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Tiivistelmä

Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit. Työryhmämuistio 25.1.2006. Stakes. Työpapereita 3/2006. 
Helsinki 2006. 72 sivua, 17 €. ISBN 951-33-1667-X

Stakesin pääjohtaja asetti laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän laatimaan ehkäisevän päihde-
työn laatukriteerit vuoden 2005 loppuun mennessä. Työryhmän toimeksianto perustui Al-

koholiohjelmaan 2004–2007. Ehkäisevälle päihdetyölle ei ole aikaisemmin määritelty yhtenäisiä 
laadun kriteereitä. Nyt laadittu laadullinen kriteeristö on käyttökelpoinen toimijan taustayhtei-
söstä ja toimialasta riippumatta, se soveltuu eri päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyyn ja 
vähentämiseen kaikilla ehkäisyn tasoilla, niin yksilöihin, yhteisöihin kuin yhteiskuntaankin vai-
kuttamiseen.

Työryhmä uusi ehkäisevän päihdetyön käsitteen määritelmää korostaen työn lähtökohtina 
ilmiön ymmärrystä, haittojen ehkäisyä ja vähentämistä sekä ihmis- ja perusoikeusnäkökulmia. 
Työryhmän tuotoksena syntyneitä laatukriteereitä voidaan soveltaa eri painotuksin perustyössä 
ja kehittämis- ja tutkimushankkeissa sekä niitä koskevissa rahoituspäätöksissä. Laatukriteerit toi-
mivat päihdetyön ammattilaisen muistilistana ja työn kehittämisen tukena. Laadukkaassa työssä 
tietoperustalle asetetaan korkeat vaatimukset.

Muistion luvussa I määritellään ehkäisevä päihdetyö ja esitellään tiiviisti toimijarakenne, luo-
daan katsaus ehkäisevän päihdetyön syntyyn ja muotoutumiseen sekä käydään läpi ehkäisevän 
päihdetyön keskeinen säädösperusta. Luvun lopussa käsitellään moniammatillisessa yhteistyös-
sä jatkuvasti esille nousevia salassapitokysymyksiä. Luvussa II käsitellään laatukriteereitä, niiden 
asemaa ohjausjärjestelmässä ja niiden tarkoitusta. Tässä muistiossa keskitytään ensisijaisesti toi-
mijoita laajalti koskevaan ehkäisevän päihdetyön asiantuntemuksen laadun kuvaamiseen ja jä-
sentämiseen, ei niinkään asiakkaan kokemaan tai johtamiseen liittyvään laatuun.

Luvussa III jäsennetään ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus tavalla, joka muodostaa ehkäi-
sevästä ja korjaavasta päihdetyöstä toisiaan täydentävän ja keskenään vuorovaikutteisen jatku-
mon. Muistiossa käytetty päihdetyön jaottelu muistuttaa aiemmin käytettyä jaottelua primaari-, 
sekundaari- ja tertiaaripreventioon sekä vastaaviin korjaavan työn muotoihin. Erona on lähinnä 
se, että ehkäisyn tasoja tarkastellaan kohderyhmien ja niiden kautta määrittyvien työotteiden nä-
kökulmasta ja puhutaan edellä viitatun kolmijaon sijaan päihdehaittojen yleisestä ehkäisystä ja 
riskiehkäisystä. Kriteereitä voi soveltaa myös korjaavaan työhön.

Työryhmä laati kokonaisuutta kuvaavan ehkäisevän päihdetyön vaikuttamiskohteet (pilarit) ja 
toteutustasot -kuvion, jolle koko työ rakentuu. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla 
vaihtelevin painotuksin (1) päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin sekä päihteiden käyttäjien 
ja heidän läheistensä perusoikeuksiin, (2) päihdehaitoilta suojaaviin ja niille altistaviin riskiteki-
jöihin sekä (3) päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Vaikuttaa voidaan yksilön, hänen lähisuh-
teittensa, paikallisyhteisöjen sekä kunnan, läänin, koko yhteiskunnan ja kansainvälisen yhteisön 
tasolla. Työllä voidaan vaikuttaa päihteiden kysyntään, tarjontaan, haittoihin tai useisiin näistä.

Luvussa IV eritellään, mistä ehkäisevän päihdetyön laatu koostuu ja esitellään ns. ehkäisevän 
päihdetyön laatutähti. Laatutähden mukaisesti ehkäisevän päihdetyön laatu koostuu sisällön laa-
dusta (tietoperusta, arvot ja etiikka sekä tavoitteellinen yhteistyö), toteutuksen laadusta (tavoite, 
resurssit, toteutusprosessit) sekä seurannasta ja arvioinnista.

Muistion viimeisessä, V luvussa, yhdistetään ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus (pi-
larit ja toteutustasot) laatutähden eri tekijöihin. Näin muodostuu 12 ehkäisevän päihdetyön 
laatukriteeriä ja näille laadun osatekijät. Laatutyön perusta on edellä kuvattujen element-
tien keskinäinen tasapainottaminen toiminnalle valittujen painopisteiden mukaisesti (työn 
kohdentaminen) sekä toiminnan tulosten seuranta ja arviointi suhteessa alkutilanteeseen. 
Muistion lopussa on liitteinä laatutähden työstöohje,  sanasto sekä näiden kriteerien rinnal-
la käytettäväksi suositeltavat Terveyden edistämisen hankkeiden laatukriteerit.
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1 Saatteeksi  

Stakesin pääjohtaja asetti 21.12.2004 laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän laatimaan ehkäisevän 
päihdetyön laatukriteerit vuoden 2005 loppuun mennessä. Työryhmän toimeksianto perustuu Alko-
holiohjemaan 2004–2007, jossa Stakesin tehtäväksi asetettiin ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien 
laatiminen: ”Stakes vahvistaa ehkäisevän päihdetyön tietopohjaa selkeyttämällä ehkäisevän päihde-
työn peruskäsitteistöä ja toiminnan sisältöä ja laatii ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit. Huomiota 
kiinnitetään erityisesti yleiseen ja riskiryhmiin kohdistuvaan ehkäisyyn sekä paikallistason työhön. 
Työskentelyssä otetaan huomioon jo käynnissä olevan työ terveyden edistämisen laatusuositusten 
kehittämiseksi”

Ehkäisevä päihdetyö -käsite on riittävän lavea ja monikerroksinen salliakseen mitä moninaisim-
man toiminnan päihdehaittojen ehkäisyn nimissä. Työn sisällölle ei aikaisemmin ole määritelty yh-
tenäisiä laadun kriteereitä. Aihepiiristä on julkaistu kirjallisuutta, laadukasta ehkäisevää päihdetyötä 
on käsitelty mietinnöissä ja artikkeleissa, mutta tätä tietoa ei ole koottu työtä ohjaaviksi periaatteiksi. 
Kehittämishankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin on tosin laadittu useitakin oppaita 
ja kriteeristöjä, mutta ne ovat yleisiä, usealla eri substanssialueella sovellettavia ja lähinnä hanketek-
nisiä apuvälineitä. Päihdepalveluille on laadittu omat laatusuosituksensa vuonna 2002. Ehkäisevä 
päihdetyö jätettiin niissä suositusten ulkopuolelle, koska sen katsottiin tarvitsevan omat erityiset 
laatusuosituksensa.  

Työryhmän työskentelyn tuloksena syntynyt kriteeristö tukee ja ohjaa toimijoita ehkäisevän 
päihdetyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastaavasti kriteeristö on keskeinen toiminnan laadun 
varmistava tukipilari ehkäisevän päihdetyön hankerahoituksista päätettäessä – erityisesti silloin, kun 
hankkeille myönnetään julkista rahoitusta. Kriteerejä voidaan myös käyttää apuna toimintaa arvioi-
taessa. 

Kriteeristö on käyttökelpoinen toimijan taustayhteisöstä ja toimialasta riippumatta ja sitä voi-
daan soveltaa päihteiden käytön sekä kaikkien päihdyttävien aineiden aiheuttamien haittojen ehkäi-
syyn ja vähentämiseen.  Kriteeristöä voidaan soveltaa yksilöiden ja heidän lähisuhteittensa tasolla, 
paikallisyhteisöissä, aluetasolla sekä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.  

Päihteitä, joiden käyttöön ja haittoihin ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan, ovat alkoholi, huu-
mausaineet ja tupakka. Myös lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin kun 
niitä käytetään päihtymistarkoituksessa. Päihdyttävien aineiden käyttöön liittyy usein myös toimin-
nallisten riippuvuuksien, kuten peli- tai seksiaddiktion riskejä, joten nekin kuuluvat osaltaan ehkäise-
vän päihdetyön aihepiiriin.  

Työtä taustoittavat perustelut voivat eri tilanteissa pohjautua vahvemmin joko tutkimus- tai ko-
kemusnäyttöön. Laatukriteereissä asetetaan korkeat vaatimukset ehkäisevän päihdetyön tietoperus-
talle sekä edellytetään perusteluja työn toteutukselle. Toisaalta kuitenkin tiedetään, etteivät paikalliset 
resurssit useinkaan mahdollista riittävää taustatiedon hankintaa. Niinpä tieto-ohjausta on nyt annet-
tava kokoamalla ja jakamalla käytännön toimijoille tiivistä ja käyttökelpoista tietoa erilaisten mene-
telmien ja interventioiden vaikuttavuudesta. Sitä sisältyy itse laatukriteereihin, työryhmän muistioon 
ja tämän laatukriteerityön yhteydessä aloitettuun, myöhemmin julkaistavaan tausta-aineistoon. 

