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Ehkäisevä päihdetyö  
kuuluu kaikille

 
Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö on kolmen kauppa; 
siinä tarvitaan valistusta, kohtaamista ja kohtuullista 
sääntelyä.

 Tarvitsemme ajantasaista tietoa ja kampanjoita 
ajatusten herättämiseen. On selvää, että valistaminen 
ei yksinään riitä, vaan rinnalla on tehtävä yhteisöjä 
vahvistavaa työtä, kohdattava ihmisiä heidän arjessaan 
ja annettava osallisuuden mahdollisuus jokaiselle. Siksi 
ehkäisevän päihdetyön menetelmät ovat keskustelevia ja 
niitä kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Yhteiskunnallisella sääntelyllä on oma paikkansa. 
Lait ja asetukset osoittavat, millaisessa yhteiskunnassa 
haluamme elää. Esimerkiksi 1980-luvun raittiustyön laki 
kertoi oman aikansa painotuksista. Nyt voimaan astuva 
laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä päivittää 
termistöä ja käsittää alkoholin lisäksi nikotiinituotteet, 
huumausaineet sekä rahapelaamisen haitat.

Päihteet aiheuttavat haittoja niitä käyttävien lisäksi 
heidän läheisilleen ja muille ihmisille. Uusi 
laki nostaa ”haitat muille” -ajattelun 
aiempaa paremmin esiin. Koska päihteet 
aiheuttavat haittoja koko yhteiskun-
taan, kuuluu myös ehkäisevä päihde-
työ kaikille.

Uuden lain tueksi tehty toiminta-
ohjelma linjaa paikallisella ja alueel-
lisella tasolla työtä ja antaa ajatuk-
sia siihen, miten kunnissa toimia 
kannattaa suunnata. EHYT ry 
jäsenjärjestöineen tekee yhteis-
työtä eri tahojen kanssa lain 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Myös monet muut järjestöt 
ovat kuntien tukena ympäri 
Suomea. Toivon, että kädes-
säsi oleva lehti antaa lisää 
ideoita uuden lain hengen 
toteuttamiseen juuri tei-
dän kunnassanne.

 
Kristiina Hannula
toiminnanjohtaja
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Koonnut KITI POIKONEN

poimintoja

peleihin ja pelaamiseen liittyviä ratkaisuja 
myös yksittäisten lasten kohdalla. Lataa van-
hempien huoneentaulu sivuiltamme tai tilaa 
aiheesta oma koulutus!

Tavataan verkossa! EHYT ry:n työ sosiaalisessa 
mediassa menee sinne missä ihmiset ovat eli 
jo olemassa oleville sivustoille, foorumeille ja 
chatteihin. Verkkopedagogien ohjaamissa kes-
kusteluissa annetaan tukea sitä tarvitseville ja 
kasvatetaan tietoa päihteidenkäyttöön liittyvis-
tä asioista. Tarkista sivuiltamme, missä kaikkial-
la olemmekaan nyt!

Työyhteisöjen Huugo-koulutuksista saat eväi-
tä päihdeasioiden puheeksiottoon, työpaikan 
päihdeohjelman suunnitteluun ja muutenkin 
henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen. Kou-
lutuksemme kestävät 1– 6 tuntia ja ne ovat 
räätälöitävissä jokaisen työpaikan tarpeisiin. 
Tutustu myös tilattaviin materiaaleihimme.

Porinakorttien avulla on mahdollista viritellä 
ikääntyneiden kesken keskustelua terveydestä,  
elämän voimavaroista ja alkoholista. Porina
kortti 1 soveltuu myös yleiseksi tiedotusmate
riaaliksi alkoholista. Tilaa omasi tai lataa  
maksutta verkosta.

Nämä ja monet muut koulutukset 
ja materiaalit löydät sivuiltamme: 
www.ehyt.fi

Päihdeilmiö- ja HUBU-päihdekasvatustunnit 
täydentävät koulujen hyvinvointityötä. Nuorten 
kanssa keskustelua viritetään muun muassa 
anonyymin äänestysmenetelmän avulla. Opet-
tajille ja vanhemmille löytyy omat osuutensa. 
Koulutyön yksikkömme on palveluksessasi!

Miten puhua kannabiksesta -koulutus sopii 
terveystiedonopettajille, terveydenhoitajille, 
opettajille ja nuorten kanssa työskenteleville. 
Koulutus antaa valmiudet järjestää aiheesta 
oppitunnin tai vanhempainillan. Kysy rohkeasti 
lisää!

Ryhmäilmiö-koulutuksemme sopivat opettajil-
le, opiskeluhuollon toimijoille ja kaikille nuor-
ten kanssa työskenteleville. Hyvä ryhmähenki 
edistää nuorten hyvinvointia ja vähentää tar-
vetta hakea yhteenkuuluvuuden tunnetta päih-
teiden avulla. Tutustu verkossa käsikirjaamme 
ja tilaa oma koulutuksesi.

Eettisen keskustelun kortit auttavat koulun 
omien päihdelinjausten muodostamisessa. Ne 
sisältävät kuvauksia arkisista, harmaalle alueel
le sijoittuvista päihteidenkäyttötilanteista. 
Nämä ja muut oppilaitosten käyttöön suunni-
tellut materiaalit löydät verkkosivuiltamme.

Otetaan pelit puheeksi! Suurimmalle osalle 
lapsista digipelaaminen on ennen kaikkea mu-
kava tapa viettää aikaa ja oppia uusia asioita. 
Ilmiön laajempi ymmärrys auttaa miettimään 

Päihteet 
puheeksi 
porukalla?

Koulut, työyhteisöt ja harrastusporukat tekevät 
usein ehkäisevää päihdetyötä aivan huomaamattaan. 
Mukava yhdessäolo ja toimivat ihmissuhteet auttavat 
meitä kaikkia voimaan paremmin. Yhteisöjen 
pelisääntöjen ja avoimen keskusteluilmapiirin 
luomiseen löytyy myös apuvälineitä. Ota suoraan 
käyttöön tai kysy lisää asiantuntijoiltamme.
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Tupakointi aiheuttaa Suo-
messa vuosittain noin 
5 000 ennenaikaista kuo-
lemaa ja 250 miljoonan 

euron hoitokustannukset. Tupa-
koinnin aiheuttamat kulut ja haitat 
ovat ehkäistävissä. Tupakoimatto-

Savuttomuus säästää

Laatutähteä kiertämässä – Ehkäisevän 
päihdetyön laatu käsikirja

Uusi julkaisu: Nuorisoalan 
ehkäisevä päihdetyö – hyppää kyytiin!

Päihdeneuvontaa
Soita ilmaiseksi 24/7 
numeroon 0800 900 45
Palvelun tuottaa EHYT ry 
yhteistyössä Helsingin 
diakonissalaitoksen kanssa.

EHYT ry tarjoaa  
työelämän päihdeneuvontaa 
ja koulutusta. Tutustu 
palveluihimme: www.huugo.fi

muuden edistäminen on myös kes-
keinen keino väestön terveyserojen 
kaventamiseksi. 

Tutustu savuttomuuskriteerei-
hin ja konkreettisiin toimenpi-

teisiin: www.savutonkunta.fi

Markku Soikkeli, Leena Warsell (toim.) Laatutähteä kiertäMäSSäEhkäisevän päihdetyön laatukäsikirja

Laatutähti-työkalu auttaa ehkäisevän 
päihdetyön suunnittelussa, toteutuk-

sessa ja arvioinnissa. Käsikirja on tar-
koitettu päihdekysymyksiä kohtaaville 
kansalais toimijoille, kuntapäättäjille ja eri 
alojen työntekijöille. 

Lataa verkosta: www.thl.fi

Hyppää kyytiin! -julkaisu toimii hyvänä perusmateriaalina uusille 
ehkäisevän päihdetyön toimijoille, mutta nostaa samalla esiin 

uusia näkökulmia jo asiaan perehtyneille. 

Lue lisää: www.humak.fi

AUDIT AUTTAA  
RISKIEN ARVIOINNISSA

AUDIT-testi tunnetaan myös nimellä ”10 henkilökohtaista 
kysymystä alkoholinkäytöstä” ja se on tarkoitettu 
alkoholinkäytön riskien arvioinnin apuvälineeksi. Testi 

on Maailman terveysjärjestö WHO:n tuottama ja sitä käytetään 
mini-intervention välineenä terveydenhuollon vastaanotoilla. 
 Testin voi tehdä verkossa useammallakin sivustolla ja sitä voi 
tilata painotuotteena. 

Tutustu lisää: www.ehyt.fi

Tilaa HUUGO-
kosteus-
mittari! 
Pahvikiekon 
avulla voit  
tarkistaa,  
kuinka kauan alkoholin 
palaminen kestää. Toimii 
hyvänä keskustelun virittäjänä.
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fakta
TUTKITTUA TIETOA

6–7
miljardin euron välilliset ja 
välittömät kustannukset. 

Lähde: THL

Alkoholin takia mene-
tetään vuosittain noin 

Kustannukset

Alkoholin käyttö aiheuttaa Suomessa 
vuosittain vajaasta 4 miljardista yli 6,5 
miljardiin nousevat haittakustannukset. 

Kunnat joutuvat maksamaan näistä runsaan 
neljänneksen. Kustannuksia voi merkittävästi 

alentaa, jos kuntasi pystyy käyttämään 
ehkäisevän päihdetyön hyviksi havaittuja 
menetelmiä. On aina inhimillisempää ja 

taloudellisempaa ehkäistä päihdeongelmia 
kuin korjata vaurioita.

Lähde: THL/Euromatti ja Ehkäisevä päihdetyö kourassa

2

Alkoholi aiheuttaa suomalaiselle 
yhteiskunnalle joka vuosi

miljoonaa 
työpäivää. Tämän  
kus  tan nukset ovat varo-
vaisimpien arvioiden  
mukaan vuositasolla 
500–600 miljoonaa euroa. 
Yhden sairauslomapäivän 
hinnaksi arvioidaan  
350 euroa.

Lähde: EHYT ry / Huugo, VTV ja EK

Lähde: THL/Euromatti Lähde: THL/Euromatti

Tupakoinnin 
lopettaminen

Tupakoivista 
naisista 58 % 
haluaisi lopettaa 
tupakoinnin.

Tupakoivista 
miehistä 54 % 
haluaisi lopettaa 
tupakoinnin.

Lähde: THL

Yksi syrjäytynyt  
nuori maksaa 
yhteiskunnalle 
noin

MILJOONA 
euroa eläkeikään 
(65 v.) mennessä.

Ehkäisevän 
päihdetyön 
koordinaattorin 
palkkaaminen 
maksaa noin

40 000 
euroa vuodessa 
sivukuluineen.

Alkoholin käytön mini-interventio työterveyshuollon vastaanotolla 84–241 €.

Hoidon kustannukset 
kasvavat ongelmien vaikeutuessa:

98 000 € 
Maksansiirto

Terveydenhoitajan 
vastaanottokäynti

A-klinikkakäynti

Nuorisoasema
käynti

110 000 €/vuosi
Huostaan otetun 
lapsen laitoshoito 

Tukiasuminen

Katkaisuhoito60 €

40 €

50 € 125 € 
/vrk

60 €
/vrk

30 000 €
Haimatulehduksen 
hoito

2 600 € 
Maksatuleh-
duksen hoito €

Lähde: THL/Euromatti
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oulukuussa voimaan tuleva laki 
ehkäisevän päihdetyön järjestä-
misestä laajentaa työn sisältöä 
ja vakiinnuttaa siihen myös 
rahapelaamisen, jonka haittoja 
on pyritty vähentämään osana 
ehkäisevää päihdetyötä.

– Raittiustyöstä puuttui haitto-
jen ehkäisy. Nykyaikaisessa ehkäi-
sevässä päihdetyössä raittiustyö on 
sitä, mitä kutsutaan päihteettömien 
elämäntapojen edistämiseksi, sanoo 
johtava erityisasiantuntija Tuomas 
Tenkanen EHYT ry:stä. 

Uusi laki selkiyttää myös kun-
nille annettavaa tukea ja ohjausta. 
Ehkäisevän päihdetyön kokonais-
vastuu jää kunnille sote-uudistuk-
sesta huolimatta. Se liittyy ajatuk-
seen, että työ kuuluu kaikille. 

Hyvä ehkäisevä päihdetyökin 
on usein puhetta kaikesta muusta 
kuin päihteistä. Esimerkiksi kunta 
pystyy erilaisten tilojen vuokraa-
jana ja urheiluseurat harrastustoi-
minnan järjestäjinä vaikuttamaan 
siihen, että päihteet eivät määritä 
yhdessäoloa niiden tiloissa ja 
tapahtumissa kokoonnuttaessa. 

Suomessa ehkäisevän päihde-
työn voima on siinä, että sitä 
myös toteutetaan muuallakin kuin 
kunnan palveluissa. Esimerkiksi 
ravintolat ja kaupat ovat aktiivisia 
toimijoita paikallisessa ehkäise-
vässä päihdetyössä. 

Ehkäisevä työ ja hoito 
– laadukas kokonaisuus
Ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä yhdistävät mielekäs 
elämä ja sen rakentaminen. Laadukas päihdetyö perustuu 
tietoon ja oikea-aikaisiin toimenpiteisiin. 
EHYT Kuvitus Henna Ryynänen
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EHYT ry:ssä päihdehaittojen 
vähentäminen nähdään tiiviinä 
kolmen kauppana, johon kuuluvat 
kohtuullinen sääntely, valistus ja 
kohtaava työ. Eri menetelmät täy-
dentävät ja tukevat toisiaan.

Ehkäisevä työ kohdistuu 
koko väestöön

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu 
koko väestöön, koska esimerkiksi 
alkoholihaitat koskevat suurinta 
osaa väestöstä. Vain kymmenen 
prosenttia työikäisistä suomalai-
sista on raittiita. Kolmannes run-
saasti juovista vanhuksista on aloit-
tanut juomisen vasta eläkkeellä. 

– Päihdetyön hyödyistä voidaan 
yleisesti sanoa, että ehkäisy kannat-
taa aina, hoitamatta jättäminen ei 
koskaan, Tenkanen sanoo.

