
KARI HAAVISTO

HorDosrA EHKATsYYN
JOKO ONNISTUU

Hierarkkista kaskytysjarjestelmää valtion-
hallinnossa ollaan purkamassa. Uusi päihde-
huoltolaki on ns. puitelaki,joka ei anna suoria
toiminta- tai toimenpideohjeita päihdehuol-
Iolle, ja samoin kunnilla on entistä vapaam-

mat kädet raittiustoimen järjestämisessä. Yh-
tenä tavoitteena tässä toiminnassa on tavallis-
ten ihmisten ja heidan lahiyhteistijensa

vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen
heitä itseään koskevissa asioissa.

Edelliseen liittyen keräsin tietoja joistakin
paikallistason uusista toimintamuodoista al-
koholin ja alkoholiongelmien ymparilla. Pi-
kaisen ja kattamattoman kartoituksen perus-
teella eri kunnissa on meneillään paljon uusia
erilaisia toimintakokeiluja, joissa alkoholikin
on kuvassa mukana. Lokakuun lopulla aloi-
tettu erilaisten hankkeiden listaaminen on jo
nyt tuottanut miltei kaksikymmentä erilaista
päihteisiin liittyvää projektia. Monien järke-
vienkin hankkeiden kohdalla on jo loppukin
näkyvissä: ehkäisevään päihdetyöhön kaytet-
tävää rahoitusta on pienennetty ja projektit
Iopetetaan määrärahojen puutteessa.

Alkoholiongelmaisten hoidon piiristä nous-

seina on seuraavaan poimittu kolme esimerk-
kiä erilaisista uusista kokeiluista. Hämeen

Iaaninhallitus toteuttaa "Ehkäisevän päihde-
työn" projektia (EHKAPA). Projektin tavoit-
teena on koota paihteisiin liittyvä ehkäisevä
työ kuntien sisallä yhdeksi kokonaisuudeksi.
Raision A-klinikka jarjesti viime keväänä vii-
namessut, ja toiminta on jo saanut seuraajia
esimerkiksi Kuopiosta. Perinteiseen työpaik-

kojen hoitoonohjaustyöhönkin ollaan liitta-
mässä aikaisempaa enemmän ennalta ehkai-
sevää toimintaa. esimerkkinä "Itsestään sel-
vä" -kampanja.

Tämän lisäksi on nuorten parissa useilla eri
paikkakunnilla menossa erilaisia projekteja,
joiden yhteinen nimittäja voisi olla ENI etsi-
vä nuorisotyö. Monissa nuorisoon kohdistu-
vissa projekteissa on mukana paljon aikuisia
va paaehroistytintek ijoi ta.

Terveydenhuollon aikaisempaa suurempi
vastuu myös päihdeongelmaisista on aiheut-
tanut uusien työmuotojen etsintää terveyden-
huollossa. Kantahämalaisiin keski-ikaisiin
miehiin kohdistuneessa alkoholin suurkulut-
tajien seulonnassa saatiin pienella väliintu-
lolla hyvia tuloksia (Suokas l9B9).

E H KAPA

Hämeenlinnassa lääninhallituksen "Ehkäi-
sevän päihdetyön" projektiin liittyvää toimin-
taa vetää sosiaaliterapeutti Risto Holstila.
Hämeenlinnalaisten lahtokohtana on vallitse-
va alkoholinkäyttötilanne, ja projektin tarkoi-
tuksena ei ole niinkään ehkäistä alkoholin
kayttoa vaan vähentää alkoholin käytosta ai-
heutuvia ongelmia. Risto Holstilan mielestä
esimerkiksi nuorille pitäisi opettaa turvallisia
alkoholinkayttötapoja, koska 90 prosenttia
suomalaisista aikuisista kayttaa kuitenkin al-
koholia.

EHKÄPÄ-projektin kaynnistyessä tehtiin

ALKOHOLIPOLITIIKKA
56 (1991): 6 403



varhaisempi hoitoon hakeutuminen
seuran/ystäväpiirin vaihdos
oikean tiedon saanti päihderiippuvuuden
kehityksestä
päihdeongelman omakohtaisesti kokeneen
kertomus ongelmastaan
päihteiden terveyshaitoista kertominen
elämisentaidon/ongelmanratkaisun
opetus
rentoutus- ja virkistäytymistaitojen
opetus
päihteiden haitattoman käytön opetus

hämeenlinnalaisissa päihdehuollon erityis-
palveluyksiköissä mielenkiintoinen kysely,
jossa alkoholiongelman takia hoidossa olevil-
ta kysyttiin muiden kysymysten lisaksi toi-
menpiteistä ja tiedoista, jotka olisivat autta-

neet asiakasta välttämään päihdeongelman.

Kyselyyn vastasi 50 toimipisteiden asiakasta.