Tämän laatutyön tavoitteena on myös selkiyttää ja vakiinnuttaa käytettävää peruskäsitteistöä. 
Moniammatillisuus on paitsi voimavara myös vaikeus: kukin tuo yhteiseen pöytään oman ammatti-
käsitteistönsä ja -kulttuurinsa. Yhdenvertainen yhteistyö kuitenkin edellyttää jaettua kieltä ja käsit-
teistöä. Ehkäisevää päihdetyötä tulee siksi jäsentää sen omalla, osallisten yhtäläisesti ymmärtämällä ja 
hyväksymällä käsitteistöllä, ja näin myös sen asema päättäjien ja kansalaisten keskuudessa selkiytyy ja 
vahvistuu.  
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Työryhmän puheenjohtajana toimi ministeri, VTL Kalevi Kivistö ja varapuheenjohtajina yliko-
misario Arto Hankilanoja Sisäasiainministeriöstä, kehittämispäällikkö Saini Mustalampi Stakesista, 
puheenjohtaja Ari Saarto Ehkäisevän päihdetyön foorumista sekä nuorisotoimenjohtaja Lasse Siurala 
Helsingin kaupungista. Työryhmän jäsenet olivat ylilääkäri Hannu Alho Kansanterveyslaitokselta, 
kouluterveydenhoitaja Tea Hansson Riihimäen seudun terveyskeskuksesta, tutkimusprofessori Marja 
Holmila Stakesista, komisario Kimmo Hyvärinen Vantaan kihlakunnan poliisilaitoksesta, erikoistut-
kija Matti Kortteinen Stakesista, ylilääkäri Martti Kuokkanen Työterveyslaitoksesta, lääninsosiaalitar-
kastaja Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallituksesta, ehkäisevän päihdetyön ohjaaja Sirpa 
Paatero Kotkan kaupungista, ylitarkastaja Heidi Peltonen Opetushallituksesta, ylitarkastaja Veli-Matti 
Risku Sosiaali- ja terveysministeriöstä, professori Kaija Seppä Tampereen yliopistosta, johtaja Seppo 
Sulkko Tyynelän kuntoutus- ja kehittämiskeskuksesta, osaston johtaja Erkki Vartiainen Kansanterve-
yslaitoksesta sekä pääsihteeri Pekka Vähätalo Nuori Suomi ry:stä. Sihteereinä toimivat suunnittelija 
Päivi Opari Terveyden edistämisen keskuksesta, erikoistutkija Kati Rantala Poliisiammattikorkeakou-
lusta sekä erikoissuunnittelija Markku Soikkeli Stakesista. Sihteeristön tukena työskenteli kesällä 2005 
suunnittelija Eerik Tarnaala Stakesista. Muistion kirjoitustyöhön ovat osallistuneet sihteerien lisäksi 
työryhmän varapuheenjohtajat, erityisesti Ari Saarto.

Työryhmä kokoontui 10 kertaa ja kuuli ulkopuolisina asiantuntijoina professori Robin Roomia 
Tukholman yliopistosta, neuvottelevaa virkamiestä Olavi Kaukosta Oikeusministeriöstä sekä tutkija 
Tuuli Pitkästä Jyväskylän yliopistosta. Työryhmä kuuli lisäksi jäsentensä Marja Holmilan ja Matti 
Kortteisen asiantuntijapuheenvuorot.   

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa,

Helsingissä 7.12.2005

Kalevi Kivistö

Arto Hankilanoja Saini Mustalampi Ari Saarto  Lasse Siurala

Hannu Alho  Tea Hansson  Marja Holmila Kimmo Hyvärinen

Matti Kortteinen Martti Kuokkanen Juha Mieskolainen Sirpa Paatero

Heidi Peltonen Veli-Matti Risku Kaija Seppä  Seppo Sulkko

Erkki Vartiainen Pekka Vähätalo

Päivi Opari   Kati Rantala  Markku Soikkeli
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2  Mitä on ehkäisevä päihdetyö 

2.1 Määritelmä 

Tämä työryhmä on määritellyt ehkäisevä päihdetyö -käsitteen seuraavasti:
Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on  

edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia 
 – edistämällä päihteettömiä elintapoja, 
 – ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä
 – lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa sekä 

toteuttaa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. 

Ehkäisevän päihdetyön keinoin pyritään vähentämään päihteiden 
kysyntää,
saatavuutta ja tarjontaa sekä 
haittoja.

Ehkäisevän päihdetyön vaikuttamiskohteet ovat 
päihteitä koskevat tiedot, asenteet ja oikeudet, 
päihdehaitoilta suojaavat tekijät ja niiden riskitekijät sekä 
päihteiden käyttö ja käyttötavat.

Päihteitä, joiden käyttöön ja haittoihin ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan, ovat alkoholi, 
huumausaineet ja tupakka. Myös lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi sil-
loin, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa.

2.2 Keskeisiä periaatteita

Päihteettömien elintapojen edistäminen ja päihdehaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen mai-
nitaan määritelmässä rinnakkaisina tavoitteina. Näin määritelmässä kunnioitetaan toimijoiden 
lähtökohtien moninaisuutta raittiuden edistämisestä käytön haitallisia seurauksia lieventäviin 
toimiin asti. Yhdistävä tekijä ja ehkäisevän päihdetyön viimekätinen perustelu kuitenkin on 
päihteiden käytön potentiaalinen haitallisuus käyttäjälle ja hänen ympäristölleen. Näitä haittoja 
vähentää niin päihteiden käytöstä pidättyminen kuin seurausten lievittäminenkin. Voidaankin 
sanoa, että työn perimmäinen tavoite on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. Kun yhteinen ta-
voite on lähtökohtien ja menetelmien erilaisuudesta huolimatta näin määriteltävissä, toimijoilta 
voi edellyttää keskinäistä lojaaliutta ja valmiutta yhteistyöhön näkemysten ja työn erilaisuudesta 
huolimatta.

Päihdetyöhön kuuluvat ehkäisevä ja korjaava työ. Ne muodostavat keskenään vuorovaikut-
teisen jatkumon eikä niitä voida tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. Ehkäisevään päihdetyöhön 
sisältyvät 

yleinen ehkäisy, joka kohdistuu koko väestöön tai väestöryhmään, jota ei määritä päihteiden-
käyttö, sekä 
riskiehkäisy, jonka kohderyhmät määritellään päihteiden käytölle tai haitoille altistavan riskin 
perusteella.
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Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jonka yleisten edellytysten luominen on en-
sisijaisesti valtion ja kuntien tehtävä. Käytännön toiminnasta vastaavat kunnat ja järjestöt sekä 
erilaiset muut yhteisöt. Kunnissa raittiustyölain edellyttämänä monijäsenisenä toimielimenä on 
esimerkiksi sosiaali- tai terveyslautakunta tai esimerkiksi päihdetyöryhmä. Toimielimessä voi olla 
kunnan viranomaistahojen, poliisin ja luottamushenkilöiden lisäksi myös järjestöjä ja muita toi-
mijoita. Sosiaali- ja terveysministeriö laitoksineen (Stakes, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskus STTV, Kansanterveyslaitos), Työterveyslaitos, lääninhallitukset, Opetushallitus, so-
siaalialan osaamiskeskukset sekä Sisäasiainministeriö ja Opetusministeriö tukevat kuntia näissä 
tehtävissä. Kansalaisjärjestöjen ehkäisevää päihdetyötä tukee ja koordinoi Terveyden edistämisen 
keskus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä tu-
kee puolestaan Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyön yksikkö, ja myös muilla kirkko- ja uskonto-
kunnilla on omaa vastaavaa työtään.   

Ehkäisevää päihdetyötä tekevät eri hallinnonaloja edustavat viranomaiset sekä moninaiset 
järjestöt ja yhteisöt paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Työtä tehdään 
usein moniammatillisena ja monitoimijaisena osana eri ammattikuntien perustyötä, ja toimija-
joukko muodostuu siten suureksi. 

2.3 Ehkäisevän päihdetyön synty ja muotoutuminen 

Ehkäisevä päihdetyö on muotoutunut eri päihteiden osalta eri tavoin ja eri aikoina. Suurin osa 
työstä on liittynyt alkoholiin, ja tärkeimmällä sijalla on ollut saannin rajoittaminen ja hintapoli-
tiikka. Näiden keinojen käyttämismahdollisuudet ovat nykyisin varsin rajoitettuja, mikä johtuu 
osin EU:n sisäisten tuontirajoitusten poistumisesta. Tämä korostaa ehkäisevän päihdetyön mui-
den työmuotojen asemaa ja merkitystä.

Laittomat huumausaineet korostuivat vuosituhannen vaihteen molemmin puolin, koska nii-
den käyttö lisääntyi nopeasti, mutta ehkäisevän päihdetyön painotuksissa on viime vuosina val-
tapäihde alkoholi vähitellen palannut keskeiseksi. 

Huumausainepolitiikka ja -lainsäädäntö perustuvat huumausaineiden muun kuin  laillisen 
lääkinnällisen käytön, hallussapidon, valmistuksen ja levityksen täyskieltoon, mutta ehkäisevä 
huumetyö on silti yhtenevää muun ehkäisevän päihdetyön kanssa ja sitä tulee myös toteuttaa 
yhtä laadukkaasti ja hyväksyttyjen strategioiden mukaisesti.    

Huumeiden käyttäjien hoitoonohjaus ja ehkäisevä näkökulma sekä viranomaisyhteistyö käyt-
täjien auttamiseksi korostuvat poliisin ja oikeusviranomaisten toiminnassa, ja ne otetaan myös 
huomioon syyte- ja tuomioharkinnassa.

Raittiustyölaki korostaa ehkäisevän päihdetyön luonnetta paitsi preventiona myös promoo-
tiona, terveiden elämäntapojen edistämisenä (1§). Päihdehuoltolaissa taas päihdehuollon tarkoi-
tukseksi on määritelty hoidon ohella ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä (1§). Ajanmukaisessa 
ehkäisevässä päihdetyössä promootio- ja preventionäkökulmat ovatkin molemmat mukana.     

