoto
31, Kuopio, Vasemmistoliitto 

1.  Kuopiossa esimerkiksi urheiluseurat  
 sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt 

ovat tärkeässä roolissa paikallisessa ehkäise-
vässä työssä. 

Kuopiossa on ehkäisevän päihdetyön 
koordinaattori, jonka vetämässä PAKKA-
työryhmässä olen itsekin mukana. Kau-
punki myös tukee kolmatta sektoria esi-
merkiksi järjestöavustuksin ja jonkin verran 
kaupunki tukee myös liikunnan harrasta-
mista. Esimerkiksi 65 täyttäneet ja eläke-
päätöksen saaneet voivat melko edullisella 
hyvinvointikortilla käyttää rajattomasti 
liikuntahallia.

2.  Kuopiossa pitäisi kehittää esimerkiksi  
 kolmannen sektorin työtä tukevaa toi-

mintaa.
Kaupunki voisi tarjota maksuttomia 

tiloja yhdistysten käyttöön, järjestää kou-
lutusta ja virkistystoimintaa yhdistysten 
vapaaehtoistyöntekijöille ja auttaa yhdistyk-
siä tiedottamaan asioista. 

Yhdistykset pitäisi ottaa mukaan 
suunnittelupöytiin ja tarjota laadukkaita ja 
monipuolisia liikuntatiloja urheiluseurojen 
käyttöön

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn 
liittyviin palveluihin pitäisi panostaa enem-
män. Asumisen ongelmiin olisi pystyttävä 
puuttumaan heti, kun sosiaaliviranomainen 
saa niistä tiedon.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulisi 
myös palauttaa, sillä tasapainoinen varhais-

1.  Oulussa on monenlaista ehkäi- 
 sevää työtä liikunnanohjauksesta 

päihderiippuvaisten auttamiseen. 
Täällä yhteistyötä tehdään laajasti, 
myös poliisin kanssa, ja se ehkäisevä 
työ on muun muassa laskenut rikos-
ten määriä viime vuosina. 

Omassa elämässäni koen tärkeäksi 
myös seurakunnan tekemän perhe- ja 
parisuhdeneuvonnan. 

2.  Ehdottomasti tärkein kehittämi- 
 sen kohde ovat perhepalvelut. 

Kaikki toimet lasten huostaanottojen 
vähentämiseksi on syytä tehdä. Per-
heiden jaksamiseen tarvitaan panos-
tuksia. Työllisyyden parantaminen 
ehkäisee syrjäytymistä ja sosiaalisia 
ongelmia. Valtakunnan tasolla riittäisi 
tekemistä, muun muassa asunnotto-
muuden ehkäisyssä ja alkoholilain-
säädännön tiukentamisessa. Kahden 
vanhemman perheissä on nuorella 
käsittääkseni pienempi riski syrjäytyä 
eli tarvitsisimme arvomuutoksen.

3. Ensimmäisenä meidän täytyy  
 palkata lisää kodinhoitajia 

tai tarjota perheille palveluseteliä 
kodinhoitopalveluihin. Toisekseen 
ennaltaehkäisevään mielenterveys-
työhön tarvitaan uusia malleja. Koska 
kaupungilla ei ole nyt omaa rahaa 
liikuntapaikkarakentamiseen tai yllä-
pitoon, meidän täytyy tukea seuroja ja 
yksityisiä liikuntapaikkojen rakenta-
jia esimerkiksi investointiavustuksin 
tai lainatakauksin. Oulussa ovat asiat 
hyvin, mutta tekemistä riittäisi vielä 
paljon pidempäänkin listaan.

kasvatus ennaltaehkäisee 
koulupudokkaaksi pää-
tymistä ja syrjäytymistä.

3. Aion ehdottaa, että  
 kaupungin sosiaa-

lityössä otettaisiin tavoit-
teeksi tavata jokainen lei-
päjonossa asioiva vanhus 
ja kartoittaa tarvittavat 
toimenpiteet vanhus-
ten auttamiseksi 
pois jonoista.

3.  Aion ehdottaa esimerkiksi  
 kaupungin päihdepalve-

luihin tukihenkilötoimintaa, 
jossa päihdeongelmiin apua 
tarvitsevat saisivat pitkäjän-
teisempää ja vaikuttavampaa 
tukea paranemiseensa. Aion 
myös pitää huolen siitä, että 
kaupungin eri alueet eivät pääse 
erkanemaan toisistaan. Tätä 
tehdään muun muassa sekoitta-
van asuntopolitiikan ja erilais-
ten positiivisen erityiskohtelun 
rahoituksien turvin.