Hän ottaa esimerkiksi yläkou-
luikäisen nuoren, jonka syrjäy-
tymiskehityksen pysäyttäminen 
alkuunsa säästää noin miljoona 
euroa.     

Päihdehoidossa kustannukset 
kasvavat ongelmien vaikeutuessa. 
Mini-intervention eli lyhytneuvon-
nan hinnaksi tulee perusterveyden-
huollossa 84–241 euroa, kun maksa-
tulehduksen hoito maksaa jo 2 600 
euroa ja maksansiirto jopa 100 000 
euroa. 

– Päihde- ja mielenterveyson-
gelmat kasaantuvat usein samoille 
ihmisille. Myös pelaaminen voi 
olla osa ihmisen riippuvuuskirjoa, 
kehittämispäällikkö Airi Partanen 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
selta kertoo. 

Ehkäisevän ja korjaavan päih-
detyön rajapinnalla ovat varhainen 
puuttuminen ja haittojen vähentä-
minen. Puhutaan riskiehkäisystä, 
jossa puututaan riskikäyttöön 
ennen vakavampien ongelmien 
ilmaantumista. 

Varhaisella puuttumisella pyri-
tään vaikuttamaan esimerkiksi run-

saaseen alkoholinkäyttöön, joka ei 
kuitenkaan ole vielä pakonomaista 
eivätkä sen haitat ole huomattavia. 

Suomalaisessa ehkäisevässä 
päihdetyössä on myös hienoja 
menestystarinoita. Tupakointi on 
saatu vähenemään ja koulujen 
terveystietoa parannettua. Hyvä 
esimerkki on myös paikallistason 
ehkäisevään päihdetyöhön kehi-
tetty Pakka-malli. Siinä yhteis-
työtä tekevät päivittäistavara-
kaupan, ravintolatoimen 
ja kunnan edustajat 
sekä valvontaviran-
omaiset aluehal-
lintovirastosta ja 
poliisista. 

Interventiot 
apuna

Terveyden-
huollossa käy-
tetään mini-
interventiota ja 
nuorten päihde-
mittari Adsu-
mea riskikulutuk-
sen tunnistamiseen 
ja juomisen puheeksi 
ottamiseen. Varhais-
vaiheen interventiot ovat 
tutkimusten mukaan tehok-
kaita ja edullisia tapoja ehkäistä ja 
vähentää alkoholi haittoja.

Varhaisvaiheen interventio voi 
olla myös itsehoitoa, kuten erilaiset 
oma apu -testit ja -neuvontapalve-
lut netissä. 

THL:n Airi Partanen uskoo, että 
teknologiaa hyödyntävät ja oma-
ehtoiseen muutokseen tähtäävät 
interventiot tulevat lisääntymään. 

Hyvä hoito on  
myös ehkäisyä

Laadukas päihdetyö perustuu tie-
toon ja oikea-aikaisiin toimenpitei-
siin. Päihdehoidossa myös hoidon 
jatkuvuus on tärkeää.  

– Palvelujen hankintakäytäntö-
jen takia hoito on pirstaloitunutta 
ja siihen pääsykin voi olla moni-
mutkaista. Se on jopa vähentänyt 
hoitoon hakeutumista, Partanen 
sanoo.    

Noin puolet päihdehuollon 
erityispalveluista on järjestöjen ja 
yksityisten palveluntuottajien ja 
puolet kuntien tuottamia. 

Päihderiippuvuudesta toipu-
minen voi tapahtua monella eri 
tavalla. Ammattilaisten tarjoaman 
hoidon ja kuntoutuksen rinnalla 
tarvitaan usein myös vertaistukea 
ja muuta kokemusasiantuntemusta.
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Moniammatillisuus päihde-
työssä on osaamisen yhdistämistä 
niin hoitotiimeissä kuin esimerkiksi 
ikärajavalvonnassa. 

Tuomas Tenkasen mukaan 
ehkäisevä päihdetyö vaatii selkeää 
johtamista monialaisen luonteensa 
johdosta.  

Airi Partanen tähdentää, että 
samaan suuntaan vaikuttavat toi-
menpiteet eivät synny itsestään. 

– Ehkäisevä päihdetyö vaatii 
kunnissa hyvin koordinoidun 
kokonaisuuden yhteistyöverkostoi-
neen, joka määrittelee ja konkretisoi 
työn tavoitteet, hän sanoo. 

Haittojen  
minimointia

Valtion ja kansalaisyhteiskunnan vastuulla on minimoida 
alkoholin väärinkäyttöön liittyvää henkistä kärsimystä 

ja taloudellisia kustannuksia, vastaa yhteisöterveyden pro-
fessori Thomas Babor Connecticutin yliopistosta USA:sta 
kysymykseen, miksi ehkäisevää päihdetyötä pitää tehdä.
 – Jokainen yhteiskunta tarvitsee myös asiantuntijoita, 
jotka osaavat neuvoa päättäjiä tehokkaan alkoholipolitiikan 
ja -ohjelmien toteuttamisessa, hän jatkaa ehkäisevän työn 
tarpeellisuudesta.
 Jotkin keinot haittojen ehkäisyssä ovat tehokkaampia 
kuin toiset. Baborin mukaan tehokkaimpia ovat riskikäytön 
vähentämiseen suunnatut toimenpiteet, kuten alkoholin 
saatavuuden (valtion monopoli), hinnan (tupakka- ja alko-
holivero) ja mainonnan sääntely (markkinointirajoitukset).
 – Näillä keinoilla yhdistettynä nuorten keskuudessa kou-
lussa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön voi olla merkit-
tävä vaikutus ongelmakäytön vähentämisessä.  
Babor korostaa, että ehkäisevän päihdetyön pitää olla 
koordinoitua ja systemaattista, jotta se pystyy suojelemaan 
nuoria päihdehaitoilta.
 – Nuoria pitää suojella päihteiden markkinoinnilta, hän 
sanoo. 

Hyvä ehkäisevä päihdetyö on 
usein puhetta kaikesta muusta 
paitsi päihteistä.
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R
iippuvuudet ovat 
salakavalia, hiipiviä, 
kuin ihoon tarrau-
tuvia ja sen alle 
pureutuvia punk-
keja. Sosiaali- ja 

terveysministerillä on omakohtaista 
kokemusta – ehkä punkeistakin, 
mutta ainakin hevospeleistä.

– Kotoa lähtiessäni tuli tavaksi 
poiketa kioskilla. Yhdessä vai-
heessa, muutama vuosi sitten, 
tuli pelattua päivittäin. Kunnes 
tajusin, että tämä alkaa mennä yli. 
Päätin, että en enää kioskille mene. 
Yrittäjäkin kysyi olenko suuttunut 
jostain, kertoo Juha Rehula, eikä 

ujostele puhua asiasta sen oikealla 
nimellä: – Rahapelaaminen voi olla 
sairaus, alkoholismiin rinnastet-
tava. Siitä on vaikea irtautua.

Itsekuri ja tarkkaavaisuus oman 
käytöksen osalta eivät aina riitä. 
Avuksi on todettu tarvittavan myös 
lainsäätäjää. Toimet nytkähtävät 
eteenpäin joulukuun alusta, kun 
1980-luvulta peräisin oleva raittius-
työlaki korvautuu lailla ehkäisevän 
päihdetyön järjestämisestä. 

Merkittävä uudistus lakiuu-
distuksessa on rahapelaamisen 
haittojen huomioiminen. Pelaami-
nen riskeineen nostetaan alkoho-
lin, tupakan ja huumausaineiden 

Sosiaali- ja terveysminis-
teri Juha Rehulan mukaan 
uuden lain henkenä on 
raittiustyön päivitys ennal-
taehkäiseväksi.

Päihdehaitat tulevat 
erittäin kalliiksi, tietävät 
EHYT ry:n Kristiina 
Hannula (vas.) ja THL:n 
Jaana Markkula.
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Ehkäisevää 
päihdetyötä
lain tukemana

Uusi ehkäisevän päihdetyön laki 
siirtää painopisteen sairaiden 
hoidosta terveyden edistämiseen. 
Ehkäisevässä päihdetyössä 
järjestöjen panos vahvistuu.
Pekka Vänttinen Kuvat Valtteri Kantanen

rinnalle. Toki, addiktiot usein 
limittyvät. 

Toisena seikkana uudesta laista 
nousee esiin laajempi käsitys hait-
tojen vaikutuksista.

– Laissa puhutaan päihteiden 
haitoista myös muille kuin itse 
käyttäjälle. Puhumme siis lähei-
sistä, työyhteisöistä, ympäristöstä 
ja yhteiskunnasta laajemmin. 
Inhimilliseltä kannalta tärkeintä 
on yksilön elämän parantaminen, 
mutta samalla on muistettava iso 
kuva. Päihdehaitat tulevat erittäin 
kalliiksi, korostaa Ehkäisevä päih-
detyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja 
Kristiina Hannula.

Ja ovathan luvut karuja. 
EHYT ry:n tilastojen mukaan 

vuosittain menetetään alkoholin 
takia kaksi miljoonaa työpäivää, 
mikä merkitsee jopa 700 miljoonan 
euron kustannuksia. Yhteiskun-
nalliset menoerät nousevat vuosi-
tasolla liki seitsemään miljardiin. 
Summa kattaisi sekä lapsilisät että 
vanhustenhoidon. Ja vaikka talous-
kasvu on Euroopan heikointa, niin 
ainakin yhdessä asiassa Suomi on 
ykkönen. Vuoden 2013 Eurobaro-
metrin mukaan suomalainen käyt-
tää alkoholiin 745 euroa vuodessa. 

Näitä lukuja on lailla ehkäi-
sevän päihdetyön järjestämisestä 

tarkoitus kaunistaa. EHYT ry:n 
toiminnassa korostetaan sitä, että 
ehkäisevä päihdetyö on kolmen 
kauppaa: siihen tarvitaan niin koh-
taavaa työtä, valistusta kuin säänte-
lyäkin. 

Mutta aina kun lainsäädännöllä 
pyritään muuttamaan ihmisten 
käytöstä, kyynisyys nousee kysy-
mättä. Kuinka paljon voidaan hyvää 
tarkoittavilla säädöksillä todella 
vaikuttaa asioissa, jotka lopulta ovat 
sidoksissa yksilön valintoihin? 

Roolien selkiytystä

Ainakin Juha Rehula on valinnut 
taisteluasennon.
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– Olemme tilanteessa, jossa on 
valittava nostetaanko kädet pys-
tyyn vai yritetäänkö jotain. Minä 
ajattelen, että kannattaa koettaa. Jos 
kääntää juttua vähän toisinpäin, 
niin nyt niillä jotka apua tarvitse-
vat ja haluavat on sitä mahdollista 
saada – ja heitä on. Mutta, eiväthän 
nämä kysymykset tietenkään mil-
lään mahtikäskyllä ratkea.

Kuten Rehula toteaa, lain 
henkenä on raittiustyön päivitys 
ennaltaehkäiseväksi. Hieman 
kärjistäen, painopiste on siirretty 
sairaiden hoidosta terveyden edis-
tämiseen. Hallinnollinen rakenne 
on piirretty sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä (johto) Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitoksen kautta 
(ohjaus ja koordinointi) aluehal-
lintovirastoihin (ohjaus alueelli-
sella tasolla). Ketju päätyy lopulta 
kuntiin ja niissä työstä vastaaviin 
toimielimiin.

Ensimmäistä kertaa tekstiin on 
tuotu lisäksi Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen rooli tieteelliseen 
näyttöön ja hyviin käytäntöihin 
perustuvan tiedon tuottajana.

Lain toimeenpanon tueksi ja 
konkretisoimiseksi THL:lle on 
samalla sälytetty vanhan alkoho-
liohjelman uudistaminen ja laa-
jentaminen. Valmiina on jo kuu-
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lin sijoittelua. Tupakathan ovat jo 
hyvin piilossa, Markkula kuvailee.

Kylänraitilla ollaan myös 
viidennessä painopistekohdassa. 
Päihdetyötä halutaan vahvistaa 
oppilaitoksissa, työpaikoilla, var-
haiskasvatuksessa ja vapaa-ajan 
toiminnoissa. Koko EPT-ohjelman 
pohjana – ja sen kuudentena koh-
tana – on sitä toteuttavien ammatti-
laisten osaamisen vahvistaminen.

EHYT koordinoi  
EPT-verkostoa

Lain henkeen, ja nyt kirjaimeen-
kin, kuuluu järjestöjen olennai-
nen merkitys toiminnan kaikilla 
tasoilla. Sitä korostaa myös minis-
teri Rehula.

– Niiden rooli on aivan keskei-
nen – tiedon jakajina ja kerääjinä, 
matalan kynnyksen palveluiden 
tuottajina, keskustelun avaajina. 
On merkittävää, että tietoa nousee 
myös alhaalta. Lakeja voidaan 
säätää, mutta ei mikään julkinen 
apparaatti tätä yksin pysty hoita-
maan. Jos kolmas sektori lopettaisi 
tähän paikkaan, niin maa olisi 
kaaoksessa.

EHYT ry:n toiminnanjoh-
taja Kristiina Hannulan mukaan 
järjestöjen panos on entisestään 
nousemassa. Tästä on osoituksena 

kasvava ehkäisevän päihdetyön 
verkosto (EPT-verkosto).

– Järjestöt ovat yhteistyötahoina 
valtakunnallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla. Oman toimin-
tansa rinnalla EHYT koordinoi 
järjestöjen EPT-verkostoa, mihin 
kuuluu nyt 40 toimijaa. Lukumäärä 
on kasvussa ja toivotamme tulijat 
tervetulleiksi.

Hannula korostaa verkoston 
toimivan kiinteästi THL:n laatimien 
kuuden painopisteen päämäärien 
hyväksi. Tarjottavaa niihin on. 
Mutta EHYT ja verkosto ottavat 
myös omaa roolia tiedon jakajana ja 
lobbarina.