Nykymuotoisen ehkäisevän päihdetyön juuret ovat raittiustyössä, jota varten kunnissa oli 
1960-luvulta lähtien vuoteen 1988 oma lautakunta sekä omat virat ja toimet. Päihdehuollon laki-
sääteisiin tehtäviin on puolestaan vuodesta 1986 lähtien kuulunut myös päihteiden ongelmakäy-
tön ehkäisy. Päihdehuoltolaki antaa kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnille ja muille viranomai-
sille tehtäväksi ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä sekä seurata päihdetilannetta ja antaa tietoa 
ongelmakäyttöä synnyttävistä tekijöistä.       

Koska päihdehaittojen ehkäisy liittyy läheisesti niin monien viranomaisten tehtäviin, nykyi-
nen ehkäisevän päihdetyön toteutustapa on muodostunut monialaiseksi ja verkostomaiseksi. 
Työn laatua ja vaikuttavuutta tavoitellaan ennen muuta yhdistämällä eri alojen asiantuntemusta 
ja luomalla strategista yhteistyötä. Raittiustoimen aikaisesta normi- ja resurssiohjauksesta on siir-
rytty tieto-ohjaukseen ja vastuu on siirretty suurelta osin paikallistoimijoille samalla kun näiden 
itsenäisyys ja vapaus on kasvanut. 
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Raittiustoimen historiallinen perusta on aatteellisessa raittiusliikkeessä ja sen järjestöissä, ja 
edelleen kansalaisjärjestöt ovat merkittävä ja tasa-arvoinen ehkäisevän päihdetyön toteuttajata-
ho. Aatteellisten raittiusjärjestöjen rinnalle, ja nykyisin jo enemmistöksi ehkäisevän päihdetyön 
järjestökenttää, on tullut sekä useantyyppisiä päihdetyöjärjestöjä että sosiaali- ja terveysalan jär-
jestöjä, joiden toimialaan päihdekysymykset liittyvät. Näiden uusien toimijoiden työ perustuu 
keskenään hyvinkin erilaisiin aatteellisiin, ammatillisiin tai pragmaattisiin lähtökohtiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa 2000–2003 pyrkimyksenä oli lisä-
tä yhteistyötä eri kuntien, hallintokuntien sekä viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kes-
ken päihdeongelmien ehkäisyssä ja selkiyttää ehkäisevän työn organisointia ja vastuutahoja. Kun-
tia suositeltiin nimeämään ehkäisevän päihdetyön vastuuhenkilö (myöhemmin nimike muuntui 
yhdyshenkilöksi), joka toimisi linkkinä valtion, aluetason ja kuntien monien toimijoiden välillä. 
Tarpeen mukaan suurimmissa kaupungeissa yhdyshenkilöitä saattoi olla aluejaon mukaan use-
ampia tai pienissä kunnissa useiden kuntien yhteinen. Kuntien tulee huolehtia yhdyshenkilöiden 
täydennyskoulutuksesta ja resursoinnista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee ja ohjaa näin muodostunutta kuntien yhdyshenkilöver-
kostoa Stakesin ja lääninhallitusten välityksellä. Ohjauksen keinot perustuvat tieto-ohjaukseen. 
Verkoston vahvistaminen sisältyy kunnille osoitettuna suosituksena edellä mainitun ohjelman 
lisäksi valtakunnalliseen Alkoholiohjelmaan ja huumausainepoliittiseen toimenpideohjelmaan. 
Yhdyshenkilöverkoston tarkoitus on luoda ja ylläpitää kaksisuuntainen tiedonkulku- ja koke-
musten vaihtoyhteys valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden välille sekä edistää kuntien mo-
niammatillista ja hallinnolliset rajat ylittävää ehkäisevää päihdetyötä. Tavoitteena on, että kun-
nassa olisi erityinen moniammatillinen päihderyhmä, johon yhdyshenkilö kuuluu.  

Kunnista 95 % on nimennyt yhdyshenkilön eli tällä hetkellä yhdyshenkilöitä on kaikkiaan 
401. Päätoimisesti ehkäisevää päihdetyötä tekeviä työntekijöitä on kunnissa ja muussa julkishal-
linnossa ehkä 70–80. Moniammatillinen päihderyhmä on peruspalvelujen arvioinnin mukaan 
toiminnassa tai suunnitteilla 236 kunnassa. 

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään sekä perustyönä että yhä useammin myös määräaikaisissa 
hankkeissa. Perustyön rahoitus tapahtuu valtion ja kuntien talousarviovaroin. Hankerahoituk-
sia myöntävät valtioneuvosto, ministeriöt ja lääninhallitukset sekä paikallisiin hankkeisiin kun-
nat omalla alueellaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen tekemää ehkäisevää päihdetyötä 
rahoitetaan pääosin valtioneuvoston myöntämin raha-automaattivaroin. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön terveyden edistämisen määrärahoilla rahoitetaan eri tahojen toteuttamia kokeilu- ja 
kehittämishankkeita. Tämän määrärahan käyttösuunnitelman valmisteluun osallistuvat Stakes, 
vuodesta 2007 lähtien Kansanterveyslaitos, ja Terveyden edistämisen keskus. Lisäksi sosiaali- ja 
terveysministeriö ja lääninhallitukset jakavat kunnille valtionapua sosiaali- ja terveydenhuollon 
kehittämishankkeisiin.

Ehkäisevää päihdetyötä linjataan valtioneuvoston päihdepoliittisissa periaatepäätöksissä, lu-
kuisissa valtakunnallisissa ohjelmissa sekä kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen omissa strategioissa 
ja toimintasuunnitelmissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2000–2003
vahvisti paikallisen ehkäisevän päihdetyön nykyisen rakenteen, ja keskeiset strategiset linjaukset 
on esitetty Alkoholiohjelma 2004–2007:ssä, Terveys 2015 -ohjelmassa sekä Valtioneuvoston peri-
aatepäätöksissä alkoholi- ja huumausainepolitiikasta. Keskeinen on myös Valtioneuvoston peri-
aatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Lisäksi opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö ovat asettaneet päihdeongelmien ehkäisyn ja hoidon koulutuksen kehittämistyöryhmän 
(5.9.2005–31.1.2007).

Kunnat vahvistavat itselleen päihdestrategiat joko itsenäisinä asiakirjoina tai osana esimerkik-
si hyvinvointi- tai turvallisuusstrategiaa. Järjestöt ovat koonneet tavoitteensa ja toimintalinjansa 
Järjestöjen päihdeohjelmaan vuosille 2004–2006. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on oma 
päihdestrategiansa (2005), jossa pääpaino on ehkäisevässä työssä. 

Ohjelmaohjauksessa on Alkoholiohjelman osalta merkillepantavaa, että se rakentuu kump-
panuusajatukselle; ohjelmaan sitoutumista on mahdollista vankentaa Alkoholiohjelman ja eri 
toimijoiden välisellä vapaaehtoisella kirjallisella kumppanuussopimuksella, jonka toteutumista 
myös seurataan.
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2.4 Ehkäisevän päihdetyön säädösperustaa

Ehkäisevä päihdetyö toteuttaa osaltaan perustuslain (731/1999) perusoikeussäännöksiä. Lain 2 
§:n mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elin-
ympäristönsä kehittämiseen. Yhdenvertaisuus (6§), yksityiselämän ja kunnian suoja ja viestin 
salaisuus (10§), uskonnon ja omantunnon vapauteen (11§) kuuluva oikeus ilmaista vakaumuksia 
sekä sanavapaus ja viranomaistiedon julkisuus (12§) ovat periaatteita, jotka on kaikessa toimin-
nassa otettava huomioon ja joiden toteutumista tulee edistää.  Perustuslain 19 §:ssä säädetään 
oikeudesta sosiaaliturvaan: julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspal-
velut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen 
huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Pe-
rustuslain 20 §:n mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen 
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Perus-
oikeuksien ohella julkisen vallan on turvattava yleismaailmalliset ihmisoikeudet (22§). 

Kuntalain (365/ 1995) 1§:n mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja 
kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oltava edellytykset 
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan (27§). Omistusoikeuden perusteella kunta voi päättää 
omana omistajapolitiikkanaan tiloissaan järjestettävien tapahtumien päihteettömyydestä ja kiel-
tää tiloissaan ja katualueillaan alkoholimainonnan. 

Raittiustyölaki (828/1982) velvoittaa valtiovallan ja kunnat luomaan yleiset edellytykset eh-
käisevälle päihdetyölle. Työn tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin oh-
jaamalla heitä välttämään päihteiden ja tupakan käyttöä. Raittiustyön yleinen johto, ohjaus ja val-
vonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle (3§) . Kunnat ja raittius- ja kansanterveysjärjestöt 
vastaavat pääasiassa raittiustyön tekemisestä (2§).  Kunnassa on oltava tehtävää varten erityinen 
monijäseninen toimielin, jolle raittiustyöasetuksessa (233/1983, muutos 807/1992) annetaan seu-
raavat tehtävät: 

1) seurata kunnassa tehtävää raittiustyötä ja muuta ehkäisevää päihdetyötä sekä tehdä esi-
tyksiä ja aloitteita raittiustyön ja muun ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi kunnan 
alueella,

2) seurata kunnan alkoholioloja sekä tehdä niitä koskevia aloitteita ja esityksiä,
3) tehdä esityksiä ja aloitteita päihteiden käytön ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähen-

tämiseksi tarpeellisten näkökohtien huomioon ottamiseksi kunnan toimintojen suunnit-
telussa ja toteutuksessa,

4) järjestää toimialaansa kuuluvaa koulutus-, tiedotus-, valistus-, neuvonta- ja ohjaustoi-
mintaa,

5) toimia yhteistyössä kunnan koulu-, sosiaali-, terveys- ja vapaa-aikatoimen kanssa päihtei-
den käytön ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi,

6) toimia yhteistyössä raittiustyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien sekä muiden terveitä 
elämäntapoja edistävien yhteisöjen kanssa sekä

7) huolehtia kunnan terveystoimesta vastaavan toimielimen kanssa tupakoinnin vähentä-
mistä koskevasta valistus-, neuvonta- ja ohjaustoiminnasta.