Matias Ojalehto
33, Oulu, Suomen Keskusta
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vaikuttaja

Miten EPT-laki on saatu 
käytännössä toimimaan?
Merkityksellistä on THL:n (Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos) vetämä 
ehkäisevän päihdetyön toimintaoh-
jelma, joka suunniteltiin ja jota toi-
meenpannaan yhdessä eri toimijoi-
den, kuten järjestöjen kanssa. Ohjel-
masta on tekeillä väliarvio, jonka 
aineisto on kerätty viime vuoden 
lopussa ja jonka tuloksia joudutaan 
vielä hetki odottamaan. Tiedossa 
on kuitenkin jo se, että uusi laki ja 
ohjelma ovat aktivoineet ainakin 
osaa kunnista. Myös uutta toimin-
taa ja toimintatapoja on syntynyt.
 
Selkeyttikö se kuntien ja 
järjestöjen roolia ehkäisevässä 
päihdetyössä?
Aktiivisesti EPT:tä tehneissä 
kunnissa järjestöjen rooli on ollut 
useimmiten selkeä jo ennen uutta 
lakia. Järjestöt ovat olleet esimer-
kiksi tärkeä osa moniammatillisia 
työryhmiä. Laki ja ohjelma ovat 
kuitenkin ehkä saaneet jotkut kun-
nat aktivoitumaan vielä paremmin 
järjestöyhteistyössä. Esimerkiksi 
järjestöille jaetuissa avustuksissa 
on alettu huomioida toiminnan 
sopiminen yhteen EPT-ohjelman 
tavoitteiden kanssa.
 

Neuvotteleva virkamies 
Elina Kotovirta STM:stä 
kertoo vuoden 2015 voimaan 
astuneen ehkäisevän 
päihdetyön lain synnyttäneen 
jo uutta toimintaa ja 
toimintatapoja.

ja aluehallintovirastoilta siirtyy 
maakunnille EPT-lain mukainen 
ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen.
 
Miten lain tavoitteissa on 
onnistuttu?
Lain yhtenä tärkeänä tavoitteena 
on ”varmistaa päihdehaittojen 
vähentämiseen tähtäävän moni-
alaisen työn ohjauksen ja kehittämi-
sen jatkuvuus valtakunnallisella ja 
alueellisella tasolla”. Väliarviointi 
antaa tietysti tarkemman vastauk-
sen tähänkin, mutta ainakin uusi 
laki selkeytti ohjausrakenteita ja 
antoi selkeän mandaatin ehkäisevän 
päihdetyön toimintaohjelmalle ja 
THL:n pääkoordinaatiolle.
 
Merkittävin uudistus liittyi 
rahapelaamisen haittojen 
huomioimiseen. Osataanko 
haittoihin puuttua nyt 
paremmin?
Valtakunnan tasolla rahapelihaitto-
jen ehkäisyä on tehty systemaatti-
sesti jo ennen lakimuutosta. Laki on 
toki omalta osaltaan rohkaissut kun-
tia huomioimaan paremmin myös 
rahapelihaittojen ehkäisyn, antanut 
paremman selkänojan kehittämis-
työlle ja saanut kunnat vahvista-
maan rahapeliosaamistaan. 

Marjo Tiirikka Kuva STM

Onko jotain, mikä on vaatinut 
erityistä huomiota? 
Erityistä huomiota vaatii tietysti 
sote- ja maakuntauudistus. Kentällä 
on ollut huolta tulevan toiminnan 
rakenteista, kun monessa kunnassa 
EPT on sijoitettu sote-palveluiden 
yhteyteen. EPT on kuitenkin tule-
vaisuudessa yhä kunnan vastuulla 

EPT-laki on 
synnyttänyt 

uutta toimintaa 
kuntiin

ELINA KOTOVIRTA, sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto
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kolumni
RITVA VARAMÄKI