Toimenpiteistä ja tiedoista, joista todennä-
köisesti olisi ollut hyötyä päihdeongelman

välttämiseksi. vähintään viisi mainintaa sai-

vat seuraavat vaihtoehdot (suluissa vastaaj ien

maaratr:

olleet vaikuttaneet heidan alkoholin kayt-
töönsä (43), ja suurin osa sallisi alkoholin
myynnin elintarvikeliikkeissä (36). Nuoria
alkoholin kayttajia pitäisi tämän kyselyn mu-
kaan opastaa haitattomaan alkoholin kaytttitin
(4s).

EHKAPA-projekti jatkuu viela pari vuotta.

Edella esiteltyä kyselyä käytetään projektin
jatkoideointiin, ja kyselyaineistolle on tarkoi-
tus kerätä opiskelijoiden joukosta vertailuai-
neisto (Holstila I 99f).

VIINAMESSUT

Raision A-klinikka jarjesti viime keväänä vii-
namessut. Thpahtuman tarkoituksena oli ta-

voittaa tavalliset ihmiset. Kun vuoden 1990

aikana Raision A-klinikalla kavi 389 asiakas-

ta, niin viinamessuviikon aikana kävi klini-
kalla yli I 200 messuvierasta.

Viinamessuilla havainnollistettiin tavalli-
sen suomalaisen miehen vuodessa nauttimaa

alkoholimääräa pullomerellä, esiteltiin erilai-
sia tietoja alkoholista ja alkoholin aiheutta-
mista haitoista, tarjottiin mahdollisuus alko-
holiaiheisten tietokonepelien pelaamiseen ja
esiteltiin vaihtoehtoisia alkoholittomia juo-
mia. Ideana oli tarjota paljon erilaista tietoa

alkoholista puhumatta kuitenkaan minkään

vaihtoehdon puolesta (Sutinen 1991).

Erityisen innostuneen vastaanoton Raision
viinamessut saivat Sosiaaliturva-lehden nu-

merossa l4ll99l,jonka pääkirjoitus oli otsi-

koitu "Lisää viinamessuja". Messujen par-

haaksi anniksi kirjoituksessa nähtiin yleiseen

alkoholitietouteen liitetyt tiedot päihdehuol-

lon palveluista, joihin pystyi leimautumatta

tutustumaan (Moilanen I99l).

ITSESIAAN SEI.VA

"Itsestään selvä" -kampanja on Tytiturvalli-
suuskeskuksen päihderyhmän hoitoonohja-

usjärjestelmän kehittamiseksi ja laajentami-

seksi suunnattu ohjelma. Hoitoonohjaussuo-
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Edella mainitut olivat kyselyssä tarjottuja
vaihtoehtoja. Kysymyksen lopussa oli tilaa
vapaamuotoisille vastauksille, ja näissä oli
mainittu mielenterveydelliset palvelut yh-

deksän kertaa ja hyvän elämänkumppanin

löytyminen nelja kertaa.

Seuraavassa kysymyssarjassa kysyttiin:
"Kuka/mikä olisi ollut oikea taho edellä mai-

nittuja tietoja antamaan ollaksesi valmis niitä
vastaanottamaan." Vastaukset jakautuivat

seuraavasti (suluissa vastaajien määrät):

hyva ystava
päihdeongelman kokenut henkilo
laaKan
kouluviranomaiset
omat vanhemmat
työnantaja

Suurin osa kyselyyn vastanneista hoitopaik-
kojen asiakkaista (40) oli mielestään itse vas-

tuussa päihdeongelmansa kehittymisestä. Al-
koholin hinnatkaan eivät vastaajien mielestä
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404 ALKOHOLIPOLITI KKA
56 (1991 ): 6



situksen mukainen päihdehaittojen vähentä-

minen työpaikoilla ei hoitoonohjauksella to-

teutunut. Ari Saarto otsikoikin selvityksensä

työpaikkojen paihdehaittojen vähentämisestä

"Hoitoonohjauksesta työpaikan alkoholioh-
jelmaan", eli "Itsestään selvä" on työpaikan
alkoholiohjelma, jossa pyritaän päihteistä ai-
heutuvien haittojen hoidon ohella myös eh-

käisemään haittoja ja toiminta tämän lisäksi
kohdistetaan koko työyhteisöön eikä vain on-

gelmakayttajiin (Saarto 1990).

Edella olevaa selvemmin työpaikkojen hoi-

toonohjaukseen ja alkoholin ongelmakäyt-
töön liittyviä projekteja toteuttaa Myllyhoi-
toyhdistys r.y. (ks. Ekholm I99l) yhdessä

kuntien ja työpaikkojen kanssa. Tampereella

tällainen projekti toimi nimella "Vastuu ihmi-
sestä työyhteisössä", ja toiminnan tarkoituk-
sena oli "kasvattaa yhteisvastuuta ja lisätä
rohkeutta puuttua työtoverin tai läheisen al-
koholinkayttöön niin varhaisessa vaiheessao

että voimakasta riippuvuutta ei vielä ole pääs-

syt syntymään ja muuttaa kaytantOa passiivi-
sesta hoitoonohjauksesta aktiivisemmaksi
hoitoon osallistumiseksi" (Kirsi I99l).