– Iso asia on poliittiseen maail-
maan vaikuttaminen. Jaamme tut-
kittua tietoa päättäjille ja me dial le 
hyvinvointia lisäävien päätösten 
vauhdittamiseksi. Näin toimimme 
vastavoimana voimakkaalle alko-
holiteollisuudelle, Hannula linjaa 
ja muistuttaa vielä EHYTin omasta 
joukkovoimasta, jota tarjoaa sen 110  
jäsenjärjestöä.

Jonkinlaista lobbaamista on 
nähty tähänkin asti. Se, että laki 
ehkäisevän päihdetyön järjestämi-
sestä tulee voimaan juuri joulukuun 
alusta, ei ollut itsestään selvää.

sikohtainen ehkäisevän päihdetyön 
ohjelma. 

Sen kahdessa ensimmäisessä 
kohdassa painotetaan juuri hallin-
non ja ohjausketjun rakenteellista 
selkeyttä sekä tutkitun tiedon olen-
naista roolia.

Kolmanneksi, riskikäyttöä ja sen 
haittoja pyritään tunnistamaan ja 
niihin puuttumaan mahdollisim-
man varhain. 

– Käytännössä tämä tarkoittaa 
esimerkiksi niin sanottujen mini-
interventioiden hyödyntämistä. 
Terveystarkastuksissa otetaan 
puheeksi myös alkoholin käyttö, 
valottaa THL:n kehittämispäällikkö 
Jaana Markkula.

Ohjelman neljäs klausuuli 
painottaa lainsäädännön jalkautta-
mista paikallistasolle, lähiyhteisöi-
hin. Markkulan mukaan olennaista 
on erityisesti yhteistyö elinkeino-
harjoittajien suuntaan. Hyviä ja 
pysyviin ratkaisuihin johtaneita 
kokemuksia on jo aiemmin saatu 
esimerkiksi Porista. Toimivia 
metodeja halutaan nyt levittää. 

– Ravintoloiden ja vähittäis-
myynnin kanssa tehostetaan 
vaikkapa ikärajavalvontaa, koulu-
tetaan henkilökuntaa tunnistamaan 
alaikäiset. Ja katsotaan kauppojen 
fyysisiä ympäristöjä, siis alkoho-

Kristiina Hannula (vas.) on toiminut EHYT ry:n 
toiminnanjohtajana 1.12.2015 alkaen. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen Jaana Markkula iloit-
see, että uuden lain myötä THL:n rooli ehkäise-
vän päihdetyön kansallisen tason ohjaajana ja 
kehittäjänä kirkastetaan.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN OSA-ALUEET
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– Valmistelu alkoi edellisellä 
hallituskaudella ja se saatiin 
hyväksytyksi aivan loppumetreillä. 
Samalla päätettiin ottaa kiinni 
momentumista ja käynnistää alko-
holiohjelman isompi uudistaminen 
ehkäisevän työn hengessä ja uutta 
lakia tukemaan. Oli oikea hetki 
laajentaa spektriä myös muiden 
päihteiden haittojen torjuntaan, 
taustoittaa THL:n Jaana Markkula.

Markkulan mukaan ajoituksella 
on suuri merkitys. Sote-uudistus 
etenee ja kuntien tehtävät ovat 
liikkeessä. Ehkäisevää päihdetyötä 
tekevien mielestä asia on nähtävä 
laajempana kuin osana sosiaali- ja 
terveyspalveluja, kaikille kuulu-
vana asiana. Ajatus on mahdutettu 
myös uuteen lakiin, joka nyt edel-
lyttää kansalaisten osallistamista.

Kasvot tärkeälle työlle

Luonnollisesti suurimmat kipu-
pisteet matkassa olivat siellä missä 
raha on tiukimmilla – kunnissa. 
Kuntaliitto oli valmis laittamaan 
lain ehkäisevän päihdetyön edis-
tämisestä karsittavien listalle. Pel-
kona olivat lisävelvoitteet kunnille, 
vaikka järjestöt ovat korostaneet 
ehkäisevää työtä lopulta säästöjä 
tuovana investointina tulevaisuu-
teen.

Aie lain hylkäämisestä tai 
ainakin lykkäämisestä kuitenkin 
peruuntui valtiovarainministeriön 
arvioitua, että se ei aiheuttaisi kus-
tannuksia ja lisäresurssien tarvetta. 

Järjestöjen kannalta uudistuk-
seen jäi silti kauneusvirhe. Mainin-
taa kuntiin nimettävästä EPT-
koordinaattorista ei Kuntaliiton 
pyynnöstä lakiin tullut. Myönteistä 
kyllä, moniin kuntiin tällainen hen-
kilö on kuitenkin nimetty.

Asiaa ei pidä ministeri Rehulan-
kaan mielestä suurennella. 

– Olennaista on, että on joku 
joka kantaa vastuuta – oli nimike 

EPT-laki  
luo linjauksia

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astuu 
voimaan 1.12.2015. THL koordinoi lain tueksi toiminta-
ohjelman.

 EPT-laki ei sanele, miten valvontaan liittyvää yhteistyötä 
tulisi tehdä. Se antaa periaatteita ja linjauksia, jota on tar-
koitettu ohjaamaan toimintaa pitkällä aikajänteellä: ehkäi-
sevän päihdetyön tulee perustua tilannearvioon, hyödyntää 
näyttöön perustuvia menetelmiä, kiinnittää huomiota myös 

mikä tahansa. Että työllä on kasvot, 
jotka avun hakija kohtaa.

Skisma koordinaattorista 
kuvannee pienoiskoossa – jos ei 
muihin päihteisiin, niin ainakin 
alkoholiin liittyvää – suomalaista 
keskustelua. Se saa ministerinkin 
mietteliääksi.

– Tämä on alue, jossa on ris-
tipaineita. Alkoholista jokaisella 
on mielipide, on sitten absolutisti, 
kohtuukäyttäjä tai enemmän juova. 
Ja heti ovat tunteet pinnassa. En 
tiedä mistä se johtuu, korvienväli-
hommaa.

Alkon asemaan ei hänen 
mukaansa ainakaan lyhyellä aika-
välillä ole tulossa muutoksia.

– Hallitus ei ole linjannut kan-
taansa puoleen eikä toiseen, vaikka 
poliittisessa keskustelussa on erilai-
sia mielipiteitä. Yhtä kaikki, kaiken 
pitää perustua tietoon, ei luuloon 
tai toiveisiin.

Yhden väärän luulon Kristiina 
Hannula haluaa korjata pikimmi-
ten: asialla eivät ole kukkahattutä-
dit.

Emme ole tukkanuottasilla 
esimerkiksi ravintolayrittäjien 
kanssa, emmekä tavoittele mitään 
kielto lakia. Ajamme vain päätöksiä, 
joilla parannetaan yksilön hyvin-
vointia ja saadaan yhteiskunnalle 
sääs töjä. 

muille kuin päihteiden käyttäjille 
aiheutuviin haittoihin ja edistää 
asukkaiden osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksia. 

Lähde: THL
Aiheesta verkossa: 
www.thl.fi 
www.finlex.fi

Järjestöjen 
panos nousee 
entisestään.
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TERVEYSPOLITIIKAN ASIANTUNTIJA
MICHELE CECCHINI

vaikuttaja

Miksi OECD kiinnostui 
alkoholihaitoista? 
Vaikka alkoholinkulutuksen 
kasvu on monissa maissa 
pysähtynyt tai jopa kääntynyt 
laskuun, alkoholihaitat ovat 
merkittävä ongelma kaikissa 
OECD-maissa. Terveyshaitat, 
taloudelliset ongelmat, väki-
valta, rikollisuus, onnetto-
muudet – nämä haitat eivät 
ole kuluja vain sairaanhoi-
tojärjestelmälle vaan koko 
yhteiskunnalle ja työelämälle 
esimerkiksi sairauspoissaolo-
jen muodossa. 

Mitkä ovat raportin 
pääsuositukset? 
OECD on pyrkinyt löytä-
mään tehokkaimmat ja ennen 
kaikkea kustannustehokkaim-
mat mallit alkoholihaittojen 
vähentämiseen. Raportin 
lopputulema on, että haittojen 
vähentämisessä ei ole kyse 
yhdestä alkoholipoliittisesta 
toimenpiteestä ja sen vaikut-
tavuudesta vaan joukosta 
politiikkatoimia. Tehokkaan 
paketin tulee sisältää moni-
puolista hoitoa alkoholion-
gelmasta kärsiville. Tämä ei 
kuitenkaan riitä. Jos halutaan 
tehokkaasti vaikuttaa alkoho-
linkulutukseen, on otettava 
käyttöön alkoholin verotuk-
seen, hintaan sekä markki-
noinnin sääntelyyn perustu-
vat keinot. Erilaiset toimet 
tukevat toisiaan.

Mitkä alkoholihaittojen 
ehkäisykeinot ovat 
kustannustehokkaimpia? 
Raportin perusteella kaikki 
haittoja ehkäisevä ja vähen-
tävä työ kannattaa. Jokainen 
käytetty euro maksaa itsensä 
takaisin – jopa perustervey-

denhuollon kohdalla, jonka 
puitteissa tapahtuvaa alko-
holiongelmien hoitoa pide-
tään kalliina. Kun ongelmiin 
puututaan ajoissa, työmark-
kinoille vapautuvat valtavat 
resurssit.

Kuinka nopeasti 
alkoholihaittojen 
ehkäisyssä voidaan odottaa 
tuloksia?
Verrattuna moniin muihin 
terveysongelmiin, kuten väes-
tön ylipainon lisääntymiseen, 
alkoholihaittojen vähentämi-
sessä tulokset näkyvät paljon 
nopeammin. Kulutuksen 
vähentyminen näkyy heti 
esimerkiksi onnettomuus-, 
rikos- ja väkivaltatilastoissa. 
Yhtälö toimii myös toisinpäin: 
kun alkoholiveroa lasketaan, 
se näkyy nopeasti alkoholi-
kuolleisuudessa. 

Mitä suomalaisissa 
kunnissa voidaan tehdä? 
Suuri haaste on varmasti se, 
että monien päätösten toi-
meenpano tulisi kuntatasolla 
resursoida riittävän hyvin. 
Esimerkiksi mini-interventi-
oiden tärkeydestä ollaan yksi-
mielisiä, mutta niitä ei usein 
ole saatavilla riittävästi.  

Perusterveydenhuollon 
lisäksi liikennevalvonta ja 
koulujen päihdekasvatus ovat 
tärkeitä areenoja, joihin kun-
tatasolla voidaan vaikuttaa. 
Kuntien tulisi voida puuttua 
alkoholimainontaan.

On tärkeää, että kun-
tatasolta luodaan painetta 
kansalliseen ja EU-tason pää-
töksentekoon. Promillerajan 
alentaminen ja alkoholipak-
kausten varoitusmerkinnät 
ovat hyviä esimerkkejä. 

OECD:n raportti (2015) Tackling Harmful Alcohol Use.  
Economics and public health policy löytyy verkosta. 

Haittojen ehkäisy 
vaatii monenlaisia toimia
Michele Cecchini on ekonomi 
ja terveyspolitiikan tutkija 
kansainvälisessä talousjärjestö 
OECD:ssa. Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestö arvioi 
laajassa raportissaan erilaisten 
alkoholipoliittisten toimenpiteiden 
terveys- ja talousvaikutuksia. 
Jenni Tikkanen Kuva Sari Gustafsson
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vikupposen ja sillivoileivän äärellä. 
– Elokolo tuli tutuksi, kun asuin 

nelisen vuotta naapuristossa ja koi-
ran kanssa aina tästä ohi kävelin. 
Kerran EHYT ry:n aluetyöntekijä 
Markku Heino huikkasi ovelta, 
olisiko minulla jotain taulua heidän 
ikkunaansa piristämään. Pari 
vuotta ylläpidin sitten vaihtuvaa 
taidenäyttelyä Elokolon ikkunassa 
omilla ja ystävien töillä. Usein tuli 
myös jäätyä kupilliselle kahvia ja 
vaihtamaan kuulumisia kävijöiden 
kanssa. 

Rakel Liekki kertoo innostu-
vansa uuden ihmisen kohtaami-
sesta, täällä Elokolossa ja missä 
tahansa. Siitä, miten joku toinen 
– eri-ikäinen ja aivan erilaisista 
lähtökohdista ja erilaisessa elämän-
tilanteessa oleva ihminen – näkee 
tämän maailman. 

– Minulla ei esimerkiksi ole 
enää isovanhempia. Siksi on äärim-
mäisen mielenkiintoista keskustella 
iäkkäämpien ihmisten kanssa. Se 
antaa ihan valtavasti. Koen olevani 
saamapuolella: eli ihan itsekkäistä 
syistä tällaiset tapaamiset ovat 
kivoja minulle.

Auttaminen tekee elämän 
merkitykselliseksi

Molemminpuoliseen hyvään perus-
tuu myös yhteisöllisyys ja hyvänte-
keväisyys. Väestöliiton tuoreen tut-
kimuksen mukaan ihmisen onnea 
lisää se, että hän tekee hyvänteke-
väisyyttä.

 – Itse hieman vierastan hyvän-
tekeväisyys-termiä, koska siitä 

tulee helposti sellainen ylhäältä-
alaspäin-fiilis. Tykkään enemmän 
solidaarisuudesta. Mutta muuten 
allekirjoitan kyllä tuon tutkimus-
tuloksen. Kannattaa käyttää omaa 
vapaa-aikaa siihen, että miettii 
muitakin kuin itseään. Eihän 
ihmiselle tule mistään niin hyvä olo 
kuin siitä, että hän saa kokea oman 
tekemisensä tärkeäksi ja merkityk-
selliseksi. 

– Eikä tarvitse hampaat irvessä 
puurtaa. Jokainen voi tehdä omien 
resurssiensa mukaan. Sosiaalinen 
media mahdollistaa sen, että ihmi-
set pystyvät entistä helpommin ole-
maan yhteydessä, jakamaan tietoa 
ja kohdentamaan apua yhdessä. 

Järjestötoiminnassa on oleellista 
saada ihmisiä mukaan toimintaan. 
Liekki muistuttaa, etteivät kaikki 
halua olla jäseniä tai kuukausilah-
joittajia.

– Mutta he saattaisivat kerran 
tulla tekemään jotain. Siksi kanna-
tan tempauksia ja tapahtumia, joi-
hin voi helposti ilmoittautua vaikka 
Facebookissa. 