Terveyden ja hyvinvoinnin joh-
taminen – ehkäisevä työ osana 
sitä – on oleellinen osa kunnan 
menestystä. Ihmisten hyvin-

voinnin ja terveyden edistäminen on 
kunnan keskeisin tehtävä, sillä hyvin-
voivat ihmiset takaavat osaltaan kunnan 
elinvoimaa. Kuntien elinvoimaisuus 
ja kuntalaisten toimintakyky kohenee 
silloin, kun onnistutaan parantamaan 
niiden väestöryhmien terveyttä, jossa 
monenlaiset sosiaali- ja terveysongel-
mat ovat yleisiä. Ihmisten hyvinvointiin 
investointi on investointia kunnan talou-
teen. Hyvinvointi ja terveys syntyvät ja 
sitä ylläpidetään arjen ympäristöissä, 
joissa ihmiset asuvat, opiskelevat, työs-
kentelevät, viettävät vapaa-aikaansa. 
Tästä syystä tarvitaan kaikkien hallinnon-
alojen mukana oloa niin, että hyvinvointi- 
ja terveysvaikutukset huomioidaan enna-
kolta päätöksiä valmisteltaessa. Näillä 
päätöksillä voidaan vahvistaa tai hei-
kentää ihmisten valinnan mahdollisuuk-
sia ja terveellisiä elintapoja. Yksittäiset 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
toimenpiteet jäävät usein tehottomiksi, 
elleivät yhteiskunnan rakenteet ja yleinen 
ilmapiiri tue niitä. On tärkeää, että myös 
kuntapäättäjät ovat yhtä mieltä siitä, että 
väestön hyvinvointiin voidaan vaikuttaa 
ennakoivasti.

Kuntien eriarvoistumiseen vai-
kuttaa myös se, miten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä toteutetaan. 
Niiden edistäminen on poikkihallinnol-
lista, suunnitelmallista ja tavoitteellista 
toimintaa, joka säilyy kunnissa, vaikka 
sosiaali- ja terveyspalvelut sieltä siirtyvät 
maakuntien vastuulle (järjestämislaki 
7§). Suunnittelu tulee toteuttaa kunnan 
strategiatyön sekä tähän pohjautuvan 
vuotuisen suunnittelun kautta. Työ vaatii 
tietoa, seurantaa, resursseja, vaikuttavia 
yhteistyötä lisääviä toimintatapoja ja 
rakenteita. Menestyvä kunta on myös 

järjestöystävällinen kunta. Muutoksen 
yhteydessä täytyy sopia, miten tehtävät 
kunnassa jaetaan. Jos hyvinvointikoor-
dinaattorin työ on ollut sote-palveluissa, 
se siirretään osaksi kunnan strategista 
johtamista kunnan keskushallintoon. 
Kunta voi tulevaisuudessa saada kan-
nustinrahaa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen. 

Jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on myös maakuntien vas-
tuulla (järjestämislaki 8 §), ja sille täytyy 
olla toimivat poikkihallinnolliset yhteis-
työrakenteet. Sosiaali- ja terveyspalvelut 
tuottavat terveyttä ja hyvinvointia, mutta 
oleellista on myös yhteistyö maakunnan 
eri hallintokuntien välillä sekä yhteis-
työ alueen kuntien ja järjestöjen kanssa 
sekä verkosto- ja rajapintayhteistyö. 
Maakunnalla on kuntia suuremmat 
mahdollisuudet kohdistaa eri toimialojen 
toimenpiteitä maakunnan eri alueille 
tarvelähtöisesti. Tämä voi lisätä kuntien 
yhdenvertaisuutta myös ehkäisevien 
toimien osalta. 

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuk-
sen tavoitteena on kaventaa ihmisten 
hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa 
palvelujen yhdenvertaisuutta ja saata-
vuutta ja hillitä kustannuksia. Palvelu-
rakenneuudistus osaltaan vähentää 
kuntien eriarvoisuutta takaamalla 
yhdenvertaiset palvelut kaikille maakun-
nan asukkaille. Kunnissa taas viisaasti 
investoimalla luodaan säästöjä; julkiset 
sijoitukset hyvinvointiin tänään tarkoit-
tavat pahoinvoinnin ja sosiaalisten ongel-
mien vähenemistä huomenna. Pitkällä 
aikavälillä sijoituksilla lisätään ihmisten 
terveyttä ja vahvistetaan terveyden tasa-
arvoa. 

 
Ritva Varamäki
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Erityisasiantuntija / Hyvinvoinnin ja  
terveyden edistäminen

Järjestöystävällinen 
kunta menestyy

”Muutoksen 
yhteydessä 
täytyy 
sopia, miten 
tehtävät 
kunnassa 
jaetaan.”
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