Päihdehuoltolain (41/1986) 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuol-
to järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. 
Päihdehuoltolaissa annetaan päihdehuollolle myös ehkäisytehtävä ja siinä korostuu elinoloihin 
ja elämäntapoihin vaikuttaminen. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyt-
töä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyt-
täjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta (1§). Sosiaalilautakunnan ja kunnan 
muiden viranomaisten tulee ehkäistä sellaisten olosuhteiden syntymistä, jotka lisäävät päihteiden 
ongelmakäyttöä. Niiden tulee seurata ongelmakäyttöä kunnassa ja välittää tietoa tekijöistä, jotka 
vaikuttavat ongelmakäytön syntyyn, ehkäisyyn ja hoidettavuuteen (5§). Sekä raittiustyölaki ja -
asetus että päihdehuoltolaki velvoittavat toimijoita laajaan yhteistyöhön.  
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Laki ja asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976, 225/1977) määrittelevät 
sosiaali- ja terveysministeriön ja lääninhallituksen tehtäviksi huolehtia valtakunnallisesta ja alu-
eellisesta toiminnasta tupakoinnin vähentämiseksi. Erityisesti opetushallituksen, kuntien keskus-
järjestöjen sekä alan kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta ja palveluita tulee käyttää hyväksi tässä 
tehtävässä. Kunta huolehtii paikallisesta toiminnasta, tupakoinnin vähentämistä koskevan valis-
tus- ja tiedotustoiminnan ohjauksesta ja yhteensovittamisesta sekä tupakkalain kunnalle kuu-
luvien muiden tehtävien valmistelusta ja päätöksenteosta vastaa kunnan määräämä toimielin. 
Kunnan on myös huolehdittava siitä, että soveltuvaa aineistoa on tarpeellisessa määrin sen alueen 
kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten sekä muidenkin aineistoa tarvitsevien saatavissa.

Alkoholilain (1143/1994) tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholi-
pitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja (1§). Alkoho-
lilaissa säädetään alkoholin myynnistä, anniskelusta ja näiden rajoituksista (myyntiajat ja -rajat, 
päihtymystila, luovuttaminen tai välittäminen), kielletään alkoholin hallussapito alle 20-vuotiail-
ta ja mietojen alkoholijuomien alle 18-vuotiailta, kielletään väkevien alkoholijuomien mainonta 
ja myynninedistämistoiminta kokonaan ja mietojen ehkäisevän päihdetyön kannalta merkittävin 
rajoituksin.  Alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun lupahallinto ja valvonta sekä mai-
nonnan ja myynninedistämisen valvonta kuuluvat alueellaan lääninhallituksille. Poliisi valvoo 
yleistä järjestystä vähittäismyynti- ja anniskelupaikoissa. 

Kunnan on mahdollista tehdä lääninhallituksen kanssa yhteistyötä erityisesti Alkoholilain 21 
d §:n osalta. Sen mukaan anniskelulupa voidaan jättää myöntämättä tai lupaviranomainen voi 
rajoittaa anniskeluaikaa, anniskelualuetta, anniskeltavien alkoholijuomien lajeja tai asiakaspaik-
kojen lukumäärää taikka asettaa anniskelun valvonnan ja järjestyksenpidon kannalta tarpeellisia 
ehtoja, jos:

1) anniskelulupaa haetaan pääosin lapsille tai nuorille tarkoitettujen tai heidän käyttämiensä 
tilojen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen tai paikkaan, jossa elinkeinotoiminnan on 
katsottava kohdistuvan pääosin lapsiin ja nuoriin,

2) anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhe-
tapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria,

3) anniskelulupaa haetaan työnantajan työntekijöille järjestämään lounasruokailuun tai
4) anniskelupaikan sijainti on sellainen, että lupaviranomaisella on saatujen selvitysten ja 

lausuntojen perusteella syytä epäillä, että anniskelutoiminnasta aiheutuu asuinympäris-
tölle, yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai yhdyskunnan palveluille ja toiminnoille 
häiriöitä tai muita kielteisiä seurauksia.

Huumausainelain (1289/1993)1 §:ssä viitataan raittiustyölakiin ja päihdehuoltolakiin huu-
mausaineiden käytön ehkäisyn ja käyttäjien huollon osalta. Huumausainerikoksista säädetään 
rikoslaissa.

Ehkäisevään päihdetyöhön liittyy osaltaan myös tartuntatautien ehkäisy, erityisesti pistämällä 
huumeita käyttäviä uhkaavien, veriteitse leviävien tartuntojen rajoittaminen. Tartuntatautilaissa
ja -asetuksessa (583/1986, muutos 935/2003, 786/1986, muutos 1383/2003) tarkastellaan muun 
muassa tartuntatautien ehkäisyä ja varhaistoteamista sekä niiden torjumiseen liittyviä toimia. 
Tartuntatautiasetuksessa (6§) määritellään terveyskeskuksen vastuualueeksi järjestää huumeiden 
käyttäjien terveysneuvonta ja pistosvälineiden vaihto. 

Tätä muistiota kirjoitettaessa lastensuojelulakia uusitaan parhaillaan. Lastensuojelulain 
(683/1983) mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, ta-
sapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Oikeudet turvataan 
vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla 
perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua (2§). Viranomaisten on seurattava ja kehitettävä lasten ja 
nuorten kasvuoloja sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä (6§). 
Palveluja kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivo-
muksiin. Kunnan tulee järjestää kunnan koululaitoksen piirissä oleville oppilaille riittävä tuki ja 
ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaa-
listen ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittä-
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miseksi. Kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, kuten päihdehuolto- ja 
mielenterveyspalveluja, on otettava huomioon myös hänen huollossaan olevan lapsen hoidon ja 
tuen tarve (7§).  Lastensuojelulaissa lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuoti-
asta henkilöä (3§).

Uudistuneessa koululainsäädännössä on useita uusia säädöksiä, jotka vahvistavat suojaavien 
tekijöiden toteutumista kouluissa ja oppilaitoksissa. Niissä korostuvat lapsen ja nuoren koko-
naisvaltainen hyvinvointi, turvallisuuden edistäminen ja yhteistyössä toteutettava huolenpito. 
Perusopetuslain (688/1998) muutoksen (477/2003) mukaan esi- ja perusopetus tulee järjestää op-
pilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja 
kehitystä (3§.)  

Oppilaan oikeus oppilashuoltoon on kirjattu lakiin esi- ja perusopetuksen osalta. Oppilas-
huollolla tarkoitetaan perusopetuslaissa, lukiolaissa (629/1998, 478/2003, 29a§) ja ammatillises-
ta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998, 479/2003, 37a§) oppilaan hyvän oppimisen, hyvän 
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä 
niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa (477/2003, 31a§). 

Oppilashuollon kokonaisuus nähdään lainsäädännön mukaan koko kouluyhteisöä koskevana, 
kolmen hallinnonalan yhteisenä tehtävänä: Oppilashuollon määritelmässä mainitut opetussuun-
nitelman mukainen oppilashuolto ja oppilashuollon palvelut ovat uusia käsitteitä lainsäädännössä. 
Oppilashuollon kokonaisuus muodostuu kolmen eri hallintosektorin lainsäädännöstä:

1) Opetussuunnitelman mukaisella oppilashuollolla tarkoitetaan opetussuunnitelman perus-
teissa määriteltäviä oppilashuollon tehtäviä (477/2003, Opetushallitus, 2004, 2003)

2) Oppilashuoltopalveluilla tarkoitetaan kansanterveyslain (66/1972, 64771998) ja lastensuo-
jelulain  (683/1993, 139/1990) perusteella annettavia palveluita, joita kouluikäiset lapset 
ja nuoret saavat. 

Lain mukainen yhteistyövelvoite sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien viranomaisten 
kanssa koskee yhteistyötä laadittaessa sekä opetussuunnitelman perusteita että paikallista ope-
tussuunnitelmaa.

Paikallisella tasolla opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman oppilashuoltoa 
ja kodin ja koulun yhteistyötä koskevat osat yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Laissa todetaan lisäksi, että 
opetuksen järjestäjän tulee määrätä myös kodin ja koulun yhteistyön sekä opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisen oppilashuollon järjestämistavasta (477/2003, 15 §). Yhteistyövelvoitteen 
tavoitteena on saattaa eri hallinnonaloilla toimivat, oppilashuollon kokonaisuudesta yhdessä vas-
taavat työntekijät yhteen suunnittelemaan ja sopimaan keskinäisestä työn- ja vastuunjaosta ja 
kirjaamaan yhdessä sovitut menettelytavat opetussuunnitelmaan. 

Oppilashuoltoon sisältyy opiskeluympäristön kehittäminen koulussa. Oppilashuoltolain mu-
kaan oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (628/1998, 629/19988, 
670/1998). 

Lakiuudistuksen mukaan opetuksen järjestäjän velvollisuus on myös hyväksyä koulun jär-
jestyssäännöt tai muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäis-
tä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä 
(477/2003, 29).  

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan paikalliseen opetussuunnitelmaan tulee laatia 
suunnitelma, jossa kuvataan oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet. Tiivistetysti siinä 
päätetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa se, miten koulussa 

toimitaan terveen ja turvallisen kouluyhteisön kehittämiseksi,
sovitaan työn- ja vastuunjaosta eri yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta oppilas saisi tar-
vitsemansa yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen, 
sovitaan menettely- ja toimintatavoista erilaisissa ongelma- ja kriisitilanteissa, kuten pois-
saolojen seuranta, kiusaaminen, väkivalta ja häirintä, mielenterveyskysymykset, tupakoin-
ti ja päihteiden käyttö sekä erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset,
sovitaan yleisten turvallisuudelle asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta koulumatkakul-
jetuksissa sekä 
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sovitaan terveys- ja ravitsemuskasvatuksen ja tapakasvatuksen tavoitteiden huomioon ot-
tamisesta kouluruokailun järjestämisessä.

Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa tervey-
den edistämistä, sairauksien ja tapaturmien ehkäisy mukaan luettuna, sekä yksilön sairaanhoitoa 
(1§). Kansanterveyslain (66/1972) mukaan työn yleinen suunnittelu, valvonta ja ohjaus kuuluvat 
sosiaali- ja terveysministeriölle, läänin alueella valvoo ja ohjaa lääninhallitus (2§). Lain 14 §:n
mukaan kunnan tulee huolehtia kunnan asukkaiden terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista, 
mukaan luettuna ehkäisyneuvonta, raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden ja alle 
kouluikäisten lasten sekä heidän perheidensä neuvolapalvelut. Tätä muistiota kirjoitettaessa myös 
kansanterveyslakia uusitaan.

Työterveyshuoltolain (1383/2001) 1 §:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työ-
terveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Lain tarkoituksena on työn-
antajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää 1) työhön liittyvien sairauksien ja 
tapaturmien ehkäisyä 2) työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 3) työntekijöiden 
terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä 4) työyhteisön toimintaa. Työn-
antajalla on oltava kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset 
tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Toimin-
tasuunnitelmassa on otettava riittävästi huomioon monitieteinen tieto työn ja terveyden välisestä 
suhteesta ja työn terveysvaikutuksista. Jos työnhakijalle tai työntekijälle on tarkoitus tehdä huu-
mausainetesti, työnantajalla on oltava kirjallinen päihdeohjelma, jonka tulee sisältää työpaikan 
yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmais-
ten hoitoon ohjaamiseksi. Ohjelma voi olla osa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa (11 §). 

Mielenterveyslain (1116/1990) mukaan mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen 
hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja 
muiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveys-
työhön kuuluu myös väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät 
ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenterveys-
palvelujen järjestämistä.

Ehkäisevässä päihdetyössä on syytä muistaa myös laki ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä (468/1994).  Sen tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä 
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja 
osallistumismahdollisuuksia. Lain 2 §:n mukaan ympäristövaikutuksella tarkoitetaan muun mu-
assa vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä yhdyskuntarakenteeseen, 
rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön.

Edellä mainittujen säädösten lisäksi eri toimijoiden, kuten poliisin, nuorisotyön, opetuksen, 
sosiaalitoimen ja terveydenhuollon lainsäädäntö täydentää ja tarkentaa ehkäisevään päihdetyö-
hön sisältyviä tehtäviä, toimintaperiaatteita ja yhteistyösuhteita. 

Julkisen hallinnon toimintatavassa – yksin tai yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa – on 
lisääntyvästi painotettu asiakasnäkökulmaa ja kohderyhmän osallisuutta. Ohjaavina normeina 
on sekä lainsäädäntöä että poliittisia ohjelmia. Kuntalain uudistukset, kuten kunnallislain (1995) 
ja rakennus- ja maankäyttölain (2000) uudistukset sisältävät kunnille vahvat velvoitteet lisätä 
kuntalaisten osallistumista julkisten palvelujen suunnitteluun. Paavo Lipposen hallituksen käyn-
nistämä osallisuushanke ja Matti Vanhasen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma
korostavat myös kansalaisten kuulemisen merkitystä. Kun ehkäisevä päihdetyö usein kohdistuu 
lapsiin ja nuoriin, on huomioitava, että useat lait ja kansainväliset sopimukset korostavat lasten 
ja nuorten mukaan ottamista heitä koskevien toimenpiteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
arviointiin. Tällaisia ovat muun muassa alkuvuodesta 2006 voimaan astuva nuorisolaki, YK:n 
lapsen oikeuksien sopimus, EU:n nuorisopolitiikan valkoinen kirja ja Euroopan Neuvoston suo-
situkset.  

Kansallisen lainsäädännön lisäksi on tarpeen ottaa huomioon myös EU:n säädösperustaa sekä 
toimintaa ohjaavia suosituksia ja ohjelmia. Osa EU-säädöksistä ylittää kansalliset säädökset, osal-
la on käytännössä merkittävääkin vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön ja sen tulkintoihin, ja 
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joissakin asioissa (kuten sosiaali- ja terveyspolitiikassa) EU:n keskeisten tavoitteiden toteutumista 
seurataan ja arvioidaan niin sanotun avoimen koordinaatiomenetelmän avulla. 

EU-jäsenyys säätelee paikoin merkittävästikin kansallisia toimintoja ja toimijoita. Tämä liit-
tyy vahvasti EU:n pyrkimykseen avata ja vahvistaa sisämarkkinoita ja kilpailua. Suomalaisessa 
päihdetyössä tämä on vaikuttanut näkyvästi muun muassa alkoholimonopolin osittaiseen purka-
miseen, alkoholin matkustajatuonnin vapauttamiseen sekä alkoholin verojen ja hintojen alenta-
mispaineisiin. Myös palveludirektiivi ja siihen liittyvä kilpailuttava hankintalainsäädäntö tuovat 
mukanaan uusia haasteita.

2.5 Salassapito

Ihmisten monimuotoisten ongelmien kohtaaminen edellyttää usein eri työntekijöiden yhteis-
työtä. On asiakkaiden etu, että eri viranomaiset hakevat yhdessä asiakkaiden ja toistensa kans-
sa ratkaisuja ja menettelytapoja vaikeisiin tilanteisiin. Päihteiden käyttö, vaatii useiden tahojen 
mukaantuloa ja samansuuntaisia toimenpiteitä, erityisesti kun asiakkaana ovat lapset, nuoret ja 
heidän perheensä. 

Verkostomaisen ja monialaisen työtyylin yleistyminen edellyttää uudenlaisia valmiuksia ja 
myös uutta tietoa. Osa tästä tiedosta sisältyy lainsäädäntöön. Käsiteltäessä asioita moniammatil-
lisissa ryhmissä on hyvä tietää, mitkä ovat kaikkien mukana olevien yhteisiä velvollisuuksia asi-
akkaiden oikeuksien kunnioittamiseksi. Näitä ilmentävät muun muassa perustuslaista ilmenevät 
perusoikeudet, hallintolain mukainen hyvä hallintotapa, julkisuus- ja salassapitosäännökset ja eri 
laeista ilmenevät muut asiakkaiden oikeudet. Säädöksistä käy myös ilmi, mitä yhteistyövelvol-
lisuuksia eri toimijoilla on suoraan lain perusteella. On myös hyvä tietää, mitkä ovat yhteistyö-
kumppaneiden velvollisuudet ja tehtävät ja millaiset muut säännökset koskevat heidän toimin-
taansa. Työn ydintä on toisten osapuolten työn tunteminen ja arvostaminen.  

On selvää, että asiakkaan ja työntekijän luottamuksellinen suhde on kaiken työn lähtökohta. 
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan ilmaista myös muille viranomaisille. Jo pelkästään tä-
män asian selkiyttäminen avaa monia yhteistyömahdollisuuksia. Työntekijät tarvitsevat kuiten-
kin tietoa myös koko salassapitoproblematiikasta ja säännösten käytännön sovellutuksista. 

Salassapitosäännökset ovat osoittautuneet ongelmallisiksi moniammatillisen yhteistyön yleis-
tyessä, sillä Suomen oikeusjärjestyksessä viranomaisten toimivalta perustuu sektoriperiaatteelle: 
jokainen viranomainen tekee itsenäisesti omaa tehtäväänsä. Asiaa koskevat säännökset ovat haja-
naisia, eri ammattikunnille erikseen kirjoitettuja. Lähtökohtana on ollut viranomaisten työnjako. 
Asiakkaan kannalta tämä on saattanut merkitä hänen ongelmiensa viipaloimista: usea virkamies 
on saattanut yhtaikaa hoitaa omaa osuuttaan, joskus toisistaan tietämättä. Viranhaltijoiden on 
vaikea hahmottaa tilannetta kokonaisuutena. 

Moniammatillinen yhteistyö on ajanut lainsäädännön edelle, sillä uusikaan lainsäädäntö ei 
ole ottanut sitä ongelmineen juuri mitenkään huomioon. Vaikka Suomessa on uudistettu jul-
kisuuslainsäädäntöä, erillisiä salassapitosäännöksiä eri hallinnonalojen välisestä yhteistyöstä ei 
kuitenkaan ole voimassa. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut oppilashuoltoon liittyvän 
lainsäädännön uudistamistyöryhmän, jonka yhtenä tehtävänä on selkeyttää tietojen saantia ja 
luovutusta sekä henkilötietojen käsittelyä koskevat menettelyt oppilashuollossa. Työryhmän toi-
mikausi päättyy 31.3.2006.

Kuinka siis toimia, ettei jäykkä lainsäädäntö estäisi uusien, entistä parempien työmenetelmien 
käyttöä? Vaikeita ratkaisuja joudutaan tekemään, mutta selkeyttä tilanteeseen tuonevat tämän 
tapaiset suositukset: 

1) Kun ollaan tietoisia salassapitosäännöksistä ja myös ymmärretään niiden merkitys asi-
akkaan oikeuksien takaajana, ei ainakaan synny ammattikäytäntöjä eikä tilanteita, joissa 
asiakas kärsii tai tuntee kärsineensä vääryyttä ja konfl ikti syntyy, 
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2) Asiakkaalta nimenomaan saatu suostumus käsitellä hänen asioitaan nimetyssä työryh-
mässä ja tietyssä kokoonpanossa varmistaa sekä oikeudellisella että inhimillisellä tasolla, 
että menetellään oikein. 

3) Asiakkaan mukaan ottamista myös yhteistyöryhmään käsittelemään omaa asiaansa kan-
nattaa harkita. Tämä poistaa salassapito-ongelmia siten, että hän voi itse päättää, mitä 
kertoo. 