Pienikin nytkähdys  
vie eteenpäin

Asunnottomien yönä 17.10. Elo-
kolossa keskeinen puheenaihe oli 
asunnottomuus Helsingissä. Mutta 
miten ihmiset saataisiin ajattele-
maan tätä kipeää ongelmaa muu-
tenkin kuin kerran vuodessa?

Kukaan ei kiellä ongelman ole-
massaoloa, mutta moni sulkee sil-
mänsä ja jättäytyy ulkopuoliseksi. 

– Uskon, että kyse on myös siitä, 
ettei tajua näkemäänsä tai asioita 
jää näkemättä, Rakel Liekki pohtii.

– Kun tein toimittajana Ylen 
Kioskiin ohjelmaa nuorisoasun-
nottomuudesta ja vietin vuorokau-
den ilman yösijaa, tajusin siellä 
rautatientorilla itsekin kulkeneeni 
vuosikaudet laput silmillä. Eivät ne 
kaikki ihmiset siellä odotakaan kul-
kuvälinettä tai kaveria, vaan heillä 
ei oikeasti ole mitään paikka minne 
mennä. He vaan ovat. 

Vuorokauden asunnottomuus 
ja siitä tehty lähetys televisiossa 
avarsi sekä toimittajan, katsojien 
että viranomaisten mieliä. Silloinen 
asuntoministeri perusti saman tien 
pikatyöryhmän pohtimaan asun-
nottomuutta.

 – No, hallitus on vaihtunut, 
enkä tiedä missä nyt mennään, 
mutta joka tapauksessa tapaus 
herätti ja aktivoi. Tapahtui kuiten-
kin pieni nytkähdys eteenpäin, 
Rakel Liekki sanoo.

– Totuushan on, että Helsingissä 
on asuntoja. On yksityisiä asuntoja, 
julkista tilaa ja tyhjillään olevaa 
toimistotilaa. Jos vain halutaan, 
niin asunnottomuuteen voidaan 
kyllä vaikuttaa. Mielestäni yksi 
sivistysvaltion mittari on se, kuinka 
se kohtelee heikoimpiaan. Kolmas 
sektori hoitaa tosi hienosti näitä 
asioita, mutta kyllä myös valtion ja 
kuntien pitäisi aktivoitua. 

Asuntoja niitä 
tarvitseville

Asunnottomuuteen yhdistyy usein 
päihteidenkäyttö. Kuntouttavan 
asumisen palveluihin pääsyn edel-

Onnelliseksi auttamalla
Jokainen voi auttaa tukea tarvitsevia kun vain haluaa.  
Ei ole liikaa vaadittu hymyillä, nyökätä tai kysyä mitä kuuluu. 
Pienelläkin eleellä voi osoittaa, että meistä jokainen on tärkeä.
Tuija Holttinen Kuva Maria Miklas

”Jokainen 
ihminen on 
hyvä sellaisena 
kuin on.”

Kuvataiteilija, toimit-
taja ja aktivisti Rakel 
Liekki tuntee olonsa 
kotoisaksi kohtaamis-
paikka Elokolossa kah-
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– Mielestäni päihteettömyys 
on kohtuuton vaatimus asunnon 
saamiseen, Rakel Liekki sanoo 
painokkaasti. 

– Siinä vaiheessa kun päihde-
riippuvainen ihminen on asunno-
ton ja nälissään, jatkuvan stressin 
alla, on kohtuutonta vaatia häntä 
vielä onnistumaan päihteistä 
vieroittautumisessa. Kyllä minun 
ajatusmaailmani mukaan pitää olla 
ensin joku paikka, jossa voi alkaa 
yrittämään hoitaa itseään terveeksi.

Rakel Liekin puheesta kuulee, 
että hän tarkoittaa sitä mitä sanoo. 
Hän ei kuitenkaan pidä itseään ja 
toimintaansa minään erityisenä.

– Äh,  kuka tahansa voi olla 
muutoksen alku. Arjen pienet teot 
voivat olla valtavan merkitykselli-
siä. Minulla oli turvallinen ja hyvä 
lapsuus, jossa sanottiin, että jokai-
nen ihminen on hyvä sellaisena kuin 
on. En ole koskaan kyseenalaistanut, 
olenko itse riittävän hyvä – tai onko 
joku muu. Ihmisen olemassaolo 
on edellytys sille, että ansaitsee 
tulla rakastetuksi. Siihen ei vaadita 
mitään erityisiä suorituksia. 

lytyksenä on perintei-
sesti ollut sitoutuminen 
päihteettömyyteen.

Rakel Liekki kertoo 
vähän vierastavansa 
hyväntekeväisyys-
termiä – Siitä tulee 
helposti sellainen  
ylhäältä-alaspäin-
fiilis. Tykkään  
enemmän solidaari-
suudesta.

Mikä Elokolo?

• Helsingin Elokolo on EHYT ry:n yhdessä Pääkaupunki-
seudun Elämäntapayhdistys Eloset ry:n kanssa ylläpitämä 
päihteetön kansalaisten kohtaamispaikka, joka on toiminut 
Kalliossa vuodesta 1991 alkaen.

• Jokainen on tervetullut kahvittelemaan, lukemaan lehtiä, 
katselemaan televisiota ja käyttämään tietokonetta. Aamu-
päivisin ilmainen aamupuuro. Avoinna joka päivä klo 9–15.

• Elokolojen lisäksi EHYT ry:n jäsenjärjestöt ja yhteistyö-
kumppanit ylläpitävät noin 30 kohtaamispaikkaa ympäri 
maata.
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Yhteistyötä tehdään tii-
viisti kuntien, oppilai-
tosten, aluehallintovi-
rastojen, varuskuntien, 
järjestöjen ja muiden 

yhteisöjen kanssa.
Keskustelu on avainasemassa, 

sillä eri toimijoiden yhteistyöllä voi 
syntyä oivalluksia, joita kukaan ei 
keksi yksinään. 

– Keskustellessa tulee kuunnella 
herkällä korvalla, koska ehkäisevä 
päihdetyö on usein vain osa yhteis-
työkumppaneiden työtä, kertoo 
Seinäjoen aluetoimistosta käsin 
työskentelevä Miia Hietaniemi.

Kuopion uudessa aluekeskuk-
sessa työskentelevä Terttu Hut-

tunen kertoo ottaneensa tavaksi 
kysyä aina ”naapurijärjestön” 
edustajia mukaan suunniteluun. 

– Tässä toteutuu paljon puhuttu 
työparimalli ikään kuin vahingossa 
ja molempia hyödyttäen, hän toteaa.

Työ on pitkäjänteisestä ja 
suunnitelmallista. Huttunen kertoo 
hyvästä yhteistyöstä Kuopion 
kaupungin ja ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjien kanssa.

– Esimerkiksi hyvinvointipäi-
viä on suunniteltu niin, että niissä 
on omat osuutensa opiskelijoille, 
henkilökunnalle ja vanhemmille, 
hän jatkaa.

Opiskelijoita kohdataan 
oppilaitoksissa, mutta he pää-

sevät myös itse kouluttamaan. 
Jyväskylän aluetoimistossa alue-
koordinaattorina toimiva Harri 
Jukkala kertoo pitkäaikaisista 
kumppanuuksista Humanistisen 
ammattikorkeakoulu HUMAKin ja 
Laukaan kunnan kanssa.

– Erilaisissa tapahtumissa 
ovat olleet mukana ensimmäisen 
vuosikurssin yhteisöpedagogiikan 
opiskelijat ja kohderyhmänä useita 
satoja Laukaan kunnan perusope-
tuksen oppilaita, kertoo Jukkala.

EHYT ry:n toiminnassa on 
jatkuvasti mukana opiskelijoita 
harjoittelijoina, opinnäytetöitä 
tekemässä tai projektiluontoisissa 
töissä. Jukkalan mukaan opiskelijat 

Nähdään pian!
EHYT ry:n aluetoiminta yhteisöjen  

ja kuntien työn tukena
EHYT ry:n aluetyössä toimitaan alueiden ja kumppaneiden 

toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Aluekoordinaattorit kouluttavat 
päihdeasioissa, osallistuvat erilaisten hyvinvointiryhmien 
suunnittelutyöhön ja järjestävät osallistavia tempauksia. 

Kiti Poikonen Kuvat EHYT ry:n arkisto
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ovat tärkeä voimavara ja heidän 
kanssa työskentely tuo työhön 
uusia näkökulmia ja laajuutta.

Erityistoiveet ja  
popup-toimistot

Aluetyössä pystytään myös nope-
aan reagointiin ja järjestämään 
yhteisiä tilaisuuksia jonkin havai-
tun ongelman ratkaisemiseksi. 

Kouvolan aluetoimistossa  
työskentelevä aluekoordinaat-
tori Heli Vaija kertoo esimerkin 
Haminasta. Siellä huolestuttiin 
nuorten lisääntyneestä päihteiden 
käytöstä ja päätettiin järjestää 
paikallisten jääkiekkojoukkueiden 
hyväntekeväisyysottelu, jonka 

avulla kerättiin varoja ehkäise-
välle päihdetyölle.

– Aihe oli kovasti pinnalla ja oli 
hienoa, että saimme nopeasti tar-
tuttua haasteeseen toteuttamalla 
päihdekasvatustunteja kouluissa ja 
oppilaitoksissa.

Pohjoisessa taas puhututtaa 
nuuska.

– Järjestämme pyynnöstä 
nuuskakoulutusta niin opettajille, 
vanhemmille kuin nuorille, kulle-
kin ryhmälle erikseen räätälöitynä, 
kertoo Oulun aluekeskuksen koor-
dinaattori Sinikka Korpela.

Pohjoiseen, Rovaniemelle on 
myös perustettu EHYT ry:n ensim-
mäinen popup-toimisto. Käytän-

nössä se on koko ajan valmiudessa 
Saijan autossa, naurahtaa Korpela 
ja viittaa kollegansa Saija Himan-
kaan. 

– Popup-toimisto siirtyy 
kätevästi aluekeskuksesta toiselle 
paikkakunnalle ja on siellä avoinna 
etukäteen ilmoitetussa paikassa, 
ilmoitettuina päivinä. Kuka tahansa 
voi tulla tapaamaan meitä tai sopia 
tapaamisen kyseiselle päivälle, 
selventää Himanka.

Osaajaverkosto ja 
vapaaehtoistyö

Ehkäisevää päihdetyötä voivat 
tehdä kaikki. Tampereen aluekoor-
dinaattori Anne Mikkola kertoo, 

Aluetyössä pystytään myös 
nopeaan reagointiin.
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että sanonnan merkitystä voi  
helposti pohtia vaikka hänen ideoi-
miensa keskustelukorttien avulla. 

– ”Ketkä ovat kamuja ehkäi-
sevässä päihdetyössä?” -korttien 
avulla mietitään porukalla, miten 
sinä, minä, kaupan työntekijä, 
opettaja, toimitusjohtaja tai kuka 
tahansa voi tehdä ehkäisevää 
päihdetyötä. Tällaiset menetelmät 
toimivat myös toisiin tutustumisen 
välineenä ja jäänmurtajina, Mikkola 
jatkaa.

Aluekoordinaattorit tekevätkin 
ehkäisevää päihdetyötä kaiken 
ikäisten parissa. Tällä hetkellä eni-
ten toiveita tulee koulumaailmasta. 
EHYT ry:llä on paljon oppilaitosten 
kanssa yhdessä kehitettyjä menetel-
miä ja koulutuksia.

– Kysyntä on kovaa. Olemme 
käynnistäneet Ehkäisevän päih-
detyön osaaja -koulutukset, joilla 
jokainen voi vahvistaa omaa osaa-
mistaan, toimi sitten kunnassa tai 
järjestöpuolella, selventää aluetyön 
päällikkö Tuula Sundman.

Ideana on, että esimerkiksi 
opettajat, nuorisotyöntekijät tai 
terveydenhoitajat voivat hyödyntää 
oppimaansa monin tavoin, vaikka 
kouluttajina ja innostajina. Toi-
mintamallit ovat helposti integroi-
tavissa eri alojen ammattilaisten 
arkeen.

Menetelmiin voi myös tutustua 
tulemalla mukaan vapaaehtoiseksi. 

– Lähtökohtana on se, että 
jokainen voi osallistua toimintaan, 
eikä siihen tarvita erityisiä taitoja. 
Vapaaehtoistyötä on tarjolla erityi-
sesti kohtaamispaikoissamme sekä 
jäsenjärjestöissämme, kertoo järjes-
töpäällikkö Jiri Sironen ja kannus-
taa kaikkia kiinnostuneita olemaan 
rohkeasti yhteydessä EHYT ry:n 
työntekijöihin. 

Järjestötyön  
kautta työelämään

Tampereen Elokolo-kohtaamispaikassa työskentelevä Maarit 
Järvinen ja työvalmennustaan toteuttava Terhi Niemelä 
kertovat työkokemuksistaan avoimesti ja innostuneesti. 

 – Tämä ei ole tylsää ”saarnaamista”, vaan ihmisiä mukaan otta-
vaa ja osallistavaa tekemistä. Ja se kattaa kaikenikäiset, toteaa 
Järvinen.
 Niemelä kuvailee, että hänelle ehkäisevä päihdetyö on erityi-
sesti sitä, että ihmisillä on mahdollisuus eloon, oloon ja tekemi-
seen yhteiskunnassa ilman päihteitä ja päihdehaittoja. 
 – Käytän usein tupakoinnin vähentymistä esimerkkinä ehkäi-
sevän päihdetyön merkityksestä. Katsoessa pari vuosikymmentä 
taaksepäin, edistys on ollut varsin hurjaa, mutta se on vaatinut 
valtavasti työtä.
 Molempien työnkuviin on kuulunut koulutusjärjestelyjä, 
asiakkaiden ohjaamista, toiminnan kehittämistä ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa toimimista. Lisäksi Niemelä on kouluttanut 
asiakkaita ja henkilöstöä tietoteknisissä asioissa.
 – Täällä on uskottu kykyihini ja olen saanut itse tehdä ja ke-
hittää. Tiedän, ettei ole paljon paikkoja, joissa pääsee näin hyvin 
mukaan toimintaan ja tekemään asioita, kertoo Niemelä.
 Myös Järvinen kertoo työskentelyn olleen avartavaa, monipuo-
lista ja mielenkiintoista. 
 – Olen oppinut paljon kolmannen sektorin toiminnasta. Täällä 
ja koko kumppanuustalo Arttelissa on mukavia työkavereita ja 
tykkään työstä kovasti, hän lisää. 

