
EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAATUTÄHTI
Laadukas päihdetyö tuottaa tuloksia

Tarkista, täyttyvätkö kaikki 
laadukkaan päihdetyön kriteerit työssänne. 
Käytä tähteä suunnittelun tukena ja työn edetessä.

  Työmme perustuu 
paikalliseen tarpeeseen. 

  Olemme määritelleet 
työlle kohderyhmän, 
realistiset tavoitteet 
ja keinot niihin 
pääsemiseksi.

  Työtämme ohjaa 
toimintasuunnitelma.

A.
 Tasapainoinen kokonaisuus

B.
Seuranta ja arviointi

� Tietoperusta 
ja etiikka

� Kohdentaminen
ja suunnittelu

� Viestintä, 
osallisuus ja 

yhteistyö

� Juurruttaminen

� Toteutus
� Resurssien

vahvistaminen

  Teemme työtä 
suunnitelmamme 
mukaisesti – poikkeamat 
perustellaan ja 
arvioidaan. 

  Keräämme työstä tietoa 
seurantaa ja arviointia 
varten: tuotokset, 
ei-aiotut tulokset, 
muutokset kohderyhmässä.

  Kohderyhmä on mukana 
suunnittelussa ja toiminnassa. 

  Tunnemme muun 
samansuuntaisen toiminnan 
ja haemme yhteistyöllä synergiaa. 

  Toiminnan osapuolet 
sitoutuvat tavoitteeseen. 

  Viestimme työn etenemisestä 
säännöllisesti ja suunnitellusti. 

  Otamme pysyvään 
käyttöön sen, mikä 
toimii, ja jätämme 
sivuun sen, mikä ei. 

  Olemme suunnitelleet, 
miten työtä jatketaan 
ja kuka sitä jatkaa. 

  Levitämme tietoa työmme 
tuloksista ja kokemuksista.

  Taloudelliset ja 
muut resurssimme 
vastaavat tavoitteita. 

  Käytettävissämme on 
riittävästi osaamista ja 
sitä täydennetään 
ja työtä ohjataan. 
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  Meillä on hyvin tietoa 
toiminnan kohteena 
olevasta ilmiöstä.  

  Tunnemme kohderyhmän, 
työmenetelmämme 
sekä lait ja linjaukset. 

  Tiedostamme toimintaan 
liittyvät eettiset kysymykset. 



A. TASAPAINOISESSA KOKONAISUUDESSA 

• eri laatutekijät ovat tasapainossa: tällöin suunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja johdonmukainen 

• olennaiset tehtävät on nimetty selkeästi ja niiden yhteensopivuus on varmistettu.

Tasapainoa voidaan parantaa työn kuluessa.

B. SEURANTA JA ARVIOINTI

• kannattaa suunnitella ennalta ja aloittaa heti 

• vaativat resursointia, esimerkiksi työntekijän aikaa

• ovat osa arkista ammattitaitoa, eivät rakettitiedettä.
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SUUNNITTELE!

TOTEUTA!

ARVIOI!

KEHITÄ!

PALAA LÄHTÖRUUTUUN!

Mitä, miten, kenelle, milloin, millä resursseilla, miksi? 
Onko minulla riittävästi tietoa kohderyhmästä ja aiemmin tehdystä työstä?

 
Keiden kanssa, mitä keinoja hyödynnän? 
Miten osallistan kohderyhmän?

 
Olivatko kohderyhmä, valitut kumppanit ja työmenetelmä oikeita?

 
Mikä toimi, mikä ei: mitä voisi muuttaa? 

 
Miten tästä eteenpäin? 
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