Moniammatillinen verkostotyö edellyttää eri osapuolilta, että ne tuntevat seuraavat säännök-
set tai voivat tarkistaa oman alansa lakiasiantuntijoilta, mitä ne merkitsevät heidän työkäytän-
nöilleen: 

asian kannalta olennaiset perustuslain perusoikeussäännökset ja ihmisoikeussopimusvelvoit-
teet sekä 
julkisuuslaki, henkilötietolaki sekä muu vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta koskeva keskei-
sen lainsäädäntö – myös yhteistyökumppanien osalta. 
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3 Laatu ja laatukriteerit

3.1 Laatukriteerit osana tieto-ohjausta

Keskushallinnon tavoite-, normi- ja voimavaraohjauksesta on useilla aloilla siirrytty 1990-lu-
vun alkupuoliskolta lähtien tieto-ohjaukseen, jossa päätösvalta ja vastuu on hajautettu kunnille, 
alueille, lähiyhteisöille ja kansalaisille itselleen. Uuden ohjauksen välineitä ovat valtakunnalliset 
ohjelmat, laatusuositukset ja tietotekniikan mahdollistamat keinot. Ainoastaan lainsäädäntö jäi 
kuntia sitovaksi ohjausmuodoksi. Lainsäädäntö asettaa ehkäisevän päihdetyön järjestämiselle pa-
kollisen minimitason ja osaltaan määrittää toiminnan sisältöä. Valtioneuvoston periaatepäätök-
siin kytkeytyvä ohjelmaohjaus ilmentää pyrkimystä vaikuttaa suosituksin työn painoalueisiin ja 
keinoihin. 

Lainsäädäntö ohjaa ja sitoo tietysti myös kansalaisia. On esimerkiksi säädetty suuri joukko 
rajoituksia päihdyttävien aineiden saatavuudelle, huumausaineiden käyttö on kielletty kokonaan, 
laissa määritellään rattijuopumusrajat ja niin edelleen. Nyky-yhteiskunnassa ei kuitenkaan val-
litse yksimielisyyttä epävirallisista normeista, jotka johtaisivat kansalaiset hyvään elämään tai oi-
keisiin valintoihin eikä sellaisia normeja voi kansalaisille asettaa asiantuntija-asemaan vedoten. 
Valintoihin on mahdollista vaikuttaa tiedottamalla riskeistä, mutta tekemättä valintoja kansalais-
ten puolesta. 

Tämä joudutaan ottamaan huomioon myös ammatti- ja vapaaehtoistyössä, jonka tarkoitus 
on vaikuttaa kansalaisten valintoihin ja elinoloihin. Tällainen työ edellyttää edistettävän hyvän 
vähintään implisiittistä ilmaisemista. Päihdekysymyksissä tuo hyvä voi olla esimerkiksi elämän 
säästäminen, terveyden ja toimintakyvyn säilyttäminen, lapsen oikeudet, toisen ihmisen loukkaa-
mattomuuden turvaaminen tai sosiaalinen järjestys. Hyvä saattaa painottua eri tavoin tilanteesta 
ja toimijasta riippuen. Tämä saattaa aiheuttaa ristivetoa, mikäli lähtökohtia ei ole selvästi tuotu 
yhteiseen keskusteluun. 

On ilmeinen uhka, että työn sisältö, tietopohja, menetelmät ja kaikkien näiden mukana myös 
laatu muodostuvat vaihteleviksi ja kokonaisuus hajanaiseksi. Myös työn välttämättömät edelly-
tykset toteutuvat eriarvoisesti, onhan kunnilla myös laaja itsenäinen päätösvalta toimintojensa 
sisällön, priorisoinnin ja resursoinnin suhteen. Mikäli työn laatuun ei kiinnitetä huomiota, eh-
käisevän päihdetyön investoinnit eivät kannata ja tuota toivottua tulosta

Tieto-ohjauksen välineet – strategiat, ohjelmat sekä laatusuositukset ja -kriteerit ovat keinoja 
synnyttää yhteistä ymmärrystä ja rakentaa lukuisista toimijoista ja hankkeista kokonaisuus, jonka 
osat täydentävät ja tukevat toisiaan. Laatukriteereillä on mahdollista ohjata ehkäisevän päihde-
työn rahoitusta ja voimavaroja. Kriteereiden avulla kilpailua vähäisistä resursseista on mahdolli-
suus ohjata kilpailuksi laadusta. Työtä on pystyttävä ohjaamaan toimintaan, jonka vaikuttavuus 
päihdehaittoihin on todennäköisintä ja parhaiten perusteltavissa. 

Itsenäisten kansalaisjärjestöjen osalta ei voida puhua varsinaisesta valtiovallan ohjauksesta.  
Myöntäessään avustuksia järjestöille julkinen valta suuntaa resursseja tärkeänä pitämilleen toi-
mintalohkoille. Vielä selvemmin tästä on kyse järjestöille suunnatussa hankerahoituksessa, jossa 
avustuksen myöntäjä määrittelee myös ne tavoitteet (odotetut tulokset) ja toimintamuodot, joita 
se haluaa resursseja hankkeisiin suuntaamalla edistää. Tässä yhteydessä puhutaankin tulosperus-
teisesta valtionavusta. Myös järjestöt hyötyvät laatutyöstä ja -kriteereistä kehittäessään omaa työ-
tään omista lähtökohdistaan ja suunnitellessaan toimintaansa ja hankkeitaan mahdollisimman 
hyvin tavoitteitaan toteuttaviksi ja kokonaisuutta rikastavaksi.  
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Kaikkea ehkäisevää päihdetyötä ei voi ohjata yhdistetyllä tieto- ja resurssiohjauksella. Esimer-
kiksi kouluissa ja osassa kansalaistoimintaa ja yritystoimintaa ollaan käytännössä riippumattomia 
rahoitukseen liittyvästä laadun arvioinnista. Näiden kriteerien voi kuitenkin odottaa muodostu-
van moraalisesti velvoittaviksi kaikkialla missä toimitaan julkisin varoin tai palveluja ostetaan 
niillä. Laatukriteerit toimivat tietolähteenä ja argumentaatioperustana aina kun halutaan valita ja 
kehittää ajanmukaisen tiedon pohjalta mahdollisimman vaikuttavia ja muuten laadukkaita työ-
muotoja.    

3.2 Laatukriteerien tarkoitukset

On yleisesti hyväksytty arvo, että työn ja toiminnan halutaan olevan laadukasta, ja siihen myös 
erilaiset laatukriteerit ja yleensä laatutyö tähtäävät. Ehkäisevän päihdetyön laadun kehittäminen 
edellyttää toiminnan mahdollisimman hyvän toteutumisen kuvaamista ja jatkuvaa pyrkimystä 
kohti realistista ihannetavoitetta. Yhtenäiset laatukriteerit, joihin erilaiset toimijat sitoutuvat, aut-
tavat laatutavoitteen saavuttamisessa. 

Laatu on laajasti määritelty niistä ominaisuuksista koostuvaksi kokonaisuudeksi, johon pe-
rustuu organisaation, tuotteen, palvelun tai tietyn prosessin kyky täyttää sille asetetut vaatimuk-
set ja siihen kohdistuvat odotukset. Kriteeri eli tunnusmerkki tarkoittaa ominaisuutta, jonka pe-
rusteella jokin voidaan tunnistaa, erottaa muista tai todeta oikeaksi. Työn laatukriteerit ovat siten 
laadukkaan työn tunnusmerkkejä. Niinpä työn laadun hallinta, parantaminen ja todentaminen 
edellyttävät laatukriteerien määrittämistä. 

Laatukriteereiden avulla ilmaistaan, millaista työn tulosta tavoitellaan sekä millaisia tekijöitä 
tavoitellaan, jotta saavutettaisiin tavoitteen mukainen lopputulos. Nämä tekijät liittyvät eri tavoin 
työn rakenteeseen ja toteutustapaan. 

Kriteerit voivat olla sekä laadullisia että määrällisiä. Määrällisellä laatukriteerillä tarkoitetaan 
mitattavaa ominaisuutta, joka on valittu laatua määrittäväksi tekijäksi. Seuraamalla ominaisuu-
den täyttymistä saadaan selville, onko laatuvaatimus eli asetettu tavoitetaso saavutettu. Laadulli-
nen kriteeri puolestaan on täsmällinen väite tai lausuma, jota voidaan käyttää tietyn päätöksen, 
palvelun tai tuloksen tarkoituksenmukaisuuden arviointiin. Myös laadullisten kriteerien täytty-
mistä voidaan seurata ja arvioida, kunhan ne on ilmaistu riittävän selkeästi: voidaan todeta, onko 
kriteeri täyttynyt kokonaan tai osittain vai onko se jäänyt toteutumatta. Ehkäisevän päihdetyön 
luonteesta seuraa, että nimenomaan laadulliset kriteerit korostuvat, niin myös tässä muistiossa.

Laatuvaatimusten alimman mahdollisen tason määrää erityislainsäädäntö asettamalla toimi-
joille velvoitteita ja säätämällä kansalaisille subjektiivisia oikeuksia. Tätä pakollista minimitasoa 
korkeammat laatuvaatimukset voivat perustua poliittisiin tai toimijoiden omiin päätöksiin, stra-
tegioihin ja ohjelmiin. Korkeampaa laatua ja sen edellyttämää resursointia perustellaan muun 
muassa perus- ja ihmisoikeuksien yhdenvertaisella toteuttamisella tai sellaisilla arvoilla kuin in-
himillisyydellä ja oikeudenmukaisuudella. Merkittävä perustelu laatuvaatimusten pakollista kor-
keammalle tasolle on usein yhteiskunnan kokonaishyöty: optimaalinen taso on sellainen, jolla 
voidaan osoittaa työn ja investointien ehkäisevän haittoja ja kustannuksia mahdollisimman kus-
tannustehokkaasti.        