Toimintaa eri paikkakunnilla

» EHYT ry:n keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. 
» Aluekeskusten ja -toimistojen sijainnit: Jyväskylä, Kouvola,  

Kuopio, Oulu, Seinäjoki ja Tampere.
» Elokolot sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Tampereella,  

Turussa ja Pirkkalassa.
» Useat EHYT ry:n jäsenjärjestöt (110 kpl) toimivat myös paikallisesti.

Terhi NiemeläMaarit Järvinen
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6väitettä 
ehkäisevästä 
päihdetyöstä

Veroalennuksilla  
viinarallia vastaan!

Viinarallipeikkoa käytetään usein tarkoi-
tuksenhakuisesti, kääntämään katse pois 
rajoittavan alkoholipolitiikan hyödyistä. 
1990-luvulla laskettiin alkoholiveroa, 
jolloin kokonaiskulutus lähti nousuun ja 
muun muassa päihdekuolemat kaksinker-
taistuivat. Alkoholihaitat syntyvät edel-
leen valtaosin kotimaastamme ostetusta 
alkoholista.

Ettekö tiedä, että  
pelottelu ei auta?

Elämme 2010-lukua. Nykyaikainen ehkäi-
sevä päihdetyö on keskustelevaa, osal-
listavaa ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa. 
Monet tilaisuuksistamme ovat maksutto-
mia ja kaikille avoimia. Koulutuksemme 
ja materiaalimme löytyvät verkkosivuil-
tamme. Tervetuloa tutustumaan toimin-
taamme. Et menetä mitään! 

Haluatte vain kieltää  
kaiken hauskan!

Päinvastoin, hauskaa saa ja pitää olla. 
Kukaan tuskin joisi, ellei se olisi kivaa. 
Päihteiden käyttö ei kuitenkaan ole täysin 
haitatonta, joten on hyvä miettiä esi-
merkiksi sitä, miksi moniin tapahtumiin 
kuuluu alkoholin juominen. Voisiko sen 
roolia pääohjelmanumerona haastaa 
lisäämällä jotain muuta? Mitä sinä 
tekisit?

Kauheata sääntelyä – aina 
vain rajoitetaan!

Alkoholipolitiikkaa on vapautettu 
Suomessa jo 50 vuoden ajan ja alkoho-
lin kokonaiskulutus on lähes viisinker-
taistunut 1960-luvun alusta. Sen myötä 
myös erilaiset haitat ja kustannukset ovat 
kasvaneet. Jostain syystä alkoholihaitoista 
puhuminen tulkitaan joskus holhoukseksi, 
vaikka monen rajoituksista kiinni pitävän 
toimijan tavoitteena on ihmisten hyvinvoin-
nin edistäminen sekä inhimillisten ja talou-
dellisten päihdehaittojen vähentäminen. 

2.

4.

5.

6.

1.

Ilman mitään moralisointia.

Eihän kukaan ala jonkun  
mainoksen takia juomaan!

No ei ehkä juuri siltä seisomalta alakaan. Alko-
holimainonnalla on kuitenkin tutkitusti vaiku-
tusta alkoholinkäyttötottumuksiimme. Voidaan-
kin miettiä, kuka siitä hyötyy? Jos mainonta ei 
vaikuta kehenkään, niin miksi siihen laitetaan 
niin paljon rahaa? Haikailemmeko enää esimer-
kiksi tupakkamainosten perään? Hyvin taide-
taan pärjätä ilman niitäkin.

Suomalaiset nyt vain ovat  
juomahullua kansaa.

On totta, että kannamme vielä slaavilaisten 
juomatapojen painolastia. Eurooppalaiset 
juomatavat ovat kyllä rantautuneet meillekin, 
mutta tulleet osin entisten juomatapojemme 
rinnalle. Jotkut kärsivät vielä myös kieltolaki-
traumasta. Kieltolain päättymisestä on jo yli 
80 vuotta, mutta edelleen muistelemme sitä 
kuin henkilökohtaisesti koettua suurta vääryyt-
tä. Voisiko turhasta kapinasta jo luopua?

3.
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P
akka on Porissa 
vakiintunut, vastaa 
Porin kaupungin 
psykososiaalisten 
palveluiden päällikkö 
Matti Järvinen kysy-

mykseen, mitä kuusi vuotta sitten 
aloitetulle Pakalle kuuluu.

– Hankkeen rahoituksen 
loppumisen jälkeen koordinaat-
tori vakinaistettiin, ja Pakasta tuli 
kiinteä osa porilaista ehkäisevää 
päihdetyötä. Siihen osallistuvat 
säännöllisesti niin elinkeinoelämä, 
poliisi, vanhempainyhdistykset 
kuin monet muutkin tahot.

Miksi Porissa on onnistuttu niin 
hyvin?

– Ensiksikin meillä on aktii-
vinen, innovatiivinen ja verkos-
toituva koordinaattori, ja toiseksi 
olemme onnistuneet välttämään 
vastakkainasettelun. Alusta asti 
olemme tehneet yhteistyötä liike-
elämän kanssa, emme päällepäs-
märöiden vaan toimien win-win-
periaatteella; miten kaikki hyötyvät 
ehkäisevästä päihdetyöstä, kiteyt-
tää Järvinen.

Kohtaamisia ja kuuntelua

– Kuuteen vuoteen mahtuu onnis-
tumisia ja erehdyksistä oppimista, 
naurahtaa Porin kaupungin ehkäi-
sevän päihde- ja mielenterveystyön 

Pakka-mallissa ehkäisevää päihdetyötä tehdään yhteisöllisesti  
paikallisten toimijoiden, viranomaisten, yhteisöjen ja alkoholia  
myyvien tahojen kanssa. Pakka tarkoittaa paikallista alkoholipolitiikkaa. 
Miten Pakka sujuu Porissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä?
Minna Saano Kuvat Sari Iivonen, Lauri Turtola ja Shutterstock

nyt järjestelmälliseksi ja saumat-
tomaksi. Erilaisia kampanjoita 
toteutetaan pitkin vuotta ja pari 
kertaa vuodessa järjestetään yhteis-
työiltapäivä viranomaisten ja alu-
een anniskelun ja vähittäismyynnin 
luvanhaltijoiden kesken.

– Tapaamiset poikivat usein 
jotakin uutta, ideoita ja innostusta. 
Erityisesti se, että ravintoloitsijat 
ja vähittäiskauppiaat pääsevät 
jakamaan samanlaisia ongelmia 
keskenään, on koettu hyväksi.

Vakiintunut Pakka kuuluu 
Porissa monenlaisiin tapahtumiin. 
Kun toisen asteen oppilaitoksessa 
järjestetään terveyspäivä, pyyde-

tään ehkäisevä päihdetyö mukaan. 
Tai kun seiskaluokkalaiset ryhmäy-
tetään, on Pakka paikalla sielläkin.

– Ehkäisevästä päihdetyöstä on 
tullut näkyvää, toteaa Ilvonen.

Pakassa paikallisuus on Ilvosen 
mielestä ykkösasia.

– Meistä toimijoista on tullut 
tuttuja toisillemme ja miellämme 
Pakan omaksemme – se ei ole ylä-
tason tekemistä, vaan työ tehdään 
tässä ja nyt, yhteisömme hyväksi. 
Pakan mahtava oivallus on, että 
kun kukin hoitaa oman tonttinsa, 
ravintolat omansa, vanhemmat 
omansa, koulu omansa ja niin edel-
leen, paranee paikallinen tilanne. 

koordinaattori Sari 
Ilvonen.

Kokemuksesta hän 
toteaa, että alussa on 
panostettava kohtaa-
misiin ja tapaamisiin, 
luotava hyvä suhde eri 
toimijoiden kanssa ja 
kuunneltava kaikkien 
näkemyksiä.

– Tärkeää on myös 
muistaa, ettei ota 
henkilökohtaisesti, jos 
kaikki ei mene heti 
putkeen.

Porissa elinkeino-
elämän kanssa tehtävä 
Pakka-työ on kehitty-

Porin Pakan menestyksen takana ovat psyko-
siaalisten palveluiden päällikkö Matti Järvinen 
ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön 
koordinaattori Sari Iivonen.

Pakka innostaa  
paikallisesti
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Näkyvyyttä 
pienillä teoilla 

Pakka-työssä hienoa on, että 
se ulottuu kuntalaisten 
arkeen ja että ehkäisevän 

päihdetyön vaikutus pystytään 
kerralla kohdistamaan isoon 
ryhmään, sanoo Sodankylässä 
ehkäisevän päihdetyön yhdys-
henkilönä ja päihdetyöryhmän 
puheenjohtajana toimiva Satu 
Hoikka-Hietanen.

Keväällä Sodankylässä kam-
panjoitiin teemalla Älä välitä.

– Kauppiaat lähtivät innos-
tuneesti vastustamaan alkoholin 
välittämistä alaikäisille ja kokivat 
asian niin tärkeäksi, että maksoi-
vat osan materiaalikuluistakin, 
kertoo Hoikka-Hietanen.

Sodankyläläisille tehtiin myös 
päihdeasennekysely. Vastauksissa 
kuntalaiset ilmaisivat huolensa 
julkijuopottelusta ja toiveensa 
siitä, että nuoriin panostettai-
siin ehkäisevällä päihdetyöllä.  
Jatkossa tavoitteena on esittää 
kyselyn tuloksia päättäjille, saada 
keskustelua aikaiseksi ja viritellä 
nuuskasta ja muista päihteistä 
luentoja opiskelijoille.

Vuoden ajan ehkäisevän päih-
detyön parissa toiminut Hoikka-
Hietanen kertoo huomanneensa, 
että hyvinkin pienillä teoilla tai 
tiedotteilla voi saada näkyvyyttä.

– Hyvä keino on yhteistyö 
paikallisen median kanssa, hän 
kertoo.

–  Oman kokemukseni 
mukaan Pakka-työ vaatii jal-
kautumista, yhteydenpitoa, 
organisointia ja innostusta sekä 
hyvää työryhmää, jonka kanssa 
yhteistyö lähtee sujumaan, toteaa 
Hoikka-Hietanen. 

Uusi alku 

Jyväskylässä tehtiin Pakka-työtä hank-
keena, joka päättyi vuonna 2007. Nyt 
Jyväskylässä viritellään Pakka-toimin-

taa jälleen.
Uusi innostus virisi EHYT ry:n kautta.
– EHYT ry:n näkemykset, valmis 

aineisto ja saatavissa oleva tuki toiminnalle 
– ei meitä tarvinnut sen enempää houku-
tella aloittamaan Pakka-toimintaa, kertoo 
Jyväskylän kaupungin hyvinvointikoordi-
naattori Tytti Solankallio-Vahteri.

Myös hyvät kuulumiset Pakka-toimin-
nan onnistumisesta muualla Suomessa 
antavat lisäpontta.

Kun Pakka-toiminta tämän vuoden 
aikana Jyväskylässä käynnistyy, kaavailee 
Solankallio-Vahteri heti alkuun keskustelu- 
ja ideointitilaisuuksia kuntalaisten kesken.

– Pohdinta siitä, miten kaupungissa 
tuemme toinen toistemme hyvinvointia, 
antaa pohjaa tulevalle Pakka-työlle. 

JYVÄSKYLÄ

SODANKYLÄ

SODANKYLÄ

JYVÄSKYLÄ
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PORI

”Joulun tähti  
älä sammu”,  
toivoo ravintoloitsija

Ravintola Kirjakaupan ravintoloitsija 
Lauri Turtola on aktiivisesti mukana 
Porin Pakka-työssä. Hän on käynyt 

koordinaattori Sari Ilvosen kanssa kertomas-
sa ehkäisevästä päihdetyöstä myös muille 
ravintoloitsijoille eri paikkakunnilla.

Miltä Pakka-työ on tuntunut  
ravintoloitsijan näkökulmasta?
Hanke on antanut uusia yhteistyömuotoja 
eri toimijoiden, erityisesti viranomaisten 
kesken.
 Kaikki tahot ovat lähteneet avoimin 
mielin mukaan, olleet alusta asti aktiivisia ja 
suhtautuneet toimintaan vakavasti. Eri-
tyiskiitokset kuuluvat alkoholiylitarkastaja 
Heikki Mäelle ja Pakka-akka Sari Ilvoselle.

Oliko sinulla alussa epäilyksiä  
Pakan suhteen?
Pelkäsin kukkahattutätimäistä absolutismi 
-painajaista, mutta sellaista ei meillä Porissa 
ole onneksi ollut.

Millaista Pakka-työ konkreettisesti  
on ravintolassanne?
Olemme olleet mukana alueellisissa tem-
pauksissa, kuten Joulun tähti älä sammu, 
Selvästi hyvä ilta, Alkoholittomat drinkit 
ja Fiksusti terassilla. Juhlapyhinä meillä on 
tehostettua omavalvontaa.

Miten asiakkaat ovat tekemäänne 
ehkäisevään päihdetyöhön suhtautuneet?
Hyvin. Ainuttakaan negatiivista kommenttia 
ei ole kuulunut.

Tuntuuko siltä, että todella teette 
yhteisöllisesti ehkäisevää päihdetyötä?
Tuntuu. Välillä toki mietityttää, onko työllä 
vaikutuksia. Mutta uskon kuitenkin sen vai-
kutuksiin. Ainakin uskon Pakkaan enemmän 
kuin perinteisiin ”älä juo” -tyyppisiin valistus-
muotoihin.

Miksi suosittelet Pakka- 
yhteistyötä ravintoloille?
Pakka on ainutlaatuinen tilaisuus eri toimijoi-
den ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön. 
Asioista voidaan aidosti keskustella, eikä 
noudattaa keppi ja porkkana -menetelmiä. 
Puolueettoman Pakka-toimijan kautta on 
myös helpompi lähteä ajamaan kaikkia hyö-
dyttäviä yhteisiä asioita päättäjien kanssa.