Tapio Kirsi (1991) teki projektista tutki-
muksen, jonka lopussa hän toteaa, että tutki-
tuilla työpaikoilla henkistä työsuojelua pidet-
tiin päihdetytin lahttikohtana ja että johto seka

esimiehet laajentaisivat projektin nakokul-
maa kohtuukäytön ja juomisen riskien hallin-
nan kysymyksiin.

KOHTEENA NUORET

SAAPAS, YOJALKA, TOLU, ENT, KATU,
LAHIS ovat nuorten parissa toimivien erilais-
ten projektien nimiä. YÖJALKA ja KATU

ovat vihtiläisten ja keravalaisten etsivää nuo-
risotyötä (ENT). Naiden kuntien keskustois-
sa, kuten ilmeisesti sadoissa muissakin kun-
nissa ympäri Suomea, kokoontuvat nuoret yh-

teen perjantai- ja lauantai-iltaisin.
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Molemmissa projekteissa nuorten joukossa

kiertää vapaaehtoistytintekijoita keskustele-
massa ja tarjoamassa tarvittaessa apuaan eri-
laisissa ongelmatilanteissa. Hoivattavia ja
valvoilavia nuoria lavataan YÖJ A LASSA 3-5
illassa; terveyskeskuksen apuun näissä tilan-
teissa joudutaan turyautumaan vain noin ker-

ran kuukaudessa. KATU-projektissa todetaan

sama asia: "Keravan kokoisessa kaupungissa

tulee suhteellisen harvoin eteen sellaisia ti-
lanteita, joissa tarvitaan ensiapukoulutusta."
Vihdin Nummelassa toimii lisäksi YÖKAH-
VA-kahvila, johon nuoret voivat tulla myös

päihtyneenä.

Kadulla tapahtuva nuorisotyö tarvitsee toi-
miakseen paikallisten nuorten varauksetto-
man hyväksymisen. Näissä projekteissa luot-
tamus vapaaehtoisten ja nuorten valille on

syntynyt (Tüominen 1991):

"Katupartio kalskahtaa sanana kamalalle. Me
emme nimenomaan vahtaa kenenkään tekemisiä.
Ainoastaan ollaan paikalla ja tarjotaan apua sitä
tarvitseville. Usein se on juuri sitä, että me jutel-
laan nuorien kanssa. Nuorel. vaistoavat että heidät
hyväksytään ja päinvastoin."

ONNISTUUKO JO

Edella esittelin muutamaa kokeilua, joiden

tavoitteena on päihdehaittojen ehkaisy. Vas-

taavia kokeiluja on varmasti kymmeniä muu-
allakin Suomessa. .Y hteisenä piirleenä näislä

voisi ehka todeta perinteisen kohderyhmän ja
tavoitteen muuttumisen aikaisemmasta. Paih-
dehuollon kohteena olivat aikaisemmin sel-
västi päihdeongelmaiset; nyt esitellyissä pro-
jekteissa tavoitellaan tavallisia ihmisia (Rai-

sio) tai koko työyhteisöä (Itsestään selvä) tai
ehkäistään päihdeongelmia (EHKAPA). Nuo-
risotyön kohdalla muulos on samansuuntai-
nen: ongelmalähtöisestä erityisnuorisotyöstä
ollaan siirtymässä etsivään ja pulmatilanteita
ehkäisevään nuorisotyöhön.
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ENCLISH SUMMARY
Kari Haaaßto: Preaentin:e care rather than
treatment - can u)e succeed? (Hoid,osta elu
käisyyn -joko onnßtuu)

The hierarchical authority o{ the Finnish public
administration is being dismantled. Communities
now have a freer hand than before to organize their
intoxicant-related activities and services. The au-
thor takes a look at the new local ar:tivities focus-
ing on alcohol and alcohol-related problems.

This article presents three examples of the new
experimental treatment forms offered to problem
drinkers. Previously inloxicanl lrealmenl meas-
ures were directed mainly at intoxicant abusers,
but in the current projects, the focus is on average
people. In an intoxicant problem prevention pro-
ject (Ehkäiseuän päihdetyön projekti) under way in
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Hämeenlinna, clients at spet:ial service units an-
swered questions regarding procedures and infor-
mation which might have helped them avoid intoxi-
cant abuse. The results will be utilizetl in preven-
tive treatment plans. At a function held by the Ilai-
sio A Clinic for local people, information was avail-
able on alcohol and its detrimental effects. The
Itsestüän selaa (Straightforward) campaign en-
deavours not only to treat intoxicant-related prob-
lems but also to prevent them. The campaign is
directed at the work community - not only problem
drinkers.

A similar change is taking place in youth activi-
ties - with the emphasis shifting from help for ex-
isting special problem groups to the detection and
prevention of problems.
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