Laatu koostuu osin näkyvistä ja mitattavista ominaisuuksista, mutta myös osallisten subjek-
tiivisista kokemuksista. Puhutaankin erikseen asiakkaan kokemasta laadusta, asiantuntemuksen 
laadusta sekä johtamisen laadusta. Asiantuntemuksen laatua ovat esimerkiksi toiminnan amma-
tillisten tai tieteellisten kriteerien täyttyminen. Johtamisen laatua puolestaan kuvaavat sellaiset 
tekijät kuin taloudellisuus, hukkakäytön ja virheiden vähäisyys sekä lakien ja muiden relevanttien 
normien mukaisuus. Asiakkaan kokemaa laatua kuvaa esimerkiksi hänen kokemuksensa vuoro-
vaikutuksesta ammattilaisen kanssa. Parhaassa tapauksessa asiakas kokee tulleensa kohdatuksi ja 
kuulluksi ja saaneensa tukea sen hetkisessä tilanteessaan. Tässä muistiossa keskitytään ensisijai-
sesti asiantuntemuksen laadun kuvaamiseen ja jäsentämiseen. 
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Laatua arvioidaan aina suhteessa resursseihin. Laatu on kykyä täyttää vaatimukset ja odotuk-
set, ja ne puolestaan on asetettava realistisesti suhteessa resursseihin. Niinpä kriteereiden perus-
teella voidaan haluttaessa vertailla paikallisia, pienin voimavaroin toteutettuja hankkeita ja laaja-
alaisia pitkäkestoisia valtakunnallisia tai jopa kansainvälisiä hankkeita. Samat kriteerit pätevät 
myös perustyössä. 

Vähäisinkin resurssein voidaan päästä laadukkaaseen lopputulokseen, kunhan tavoitteet on 
asetettu voimavaroja vastaaviksi. Tavoitteellisen toiminnan yhtenä päämääränä on kuitenkin vai-
kuttavuus, joka päihdehaittojen ehkäisyssä vaatii laaja-alaista ja koordinoitua toimintaa. Täten 
ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden kannalta on pidettävä huolta siitä, että työn toteutta-
miseen varataan riittävät resurssit. Ongelmana monissa kunnissa on ehkäisevästä päihdetyöstä 
vastaavan työntekijän – useimmissa tapauksissa ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön –  toi-
menkuvan pilkkoutuminen, jonka takia on vaikea irrottaa aikaa ehkäisevän päihdetyön suunnit-
teluun ja toteutukseen esimerkiksi asiakastyöstä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös työn 
koordinointiin ja koordinoinnin resursointiin sekä kuntakohtaisesti että pienten kuntien osalta 
seudullisesti.

Terveyden edistämisen hankkeiden toteuttajien ja arvioitsijoiden tueksi on Terveyden edis-
tämisen keskuksessa aiemmin laadittu hankkeiden laatukriteeristö (liite 3), joka jäsentää hank-
keiden laadunhallinnan osa-alueita ja tukee projektien laadun parantamista. Useat ehkäisevän 
päihdetyön toimijat käyttävät kriteeristöä hankesuunnittelussa ja sitä käytetään myös terveyden 
edistämisen määrärahojen hankehakemusten arvioinnissa. Hankekriteeristö on selkeä ja yksityis-
kohtainen työväline hankesuunnitteluun ja -ohjaukseen. Koska tuo kriteeristö on suunnattu eri 
terveyden edistämisen alojen tueksi, on nyt luotu erikseen ehkäisevän päihdetyön laatukriteeristö 
sen rinnalle. Tämä kriteeristö taustamateriaaleineen jäsentää ehkäisevän päihdetyön käsitteitä, 
sisältöä ja menetelmiä ja on tarkoitettu sovellettavaksi hankkeiden ohella myös perustyössä. Ihan-
netapauksessa näitä kriteeristöjä käytetään rinnakkain, sillä ne täydentävät toisiaan.  

Ehkäisevän päihdetyön laatutyötä tukevat muiden, sille läheisten toiminta-alojen laatusuo-
situkset. Tällaisia ovat esimerkiksi mielenterveyspalvelujen, päihdepalvelujen ja kouluterveyden-
huollon laatusuositukset. Kyseiset suositukset on luotu lähinnä tukemaan kunnallisten palvelujen 
järjestämistä ja kehittämistä, mutta niihin sisältyy myös ehkäisevän työn näkökulmia. Esimerkik-
si päihdepalvelujen laatusuosituksissa ehkäisevä työ on rajattu suositusten ulkopuolelle, mutta 
laadukkaan päihdetyön keskeisenä tavoitteena pidetään toimivaa päihdehaittojen ehkäisytyötä ja 
toimivat päihdepalvelut nähdään tärkeänä osana sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyä, hyvinvoin-
nin lisäämistä ja terveyden tasa-arvon vahvistamista. 

Stakesissa on valmisteilla myös terveyden edistämisen laatusuositus. Suosituksen tavoitteena 
on auttaa kuntia, seutukuntia ja maakuntia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintara-
kenteiden ja -käytäntöjen uudistamisessa. Laatusuositus on tarkoitettu terveyden edistämisen 
suunnittelun, toimeenpanon, seurannan ja arvioinnin sekä kehittämisen työvälineeksi kunnan-
johdolle ja luottamushenkilöille sekä päätöksiä toimeenpaneville hallintokunnille ja niiden työn-
tekijöille. Laatusuosituksen liitteeseen tulee esimerkkejä kunnan terveyden edistämisestä muun 
muassa päihteiden osalta.  Terveyden edistämisen laatusuositus muodostaa päihdesubstanssia 
laajemman kehyksen ehkäisevälle päihdetyölle. Laatusuositukset löytyvät osoitteesta www.stakes.
fi /laatusuositus/vap.htm. 



21Stakes, Työpapereita 3/2006 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAATUKRITEERIT

4 Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus

4.1 Vaikuttamiskohteet ja toteutustasot

Päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehtävään työhön kuuluvat ehkäisevä ja 
korjaava työ. Ne muodostavat kiinteän ja vuorovaikutteisen jatkumon, joten ehkäisevää ja 
korjaavaa työtä ei voida tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. Ehkäisevän päihdetyön piiriin 
kuuluvat yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy. Korjaava päihdetyö on samalla aina myös hyvää 
ehkäisyä. Siinäkin voidaan puhua samoista vaikuttamiskohteista ja toteutustasoista. Kor-
jaava päihdetyö rajautuu tämän muistion ja sen sisältämien laatukriteerien ulkopuolelle, 
koska sille on jo vuonna 2002 laadittu omat päihdepalvelujen laatusuositukset. Ne eivät 
puolestaan sisällä ehkäisevää päihdetyötä. Ehkäisevän päihdetyön laatukriteereitä voi tässä 
muodossaan soveltaa myös korjaavassa työssä. 

Tässä muistiossa käytetty päihdetyön jaottelu muistuttaa usein käytettyä jaottelua primaari-, 
sekundaari- ja tertiaaripreventioon sekä vastaaviin korjaavan työn muotoihin. Erona on lähinnä 
se, että ehkäisyn tasoja tarkastellaan kohderyhmien, toiminnan tasojen ja niiden kautta määritty-
vien työotteiden näkökulmasta. Vanhoja käsitteitä ei tässä muistiossa sellaisenaan enää käytetä.

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla 
1) päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, 
2) Päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden riskitekijöihin sekä 
3) päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. 

Vaikuttaa voidaan yksilön, hänen lähisuhteittensa, paikallisyhteisöjen sekä kunnan, koko yh-
teiskunnan tai kansainvälisen yhteisön tasolla. Työllä voidaan vaikuttaa päihteiden kysyntään, 
tarjontaan tai haittoihin tai useisiin näistä. 

Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta voidaan kuvata oheisella kaaviolla, jossa työn vaikutta-
miskohteet on kuvattu pilareina ja toiminnan toteutustasot liittyvät kuhunkin niistä. Yksittäisissä 
ehkäisevän päihdetyön perustyöprosesseissa sekä määräaikaisissa kehittämis- tai tutkimusprojek-
teissa toimintaa voidaan kulloinkin kohdentaa yhteen tai useampaan pilariin ja toteutustasoon. 
Kuvion jälkeen tässä muistion luvussa III avataan kaavion sisältöjä. 

Valitessaan interventioidensa kohteita ehkäisevän päihdetyön tekijällä on edessään valintoja 
usealla eri ulottuvuudella. Ongelman tai ilmiön vakavuus ja luonne yhtäältä ja hänen käytettävis-
sään olevat resurssit ja työmenetelmät toisaalta ohjaavat sitä, millainen interventio ylipäänsä voi 
olla vaikuttava. Laajoissa hankkeissa eri toimijat tekevät toisiaan tukevia interventioita eri puolilla 
tätä ehkäisevän päihdetyön eri ulottuvuuksista koostuvaa toimintakenttää. Yksittäisenkin toimi-
jan on mahdollista jakaa voimavaransa useaan kohteeseen niin, että interventioista muodostuu 
mielekäs kokonaisuus.  

Ehkäisevä päihdetyö voi pyrkiä vähentämään joko päihteiden kysyntää, tarjontaa, haittoja 
– yhtä, kahta tai kaikkia näistä. Kysynnän vähentämisellä tarkoitetaan toimia, joilla vaikutetaan 
vähentävästi haluun tai tarpeeseen käyttää päihteitä. Kysynnän vähentämiseen liittyvät sekä tilan-
nekohtaiset toimet että vaikuttaminen pitkäaikaisemmin edeltäviin suojaaviin ja riskitekijöihin. 
Käytettyjä keinoja ovat esimerkiksi nuorten vertaistoiminta eri tilanteissa, henkilökohtaisen alko-
holinkäytön arviointi, päihdekasvatus, vanhemmuuden tukeminen ja asuinyhteisön viihtyisyyttä 
ja turvallisuutta lisäävä työ – nämä usein toisiaan täydentävinä kokonaisuuksina.