Mitä hyötyä ravintolalle on lähteä mukaan 
ehkäisevään päihdetyöhön?
Selvempi ja fiksumpi asiakas aiheuttaa 
vähemmän harmia, antaa ravintolasta 
paremman kuvan ja jättää enemmän euroja 
kassaan. Tehokkaalla kampanjoinnilla ja 
omavalvonnalla työolot ravintolassa parane-
vat ja asiakkailla on mukavampaa. 

PORI

Ravintoloitsija Lauri Turtola kertoo, 
että asiakkailta on tullut Pakka-työstä 
pelkästään positiivista palautetta.
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Oikeus hoitoon ja 
kuntoutukseen mää-
räytyy avun, tuen 
ja hoidon tarpeen 
perusteella. Avun 

tarve voi olla hyvin erilaista aina 
raittiuden ylläpitämiseen, suurku-
lutuksen hillitsemiseen tai pitkälle 
kehittyneeseen päihderiippuvuu-
teen liittyen.

– Sujuvien päihdepalvelujen 
kannalta on tärkeää, että kunnat 
ja tulevaisuudessa sote-alueet 
kartoittavat oman alueensa palve-

lutarpeen ennen suunnittelua ja 
hankintoja, toteaa päihdeasiamies 
Marjo Tervo.

Nykyään palvelujen kirjo on 
moninainen matalan kynnyksen 
haittoja vähentävistä palveluista 
intensiiviseen päihdehuollon laitok-
sessa tapahtuvaan kuntoutukseen. 
Samalla palveluissa on kuitenkin 
kunnittain paljon vaihtelua. 

Palvelujärjestelmä on myös 
aikaisempaa pirstaleisempi, mikä 
tuottaa ongelmia sekä hoitoon että 
kuntoutukseen hakeutumisessa ja 

Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 
perusoikeuksia. Päihdehuoltolain mukaan 
kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto 
järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi 
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 
Kiti Poikonen Kuvitus Henna Ryynänen

Päihdeasiamies 

Ongelmatilanteet kannattaa aina selvittää ensin oman paikkakunnan 
tai sote-alueen palveluissa. Päihdeasiamies tarjoaa viimesijaista apua 
oikeusturva-asioissa.

auttaa ja neuvoo asiakkaita

Apua päihdeongelmiin
Terveyskeskus  puh. 123456
Sosiaalitoimi  puh. 234567
A-klinikka  puh. 345678
Potilasasiamies  puh. 456789
Sosiaaliasiamies  puh. 567890
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hoidon aikaisen avun ja tuen koor-
dinoinnissa. 

Tämän lisäksi ongelmat kasau-
tuvat usein samoille ihmisille, mikä 
vaikeuttaa esimerkiksi palveluihin 
kiinnittymistä. Asiakkaiden oikeuk-
sien turvaamiselle liittyvälle oikeu-
delliselle neuvonta- ja edunvalvon-
tatyölle onkin edelleen tarvetta. 

Oikeus hyvään kohteluun

Sosiaalihuollon asiakas- ja potilas-
lakiin on palveluiden tuottamisen 
lähtökohdaksi kirjattu asiakasläh-
töisyys, oikeus hyvään kohteluun 
ja laadultaan hyvään sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon. Säännösten 
soveltamisessa on kuitenkin puut-
teita tai niitä tulkitaan vähemmän 
asiakaslähtöisesti.  

Tyypillinen päihdeasiamies-
toiminnan asiakas on palvelujen 
väliinputoaja, joka ei ole saanut 
tarvitsemaansa hoitoa tai kuntou-
tusta omassa kunnassaan tai sen 
aikaista sosiaaliturvaa. Lisäksi hän 
on saattanut kokea tulleensa kaltoin 
kohdelluksi. 

Asiakas saattaa olla monenkin 
palvelun piirissä, mutta yhdellä-
kään taholla ei ole välttämättä 
kokonaiskuvaa tai -vastuuta asiak-
kaan tilanteesta. Hoito- ja kuntou-
tusjatkumot eivät aina toimi, kun 
hankinnat on pilkottu eri tuottajille.

– Jotta vältyttäisiin asiakkaiden 
pallottelulta luukulta toiselle, tulisi 
palvelu-, kuntoutus- tai hoito-
suunnitelmat laatia ajoissa siten, 
että niistä selviää kuntoutuksen 
vastuullinen taho. Sosiaalihuollon 
asiakkaalle on nimettävä asiakkuu-

den ajaksi oma työntekijä, jonka 
tehtävänä on asiakkaan tarpeiden ja 
edun mukaisesti edistää palvelujen 
toteuttamista, Tervo toteaa.

Joskus asiakas joutuu odotta-
maan hoitoaan tai kuntoutustaan 
koskevaa ratkaisua tai lääkäriaikaa 
kohtuuttoman kauan. Palveluista 
saatetaan myös kirjata asiakkaita 
ulos ilman riittäviä perusteluja tai 
tietoa siitä, miten hoito turvataan 
jatkossa. 

– Ennen kuin tehdään kovin 
radikaaleja toimenpiteitä, tilanne 
olisi selvitettävä ja asiakasta 
kuultava. Näin vältytään turhilta 
väärin ymmärryksiltä sekä vali-
tuksilta ja muistutuksilta, toteaa 
päihdeasiamiestoiminnan kehittä-
mis- ja edunvalvontakoordinaattori  
Riikka Perälä.  

– Yritämme muistuttaa asia-
kasta myös hänen velvollisuuksis-
taan: esimerkiksi pitämään kiinni 
sovituista tapaamisista. Asiakkaita 
myös auttaa, jos heille selittää 
selkeästi, mihin jokin käytäntö tai 
työntekijän ratkaisu perustuu. Näin 
ei synny kuvaa mielivallasta tai 
ilkeilystä, hän jatkaa.  

Sote-uudistus ja 
päihdepalvelut

Sote-uudistuksessa tavoitteena on 
sosiaali- ja terveyspalvelujen saata-
vuus ja hyvä laatu sekä kansalais-
ten oikeuksien varmistaminen. 

– Olipa päihdepalvelujen 
järjestämis- ja tuottamistapa mikä 
tahansa, on niiden periaatteena 
oltava matala kynnys sekä kuntou-
tus- ja hoitoketjujen katkeamatto-

muus. Terveydenhuolto- ja sosi-
aalihuoltolaissa säädetään myös, 
että päihdetyön on muodostettava 
kokonaisuus kunnassa tehtävän 
mielenterveystyön kanssa, selven-
tää Tervo.

– Viime vuosina laitoskuntou-
tusta on vähennetty ja päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujia tavataan 
yhä useammin esimerkiksi asu-
mispalveluissa. Tällä hetkellä on 
havaittavissa, että osa asukkaista 
jää vaille riittävää kuntoutusta 
ja päihdeongelmat kroonistuvat, 
jatkaa Perälä.  

Asiakastyön lisäksi päihdeasia-
miestoiminnassa tehdäänkin myös 
laajempaa päihdepalveluiden kehit-
tämis- ja edunvalvontatyötä.

– Käymme vierailuilla eri hoito-
paikoissa, tapaamme työntekijöitä 
ja teemme yhteistyötä eri sidos-
ryhmien kanssa asiakkaan aseman 
parantamiseksi, Riikka Perälä 
kertoo. 

Tämän lisäksi järjestetään 
alutoimijoiden ja EHYT ry:n 
jäsenjärjestöjen kanssa verkosto-
tapaamisia eri puolella Suomea. 
Näissä tilaisuuksissa koulutetaan ja 
konsultoidaan eri tahoja palveluita 
velvoittavasta lainsäädännöstä ja 
kerätään niin sanottuja hiljaisia 
signaaleja asiakkaiden palveluiden 
ulkopuolelle jäämisestä. 

– Päihdepalvelujen järjes-
tämisvelvollisuuden siirtyessä 
sote-alueille on huomioi tava, että 
ehkäisevän päihdetyön järjestämis-
velvollisuus on edelleen kuntien 
vastuulla. Rakenteelliset muutokset 
eivät saa luoda katkosta alueellisen 
hyvinvointityön suunnitteluun, 
Marjo Tervo lisää. 

Lisätietoja Päihdeasia mies-
toiminnasta: www.ehyt.fi ja  
www.paihdeasiamies.fi 

Sujuvat päihdepalvelut 
ovat kaikkien etu.

Asiakkaita myös auttaa, jos heille 
selittää selkeästi, mihin jokin 
käytäntö tai työntekijän ratkaisu 
perustuu.
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siaan EHYT ry:n kouluttajan esit-
tämistä kysymyksistä. Oletko kes-
kustellut nuoren kanssa päihteistä? 
Mistä keskustelu lähti liikkeelle? 
Oliko se mielestäsi onnistunut? 

Haukilahden 8.-luokkalaiset 
olivat EHYT ry:n järjestämällä päih-
dekasvatustunnilla. Kahden viikon 
kuluttua järjestettiin vanhempain-
ilta, jossa käsiteltiin oppitunnin 
satoa: Mitä omat lapset vastasi-
vat päihteidenkäyttöä koskeviin 
kysymyksiin? Miten he suhtautuvat 
päihteisiin?

Paikalla on lähes 60 vanhempaa 
ja palaute on ainakin yhden asian 
suhteen selvä: kotona huomaa, 
kun koulussa on käsitelty päih-
teitä. Vanhempien mukaan lasten 
huomio kiinnittyy aivan eri tavalla 

ruokapöydässä seisovaan viinipul-
loon tai vanhemman saunaolueen.

– Miksi sä juot olutta? Miksi 
vesi tai limppari ei käy? Kotona 
kysytään.

– Nuoret kyseenalaistavat van-
hempien tekemisiä ja perusteluja. 
Joutuu todella miettimään vastauk-
siaan, toteaa eräs vanhempi. 

EHYT ry:n koulutyön tavoit-
teena onkin ennen kaikkea lisätä 
keskustelua päihteistä nuorten ja 
heidän lähellään olevien aikuisten 
välillä. Taustalla on tavoite ehkäistä 
nuorten päihteiden käyttöä tai siir-
tää aloittamista myöhemmälle iälle. 

Saarnasta keskusteluun 

EHYT ry:n interaktiivinen, ano-
nyymi äänestysmenetelmä herät-
tää nuorten kiinnostuksen Kilterin 
koululla Vantaan Myyrmäessä. 
Käytätkö nikotiinituotteita? Juotko 
alkoholia humalaan asti? Hyväk-
sytkö kannabiksen satunnaisen tai 
säännöllisen käytön?

Tunneilla käytössä olevan 
äänestyksen avulla ryhmän päihde-
asenteista ja -kokemuksista saadaan 
ajankohtaista tietoa ja niistä keskus-
tellaan kouluttajan johdolla. Tuloksia 
käytetään keskustelun virittämiseksi 
vanhempainillassa ja koulun henki-
lökunnalle järjestettävässä tilaisuu-
dessa. 

– EHYT ry:n kouluttaja voi auttaa 
henkilökuntaa arvioimaan ja kehit-
tämään koulun päihdekasvatusta, 
vinkkaa EHYT ry:n koulutyön pääl-
likkö Ranja Koski.

Haukilahden koulun rehtori Ari 
Suistolan mielestä on tärkeää, että 
henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuus 
käsitellä nuorten tuloksia. 

– Tulokset hyödyttävät esimerkiksi 
terveystiedon opetusta, jossa niitä voi-
daan käyttää laajemmankin keskuste-
lun välineenä, Suistola toteaa.

– Palaute on ollut positiivista 
niin oppilailta ja vanhemmilta kuin 
henkilöstöltä, kertoo Suistola, joka 
tuntee EHYT ry:n työtä jo sen yhden 

2010-luvulla koulujen ehkäisevä päihdetyö vaatii monitahoista yhteistyötä. 
EHYT ry tarjoaa kouluille monipuolisesti erilaisia koulutusmalleja ja 
materiaaleja. Päihdeasioista järjestetään myös vanhempainiltoja.
Jenni Tikkanen Kuvat Jari Härkönen ja Viljami Sainio

 YHDEN KEIKAN JUTTU 
vai pitempiaikainen kumppanuus?

V
anhempainillassa 
Espoon Haukilah-
dessa kuuluu innos-
tunut puheensorina, 
kun vanhemmat 
vaihtavat kokemuk-
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perustajajärjestön ajalta 2000-luvun 
alusta. Koulutyön menetelmillä 
mitatut päihdetulokset ovat Hauki-
lahden koulussa parantuneet vuosi 
vuodelta. 

Suistola luottaa EHYT ry:n kou-
luttajien ammattitaitoon. 

– Kun on jo sata kertaa kuullut 
pahimmat vastaväitteet, kasetti ei 
sekoa hankalimmastakaan kysy-
myksestä, EHYT ry:n kouluttaja 
Eero Salonlahti naurahtaa.  

Kuuntelu ja  
keskustelu riittävät

EHYT ry:n asiantuntijat kiertä-
vät kouluissa mielellään, mutta 

rohkaisevat koulujen henkilöstöä 
ottamaan ehkäisevän päihdetyön 
asiakseen. 

– Puhuakseen päihteistä 
nuorten kanssa ei tarvitse olla 
asiantuntija. Riittää, että kuunte-
lee ja keskustelee kunnioittavasti, 
Salonlahti toteaa.

Päihdekulttuurin uudet ilmiöt 
herättävät kysymyksiä kaikissa 
aikuisissa. Mitä esimerkiksi kan-
nabiksesta pitäisi sanoa nuorelle, 
joka haastaa netistä löytämillään 
tiedoilla? 

Huoltajille vanhempainilta 
antaa tärkeitä, uusia argumentteja 
kodin päihdekeskusteluihin. 

– Tämän päiväin nuoret arvosta-
vat faktoja ja tietävät paljon enemmän 
kuin aiemmat sukupolvet, toteaa 
erään 8.-luokkalaisen äiti Alexandra 
Naumanen Haukilahden vanhem-
painillassa.

Naumanen käy päihdekeskus-
teluja myös vapaa-ajallaan. Ame-
rikkalaisen jalkapallon parissa hän 
kohtaa säännöllisesti noin sata nuorta 
miestä. Naumanen on ilahtunut siitä, 
kuinka paljon pojat puhuvat keske-
nään hankalistakin aiheista, kuten 
päihteistä. 

– Osalla pojista puuttuu aikui-
sia, joiden kanssa uskaltaisi puhua. 
Tällöin omanikäiset tai vanhemmat 

 Alexandra Naumanen ja Eero  
Salonlahti ovat yhtä mieltä siitä, 
että tämän päivän nuoret ovat 
fiksum pia kuin aiemmat sukupolvet.  
– On hienoa, että päihteettömyys  
on IN nuorten keskuudessa.

 Kilterin koulun liikunnan ja  
terveys tiedon opettaja Pauliina  
Savijoen mielestä on tärkeää, että 
nuoret saavat tietoa eri näkökulmista. 
– Esimerkiksi kannabiksen kohdalla 
nuoret eivät tule ajatelleeksi, että 
kiinnijäämisestä mahdollisesti tuleva 
merkintä voi sulkea monia urapolkuja.

EHYT ry:n 
koulutukset polkaistaan 
käyntiin keskustelua herättävällä 
Päihdeilmiö-videolla. Mikä on 
Suomen yleisin päihde? Miksi 
ihmiset haluavat päihtyä? 

youtube.com/ehytry
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kaverit sekä harrastus-
piirissä olevat aikuiset 
ovat usein niitä juttuka-
vereita ja esikuviakin. 
Sitten riippuu ihan 
porukasta, hyväksy-
täänkö päihteet vai ei. 
Kuka porukassa johtaa 
puhetta, kun aikuisia ei 
ole paikalla? Naumanen pohtii.

Salonlahti näkee työssään mah-
dollisuuden muuttaa suomalaista 
päihdekulttuuria: 

– Kun koulun ja kodin keskuste-
luissa päästään päihdekysymyksen 
ytimeen – siihen, miksi päihteitä käy-
tetään, voidaan muuttaa asenteita. 

 Kilterinkoululla 7I-luokkalaiset Ibrahim (vas.), 
Patrik, Rahma ja Aada kertovat, että kotona on jo 
käyty päihteisiin liittyviä keskusteluja. Oppitunnis-
ta mieleen jäivät erilaiset kannabikseen liittyvät 
myytit, joita kouluttajan kanssa perattiin.

Puhuakseen 
päihteistä 
nuorten kanssa 
ei tarvitse olla 
asiantuntija.

Koulutusta 
kasvatusalan 
ammattilaisille

Ulkopuolisen toimijan pitämä oppitunti voi täydentää 
koulun päihdekasvatusta. EHYT ry hakee kouluyh-
teistyöstä kuitenkin pitempää kumppanuutta, jolla 

voidaan kehittää koulujen omaa päihdekasvatusosaamista. 
EHYT ry:ssä seurataan opetussuunnitelmien ja kouluja 

koskevan lainsäädännön kehitystä.
– Syksyksi 2016 kehitämme koulutusmallejamme vastaa-

maan paremmin terveystiedon opetukselle asetettuja terve-
ysosaamisen tavoitteita, jotka määritellään elokuussa 2016 
voimaan astuvassa opetussuunnitelmassa. Monet koulutuk-
semme ja materiaalimme tukevat myös vuonna 2014 voi-
maan astuneen opiskeluhuoltolain tavoitetta yhteisöllisestä ja 
ehkäisevästä työstä, kertoo koulutyön päällikkö Ranja Koski. 

EHYT ry:n koulutyön  
päällikkö Ranja Koski.

Haukilahden koulun rehtori  
Aki Suistola kertoo, että heillä  
päihdekasvatus on kantanut hedelmää.

– Oppilaitoksissa teh-
dään ehkäisevää päih-
detyötä usein ihan huo-
maamatta. Turvallisten ja 
mukavien opiskeluryh-
mien luominen on sitä 
parhaimmillaan. 

Ammattilaisille suun-
natut koulutukset tähtää-
vätkin hyvän ilmapiirin ja 
keskusteluyhteyden luo-
miseen.

– Työntekijämme ovat 
niin opettajien, opiskelu-
huollon toimijoiden kuin 
nuorisotyöntekijöiden 
palveluksessa. 

EHYT ry kouluttaa ja 
tarjoaa materiaaleja alko-
holiin, nikotiinituottei-
siin, kannabikseen, digi-
pelaamiseen sekä toimivien ryhmien ja hyvän ryhmähengen 
rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjolla on myös 
hyvinvointijohtamisen koulutusta.

Tieto- ja viestintätekniikan merkitys koulujen oppimisym-
päristöissä kasvaa. 

– Digitalisoituminen mahdollistaa sen, että ajankohtai-
nen tieto ja laadukkaat materiaalit ovat kaikkien saatavilla. 
Päihdekasvatustunnin voi pitää kuka tahansa koulun henki-
lökunnasta tai vapaaehtoinen, ja vanhemmat voidaan ohjata 
tutkimaan luotettavia lähteitä lasten kanssa. 

– Kannustan ottamaan rohkeasti yhteydessä meihin, niin 
voimme kehittää työskentelytapoja yhdessä, Koski päättää. 

Lisätietoja EHYT ry:n koulutyöstä  
osoitteessa ehyt.fi. 
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netta. Nyt on vuorossa ehkäisevän 
päihdetyön kehittäminen. 

EHYT ry:n Etelä-Suomen alue-
koordinaattori Heli Vaija tapasi 
Eksoten ehkäisevän päihdetyön 
koordinaattorin Sanna Ahtiaisen, 
joka aloitti työssään viime touko-
kuussa.

Vaija on työskennellyt ehkäi-
sevän päihdetyön asiantuntijana, 
kouluttajana sekä alueellisten 
verkostojen ja järjestöjen yhteys-
henkilön. Hänen toimipisteensä on 
Valkealassa.

Vaijaa kiinnostivat Eksoten 
onnistumisen avaimet.

Heli Vaija: Lappeenrannassa 
on pitkät ja vahvat raittiustyön 
perinteet. Nyt kenttänä on koko 
maakunta, kun Imatrakin liit-
tyy täysjäseneksi. Miten Eksoten 
ehkäisevä päihdetyö kehittyy?
Sanna Ahtiainen: Eksoten ehkäi-
sevään päihdetyöhön on varattu 
kolme henkilötyövuotta, töitä on 
koordinaattorin lisäksi ohjaajalle 
ja suunnittelijalle. Tällä hetkellä 

paikoista on täytettynä vain minun 
toimeni.

Tavoitteenamme on jalkaut-
taa ehkäisevä päihdetyö kaikkiin 
yhdeksään kuntaan ja kohdistaa se 
kaikenikäisiin. 

Ensi vuonna ehkäisevä päih-
detyö vaihtaa aikuisten psykososi-
aalisista palveluista hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen tiimiin. 
Ehkäisevä päihdetyö istuu sinne 
hyvin. Pääsemme osaksi isompaa 
kokonaisuutta, hyödyntämään toi-
siamme ja tekemään pitkän tähtäi-
men suunnitelmia.

Iskulauseenne on, että ehkäisevä 
päihdetyö kuuluu kaikille.  
Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Meillä on verkosto, johon kuu-
luu jokaisesta kunnasta yhdestä 
kahteen ehkäisevän päihdetyön 
yhdyshenkilöä. Heistä osa on 
Eksoten ja osa kuntien palveluk-
sessa.  

Varsinaisen työn tekemiseen 
osallistuvat kaikki sosiaali- ja 
terveys alan, nuorisotyön, vapaa-
aika- ja kulttuuritoimen ammattilai-
set. Tavoitteena on, että ehkäisevää 
päihdetyötä tehtäisiin luontevasti 
osana toimintaa myös työpaikoilla, 
kouluissa ja harrastusseuroissa. 

Miten ehkäisevän päihdetyön 
uusi lakimuutos näkyy toiminnas-
sanne?
Sehän velvoittaa kuntia osallis-
tumaan aktiivisemmin. Todennä-
köisesti maakunnallinen hyvin-
vointityöryhmä toimii ehkäisevän 
päihdetyön työryhmänä. Katsotaan, 
tarvitsemmeko vielä käytännön asi-
oita miettivän alatyöryhmän.

Haimme myös Pakka-mallin 
toteuttamiseen hankerahaa viime 
vuonna, mutta emme saaneet 
sitä. Päätimme kuitenkin Imatran 
kanssa aloittaa kehittämistyön 
omana työnä.

Etelä-Karjalassa ehkäisevä päihdetyö ponnistaa 
raittiustyön vahvoista perinteistä kohti 
kuntia ja kaikenikäisiä ihmisiä. Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiirin ehkäisevän päihdetyön 
koordinaattori Sanna Ahtiainen uskoo 
moniammatilliseen ja suunnitelmalliseen työhön.
Tiina Suomalainen Kuva Mikko Nikkinen

Eri kuntien 
haasteet 
ovat hyvin 
erilaiset.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri (Eksote) on 
uudistanut onnistuneesti 
päihdepalvelujen raken-

Ehkäisevä  
päihdetyö 
kuuluu kaikille
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Kuulostaa hyvältä, teette moni-
alaista yhteistyötä kunnissa. Entä 
millaista on EHYT ry:n ja muiden 
järjestöjen yhteistyö? 
Meillä on ostopalvelusopimuk-
sia eri järjestöjen kanssa. Lisäksi 
teemme tiivistä yhteistyötä pai-
kallisjärjestöjen kanssa. Meillä 
on muun muassa päihdetunteja 
kouluissa, kampanjoita ja järjestö-
tapaamisia.

Eksoten erityispiirteenä on itä-
rajan läheisyys, mikä näkyy rajan 
yli tuotavan tupakan yleisyytenä. 
Miten siihen puututaan?

Tuontitupakan leviämiseen on 
vaikea puuttua, koska sitä saa 
tuoda rajan yli tietyn määrän. 
Tupakkaa valuu nuorille aikui-
silta. Aikuiset kuitenkin kavahta-
vat kieltoja. Olemme miettineet, 
miten voisi positiivisesti nostaa 
esiin ajatusta, että tupakan välit-
täminen on laitonta ja haitallista? 
Voisiko vaikkapa tullissa jakaa 
infolappusia?

Uuden tupakkalakiehdotuk-
sen mukaan tupakkaa saisi tuoda 
maahan vasta yli 20 tunnin 
matkalta. Se varmasti hillitsisi 
tuontia.

Etelä-Karjalassa on aina osattu 
tehdä ehkäisevää päihdetyötä 
karjalaisittain positiivisella 
otteella. Mitä muuta pidät 
tärkeänä?
On tehtävä suunnitelmallista ja 
järjestelmällistä työtä ja yhteistyötä. 
Toki erilaisiin päihdetrendeihin on 
pystyttävä puuttumaan nopeastikin 
kampanjoilla. 

Olemme iso alue – yhdeksän 
kuntaa ja asukkaita noin 133 000. Eri 
kuntien haasteet ovat hyvin erilai-
sia. Se ehkäisevän päihdetyön malli, 
mikä puree Lappeenrannassa, ei 
välttämättä tepsi Parikkalassa. 

– Tavoitteenamme on jalkauttaa ehkäisevä päihdetyö kaikkiin yhdeksään kuntaan ja kohdistaa 
se kaikenikäisille, kertoo Eksoten Sanna Ahtiainen (vas.) EHYT ry:n Heli Vaijalle.
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Rahapelien ongelmapelaa-
jia on tutkittu jo pitkään. 
Ehkäisevän päihdetyön 
kannalta tärkeämpiä 

ovat kuitenkin riskipelaajat ja hei-
dän tunnistaminen. Tähän asiaan 
pureutuu EHYT ry:n marraskuussa 
2015 julkaisema Rahapelaamisen 
riskirajoilla -selvitys.

– Riskipelaaja on rahapelaaja, 
joka pelaa omiin mahdollisuuksiin 
nähden joko rahallisesti tai ajalli-
sesti niin paljon, että siitä aiheutuu 
haittoja taloudessa, terveydessä tai 
sosiaalisissa suhteissa, projektipääl-
likkö Tapio Jaakkola EHYT ry:stä 
kiteyttää.

Turhaan ei Suomessa olla 
huolissaan. Riskipelaajien osuus on 
meillä lähes puolitoistakertainen 
verrattuna moneen muuhun maa-
han, kuten Iso-Britanniaan. Noin 
puoli miljoonaa suomalaista kertoo 

pelaavansa niin paljon, että siitä on 
haittaa itselle tai lähipiirille. 

– Kun ihminen on turhautunut, 
ahdistunut tai tylsistynyt, pelit 
tarjoavat sisältöä elämään. Hyvä 
niin, mutta jos rahapelaaminen 
toimii vain negatiivisten tunteiden 
säätelyn välikappaleena, ollaan 
heikoilla jäillä.

Riskipelaajan profiili

EHYT ry:n selvityksen mukaan 
riskipelaamisella on suora yhteys 
päihteiden käyttöön, ja siksi sen 
kytkeminen muuhun ehkäisevään 
päihdetyöhön on täysin luontevaa. 
Riskipelaajat tupakoivat ja juovat 
kerralla enemmän alkoholia kuin 
maltillisesti pelaavat.

Kolme neljästä riskirahapelaa-
jasta on miehiä, jotka ovat aloitta-
neet pelaamisen nuorena. Puolet 
heistä on pelannut vähintään neljää 
eri rahapeliä kuluneen vuoden 
aikana. Riskipelaajat ovat aloitta-
neet pelaamisen rahapeliautomaa-
teilla, maltilliset lotolla.

Riskialttiutta voidaan mitata

EHYT ry:n selvityksen yhteydessä 
kehitettiin riskialttiin rahapelikulu-
tuksen tunnistamiseksi mittari. Se 

toimii vähän samalla tavalla kuin 
alkoholin käytön riskiä seulova 
AUDIT-testi. Mittari vaatii vielä tes-
taamista ennen kuin sen voi ottaa 
laajemmin käyttöön. 

Mittarissa on kolme kysymystä: 
kuinka usein pelaa, kuinka montaa 
eri peliä pelaa, ja pelaako joitain 
luetelluista riskipeleistä, kuten 
raha-automaatit tai nettikasino.

Jos vastaaja pelaa vähintään 
kerran viikossa ja useampaa kuin 
neljää eri rahapeliä, voidaan pelaa-
mista pitää riskialttiina. Kyse ei 
välttämättä vielä ole ongelmapelaa-
misesta. 

Jaakkola muistuttaa, että mittari 
ei anna diagnoosia rahapeliongel-
masta vaan toimii lähinnä työka-
luna keskustelun avaamisessa. 
Peliongelman tunnistamiseen on 
käytössä jo tutkittuja mittareita. 

– Koska ongelmilla on taipu-
mus kasaantua, rahapelaaminen 
on hyvä ottaa esiin keskusteluissa 
silloin kun esimerkiksi päihde- tai 
mielenterveysongelma nousee 
esiin, Jaakkola kertoo.

Miten haittoja ehkäistään?

Ehkäisevän työn toimet keskittyvät 
karkeasti jaotellen sääntelyyn sekä 

Apua riskipelaamisen  
tunnistamiseen

Noin puoli miljoonaa 
suomalaista kertoo 

pelaamisestaan olevan 
haittaa itselle tai 

lähipiirille.

Joulukuussa voimaan astuva laki tuo rahapelaamisen osaksi 
ehkäisevää päihdetyötä. Ensin on kuitenkin tunnistettava 
riskipelaaja, jotta piilevään ongelmaan voidaan puuttua ajoissa. 
Marjo Tiirikka Kuva EHYT ry

Arpa-projekti suosittelee pitämään 
pelikukkaron erillään muista rahoista.  
– Hyvä keino hallita rahapelaamiseen liittyviä 
riskejä on budjetoida rahat ja pysyä budjetissa, 
toteaa projektin päällikkö Tapio Jaakkola.
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toisaalta ihmisten kohtaamiseen ja 
keskustelun herättämiseen esimer-
kiksi koulutusten ja tiedottamisen 
avulla. Tehokas keino haittojen 
ehkäisemiseksi on rahapelitarjon-
nan saatavuuden sääntely, kuten 
pelien ja sijoituspaikkojen määrien, 
aukioloaikojen ja markkinoinnin 
rajoitukset. Nämä kuuluvat viran-
omaistoiminnan piiriin. Myös ikä-
rajavalvonta on tärkeä osa rahape-
lihaittojen ehkäisyä, ja siihen onkin 

Lain rinnalle  
selvempiä 
toimintaohjeita

Joulukuussa 2015 voimaan astuvan eh-
käisevän päihdetyön järjestämistä kos-

kevan lain mukaan päihde- ja rahapeli-
haittojen ehkäisystä vastaa julkinen valta 
yhteistyössä yleishyödyllisten järjestöjen 
kanssa. Rahapelihaittojen ehkäisy nousee 
uudessa laissa päihdehaittojen ehkäisyn 
rinnalle. Lain toimeenpanon tueksi on 
tehty Ehkäisevän päihdetyön toiminta-
ohjelma, joka asettaa suuntaviivat työlle.
 EHYT ry:n Tapio Jaakkolan mielestä 
seuraava askel olisi rahapeli poliittisen 
ohjelman luominen, jossa määriteltäi-
siin tavoitteet ja selkeät toimenpiteet 
rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. 
Samalla tulisi päättää resurssit ehkäi-
sylle, hoidolle ja tutkimukselle ja pohtia 
yleisesti rahapeliyhtiöiden tuottotavoit-
teita ja markkinointia. 

 

 

Rahapelaamisen voi ottaa puheeksi yksinkertaisten kysymysten avulla. 
Jo kaksi kyllä-vastausta kertoo kohonneesta riskistä rahapelihaittoihin.

paneuduttu paikalliseen toimintaan 
keskittyvässä Pakka-mallissa. 

EHYT ry panostaa keväällä 2015 
käynnistyneessä Arpa-projektissa 
aikuisten rahapelihaittoja ehkäise-
vän työn kehittämiseen ja toteut-
tamiseen kohderyhmänään erityi-
sesti riskipelaajat. Myös selvitys 
riskirahapelaamisesta  syntyi osana 
projektia.

Jaakkolan mukaan tietoa tar-
vitaan paitsi liiallisen pelaamisen 

aiheuttamista ongelmista myös 
itse pelaamisesta ja vääristyneistä 
ajatusmalleista. Tätä tietoa voivat 
kansalaisjärjestötkin olla mukana 
levittämässä.

– Lainarahalla ei saisi koskaan 
pelata. Rahapeleihin tulisi kuluttaa 
vain vapaa-ajan menoihin tarkoitet-
tua rahaa ja vain sen verran kuin on 
varaa hävitä. On myös syytä pitää 
huolta, että pelaaminen ei häiritse 
opiskelua, työtä tai muuta sosiaa-
lista elämää, listaa Jaakkola tärkeitä 
viestejä. 

EHYT ry:n selvitys Rahapelaamisen 

riskirajoilla (Mirka Smolej, Salla Karjalainen 

ja Tapio Jaakkola) tehtiin suomalaisten 

riskipelaa misesta Väestökysely 2011 

-aineiston (Rahapelitutkimus 2011) pohjalta. 

Selvitys on ladattavissa  

osoitteesta www.ehyt.fi. 
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ånni-hankkeessa tavattiin 5. ja 
6. -luokkalaisia lapsia ja kerättiin 
heiltä päihdeaiheisia kysymyksiä. 
Kysymykset esitettiin kolmelle 
koomikolle ja vastaukset kuvattiin. 
Mitä sinä olisit vastannut?  
Kiti Poikonen Kuvat ånni-hankkeen videot

gallup
KYSYMYKSIÄ PÄIHTEISTÄ

Lapset kysyivät 
päihteistä – 

mitä koomikot 
vastasivat?

Onko silloin kivaa, kun on  
humalassa?
Näemme miehen kävelevän 
kadulla. Hän nauraa: hahhahaha-
haa! Mutta voimmeko tietää, että 
hänellä todella on hauskaa?

Miksi päihteet on keksitty?
Odota, nyt vähän peruutetaan, 
koska jos ihan semantiikan kautta 
lähtee lähestymään tätä sun kysy-
mystä, niin voi kysyä – keksitty? 
Siis onko joku aktiivisesti keksi-
nyt? Vai onko ne vain tavallaan 
vain putkahtaneet jostain? Ja 
tämä on se kysymys, mitä pitäisi 
enemmänkin tutkia. Taiteessa. 
Muun muassa. 

Albert
”Oon vähän niin kuin 
insinööri. Kysy mitä vaan, mä 
tiiän kaikki vastaukset!”

Kuka keksi alkoholin?
Kuka keksi alkoholin? Se on hyvä 
kysymys, siihen ei välttämättä voi 
vastata. Koska alkoholi on ollut 
aina. Mutta miten sulla mene kou-
lussa, tarviitko apua fysiikassa tai 
käsitöissä? Kysy vaan!

Miksi kaikki käyttää päihteitä?
Tämä on hankala kysymys. Koska, 
eihän kaikki edes käytä päihteitä. 
Minä en esimerkiksi käytä mitään 
päihteitä. Minä saan iloa pienistä  
asioista, kuten esimerkiksi 
saippua kuplista. Niin kuin sinäkin 
voit. Se on yhtä hyvä asia.

Onko alkoholissa mitään  
järkeä tai hyötyä?
Ei ole. Mutta, oletko kuullut sem-
moisen biisin kuin: se teki Front-
side Ollien! Vouvou!

Fathi
”Hyviä vastauksia helppoihin 
kysymyksiin, siis kunhan ne  
vain ovat helppoja.”

Mistä huumeet ja  
alkoholi tehdään?
No, huumeet ja alkoholi, no ensinnä-
kin alkoholi keitetään, mutta huumeet 
kasvatetaan luonnossa. Mutta kyllä siis 
jotkut huumeet keitetäänkin. Mutta 
mariahuanaa ei keitetä. Teepannussa 
ehkä keitetään. Ja alkoholi, se tulee 
Alkosta. Sitä keitettiin joskus metsässä. 
Mutta siis kyllä joskus kasvatettiinkin 
metsissä huumeita. Helppo kysymys!

Miksi päihteet on keksitty?
Siis huumeet keksittiin sodankäyt-
töön ja lääkekäyttöön.  Ja sitten siellä 
sodassa se vahvisti, ja lääkkeissä se 
auttoi. Mutta sitten jossain vaiheessa 
ne tajusi, on väärinkäyttöä. Tiiättekste? 
Käytettiin oopiumia niissä luolissa. Ei 
siis missään luolamiesluolissa vaan 
tämä oli paljon sen jälkeen, eli lähihis-
toriassa, joskus 40 vuotta sitten. Toi oli 
vähän vaikeempi kysymys.

Christoffer 
"Näyttelijä – siis ihan oikea 
näyttelijä. Näytteleminen on 
ymmärtämistä, siksi ymmärrän 
myös sinua."

Katso ånni-videot  
Youtubesta.
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pia keinoja, jotka vaikuttavat siihen, 
miksi ihmiset ylipäänsä vievät alko-
holia elimistöönsä. 

Keskeisimpiä juomisen syitä on 
pyrkimys kokea yhteenkuuluvuuden 
tunteita. Pullon äärellä oma porukka 
tuntuu entistä paremmalta, puolitu-
tuista tulee sydänystäviä ja uusiin-
kin ihmisiin on helpompi tutustua. 
Erillisistä minuista muodostuu yksi, 
suuri Me. Juominen on suomalaisessa 
kulttuurissa tärkeä yhdessäolon 
tekniikka. Tämä korostuu erityisesti 
nuorilla ja nuorilla aikuisilla.

Siksi ehkäisevän päihdetyön pitää 
tuottaa ja tukea muita kuin juomi-
selle perustuvia yhdessäolon keinoja. 
Vahva yhteenkuuluvuuden tunne 
ehkäisee päihde- ja mielenterveyson-
gelmia, mutta sen on myös osoitettu 
muun muassa vähentävän opintojen 
keskeyttämistä. Jos viihtyy jokapäi-
väisessä arjessaan, sitä ei ole tarpeen 
ylittää päihteillä tai muuten lähteä 
karkuun.

Päihdeongelmien ehkäisyllä ei ole 
omistajuutta. On ajanhukkaa kiistellä 
siitä, kenen vastuulla ongelmien 
ehkäisy on. Jokainen on vastuussa 
omalla tontillaan: lainsäätäjät turval-
lisesta yhteiskunnasta, vanhemmat 
kodista ja opettajat kouluyhteisöstä. 
Pääasia on, että ehkäisevää työtä 
tehdään ja ymmärretään, miksi sitä 
tehdään. Ehdotan seuraavaa tavoi-
tetta: mihin hyvänsä ihminen elämäs-
sään pyrkiikin, elinympäristön on 
tarjottava siihen houkuttelevampia ja 
kestävämpiä keinoja kuin päihteet.

Antti Maunu
VTT, EHYT ry:n erityissuunnittelija

kolumni
ANTTI MAUNU

Helpot ja vaikeat keinot
Alkoholitutkija Klaus Mäkelä 

erotteli 1980-luvun alussa 
helppoja ja vaikeita selityksiä 

sille, miksi raittius on historian kulu-
essa ollut joskus yleisempää ja joskus 
harvinaisempaa.

Helppoja selityksiä olivat alko-
holin saatavuuteen, ihmisten osto-
voimaan ja sosiaaliseen kontrolliin 
liittyvät tekijät. Ihmiset juovat, kun 
juomaa saa helposti ja halvalla eikä 
lähiympäristö tuomitse tai rankaise 
juomisesta.

Vaikeat selitykset liittyvät siihen, 
miksi ihmiset käyttävät rahansa ja 
aikansa nimenomaan alkoholiin. Juo-
miselle tai juomattomuudelle on mui-
takin syitä ja motiiveja kuin alkoholin 
saatavuus. Syyt liittyvät tunteisiin, 
tapoihin sekä muihin sosiaalisiin ja 
kulttuurisiin tekijöihin. Niiden mer-
kitystä on usein vaikea havainnoida 
suoraan, mutta ne vaikuttavat siitä 
huolimatta.

Myös juomisongelmien ehkäi-
semiseen on helppoja ja vaikeita 
keinoja. Helpot keinot vaikuttavat 
suoraan alkoholin saatavuuteen ja 
esimerkiksi mainonnan kautta mie-
lipideilmastoon. Kiistaton tutkimus-
näyttö kertoo, että näiden keinojen 
käyttö vähentää muun muassa 
alkoholin kokonaiskulutusta, nos-
taa juomisen aloitusikää ja ehkäisee 
ongelmia. Keinojen käyttö on vain 
tahdosta kiinni.

Helpot keinot hillitsevät kui-
tenkin lähinnä taudin oireita, eivät 
niinkään sen syitä. Ne eivät vaikuta 
juomisen sosiaalisiin ja kulttuurisiin 
motiiveihin. Siksi juomisongelmien 
ehkäisyssä tarvitaan myös vaikeam-
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Vuoden 2016 Päihdepäivät järjestetään  
Kulttuuritalolla Helsingissä 10.–11.5.2016.  
Esimerkkejä teemoista:

• Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä
• Päihdetyön uudet menetelmät
• Päihdetyö oppilaitoksissa
• Huumetyön muuttuva toimintakenttä
• Päihdekuntoutuksen vaikuttavuus
 
Ilmoittautuminen ja ständipaikkojen myynti 
alkaa 15.1.2016. Tavataan Päihdepäivillä!

Tervetuloa Päihdepäiville!

Ideat 

Huippupuhujat

Inspiraatio

Vuosittain järjestettävä  
tapahtuma tarjoaa sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisille 
ajantasaista tietoa, välineitä 
ja verkostoitumis-
mahdollisuuksia.

Kurkkaa 
sivuiltamme, 
mitä seuraavat  
Päihdepäivät sisältävät!
www.päihdepäivät.fi
Twitter #päihdepäivät