Tarjonnan vähentäminen puolestaan on saatavuuden sääntelyä, sellaisten virallisten ja epä-
virallisten normien asettamista ja ylläpitämistä, joiden avulla mahdollisuuksia saada päihteitä 
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käyttöönsä säännellään, rajoitetaan tai vähennetään. Säännellysti laillisten alkoholin ja tupakan 
tarjonnan vähentäminen koostuu myynnille ja tarjoilulle asetettavista rajoituksista ja ehdoista 
sekä niiden toimeenpanosta ja valvonnasta. Hinnat muodostavat tärkeän osan laillisten päihtei-
den tarjonnan vähentämistä, erityisesti nuorten sekä sellaisten aikuisten keskuudessa, joille hai-
tallisen käytön riskejä on kasaantunut. Huumausaineiden osalta keskeisiä toimia ovat huumeiden 
pitäminen laittomina, salakuljetuksen ja kaupan estäminen sekä laillisuusvalvonta sanktioineen 
ja muine seuraamuksineen.

Haittojen vähentäminen tarkoittaa toimia, joilla ehkäistään, vähennetään ja hallitaan päihtei-
den käytöstä ja tarjonnasta seuraavia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja asianomaiselle itselleen, 
hänen ympäristölleen ja yhteiskunnalle, vaikka itse käyttöä ei siinä tilanteessa pystyttäisikään tai 
juuri kyseisellä interventiolla pyrittäisi vähentämään. 

4.2 Keihin työ kohdistuu: yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy

Yleinen ehkäisy kohdistuu koko väestöön tai johonkin väestöryhmään, jonka valintaperusteena ei 
kuitenkaan ole päihteiden käyttö. Yleinen ehkäisy on käytännössä pyrkimystä päihteiden käytön 
vähentämiseen eli toimia, joilla ehkäistään tai vähennetään päihteiden käyttöä. Kyse on siis joko 
ensisijaisesta pyrkimyksestä raittiuteen ja päihteettömyyteen tai pyrkimyksestä vähentää kohde-
ryhmän päihteidenkäyttöä. Yleisen ehkäisyn piiriin kuuluvat muun muassa kaikkien päihteiden 
käytön aloittamisen ehkäisemiseen pyrkivä raittiustyö, joidenkin päihteiden käytön aloittamisen 
ehkäiseminen kuten tupakka- ja huumetyö, tilanneraittiuden (esimerkiksi liikenneraittiuden tai 
kotien savuttomuuden) edistäminen sekä päihteiden käytön aloittamisen myöhentäminen.    

Riskiehkäisyssä kohderyhmä määritellään sellaisen riskin perusteella, jonka toteutuminen on 
todennäköinen. Riskiehkäisyä on sekä 

puuttuminen sellaiseen päihteiden käyttöön, joka ennakoi haittoja, ongelmakäyttöä tai riippu-
vuutta että 
varhaista puuttumista myöhempää ongelmakäyttöä ennustaviin riskitekijöihin yksilön tai ryh-
män elämässä. 

Tiedot, asenteet 
ja oikeudet

Suojaavat tekijät 
ja riskitekijät

Päihteet ja käyttötavat

Y  H T  E  I  S  K  U N T  A

P A I  K  A L  L  I  S  Y  H T  E  I  S  Ö

L Ä H I  S  U H T  E  E  T

Y K S  I  L  Ö

Päihdehaittojen ehkäisy ja vähentäminen

(yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy) 

KUVIO 1. Ehkäisevän päihdetyön vaikuttamiskohteet ja toteutustasot
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Riskiehkäisyä ovat esimerkiksi lasten näkökulman ja kokemusten huomioon ottaminen van-
hempien ja muiden aikuisten päihteidenkäytössä, alkoholin suurkuluttajien mini-interventiot, 
suonensisäisesti huumeita käyttävien neulanvaihto-ohjelmat sekä yliannostus- ja riskinhallinta-
koulutukset.

Korjaava päihdetyö on myös riskiehkäisyä siltä osin kun se kohdistuu ensihaittojen (kuten 
satunnaisten alkoholinkäyttäjien aamukrapulahaittojen), varhaisvaiheen haittojen (suurkulutuk-
sesta aiheutuvat haitat) sekä riippuvuushaittojen ehkäisemiseen tai vähentämiseen. Aamukrapu-
lahaittojen hyvää käsittelytapaa on esimerkiksi se, kun esimies kertoo työstä myöhästyneelle tai 
maanantaikappaleen tehneelle työntekijälle juomisen riskirajoista ja tukee niiden muistiin pa-
lauttamista kertomalla ”kuinka paljon korkeintaan jatkossa voit juoda illalla, jotta olisit aamulla 
työkykyinen”. Päihdeongelmien ja muiden ongelmien hyvä hoito vähentää ongelmien uusiutu-
misriskiä ja lisäksi hoidolla on myönteisiä heijastusvaikutuksia käyttäjän lähipiiriin ja ympäris-
töön. Päihdeongelmien hyvä hoito edistää myös lähiyhteisöjen turvallisuutta ja vähentää päihtei-
siin liittyvää oheisrikollisuutta, kuten omaisuusrikollisuutta ja väkivaltaa.

Ehkäisevässä päihdetyössä on kyettävä tekemään perusteltuja valintoja sen suhteen, mihin 
osaongelmaan kulloinkin halutaan vaikuttaa. Strategisten valintojen tueksi tarvitaan tietoa ja 
erottelukykyä eri päihteiden riskeistä ja haitoista erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Eri päihtei-
den osalta on mahdollista eritellä haittoja 

luonteen mukaan (sosiaaliset haitat, terveyshaitat, taloudelliset haitat),
kohdentumisen mukaan (yhteiskunta, paikallisyhteisö, lähisuhteet, yksilö),
alkuperän mukaan (käyttö/ kysyntä, tarjonta, kontrolli) sekä
tapauskohtaisten vaikuttavien tekijöiden mukaan (ikä, sukupuoli, käyttötapa ja -tilanne, olo-

suhteet). 
Ehkäisevän päihdetyön työote ja menetelmät on valittava sen mukaan, keihin interventio koh-

distuu. Ne on kehitetty ja tarkoitettu käytettäviksi tiettyihin, tarkkaan määriteltyihin tilanteisiin. 
Niiden vaikuttavuudesta tai hyödyllisyydestä muissa kuin aiotussa kohderyhmässä ei usein ole 
takeita eikä tutkimusnäyttöä. On useita intervention tyyppejä, jotka ei-aiotussa kohderyhmässä 
voivat olla suorastaan vahingollisia: ennalta ehkäiseväksi tarkoitettu huumevalistus voi olla sisäl-
löltään sellaista, että se leimaa ja syrjäyttää riippuvuudesta kärsiviä ja vähentää heidän uskoaan 
ja motivaatiotaan toipumiseen. Toisaalta esimerkiksi käyttäjille tarkoitettu haittojen vähentämis-
aineisto voi vähentää yleisen ehkäisyn vaikutusta, jos se leviää varsinaisen kohderyhmän ulko-
puolelle.

Toiminnan suunnittelussa on huomioitava kohderyhmän mahdolliset erityispiirteet ja -tar-
peet, jotka saattavat edellyttää räätälöintiä; sukupuoli, kieli, kulttuuri ja/tai esimerkiksi vammai-
suus. Toimintaan osallistumisen edellytysten luominen, näille ryhmille soveltuvien työmenetel-
mien valinta, palveluiden saatavuus ja esteettömyys ovat joitakin sellaisia seikkoja, joista tulee 
huolehtia erikseen. On tärkeää eriyttää työmuotoja myös kohderyhmän iän mukaan; lapsiin 
ja nuoriin kohdennettavia toimia oikeuttaa ja velvoittaa oma lainsäädäntönsä, ja toimintatavat 
poikkeavat muutoinkin täysikäisistä.

4.3 Toteutustasot

Ehkäisevä päihdetyö voi kohdentua yksilöihin, heidän lähisuhteisiinsa, paikallisyhteisöihin tai 
yhteiskuntaan. Lähisuhteet ovat yksilöiden pari- ja perhesuhteita tai kiinteitä ystävyyssuhteita. 
Paikallisyhteisöt ovat esimerkiksi asuinalue-, päiväkoti-, koulu- ja työyhteisöjä. Yhteiskunnalla 
viitataan niin kansalaisyhteiskuntaan kuin virallisemmin organisoituihin kuntiin, lääneihin ja 
valtioon sekä kansainvälisiin yhteisöihin Suomen lähialueilla, EU:ssa ja vielä laajemmalla globaa-
lilla tasolla. Toteutustasot eivät kuitenkaan ole käytännössä täysin erillisiä, vaan jollakin tasolla 
tapahtuva työ heijastuu aina myös muille tasoille, ja vastaavasti muut tasot vaikuttavat siihen. 
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Paikallisyhteisö

Yhteiskunta

Toimintaa suunniteltaessa ja arvioitaessa onkin tärkeä paikantaa itsensä toimijana suhteessa 
edellä kuvattuihin tasoihin. Ehkäisevässä päihdetyössä on tavattoman suuri joukko toimijoita, 
jotka kukin vaikuttavat useilla tasoilla riippuen kulloisestakin toiminta- ja tilannemäärittelys-
tä. Esimerkiksi yksittäinen alueensa päihdehaitoista huolestunut asukasyhdistys voi olla mukana 
vaikuttamassa niin yksilötasolla, lähisuhteiden tasolla, paikallisyhteisössä kuin yhteiskunnankin 
tasolla. Painopisteet on valittava kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan.

Työ määrittyy lisäksi eri tavoin riippuen siitä miten yksilöllisyys, lähisuhteissa oleminen, pai-
kallisyhteisöihin kuuluminen ja yhteiskunnan jäsenyys ymmärretään. Yksilöllisyyttä korostetta-
essa keskeisiä ovat yksilöiden oikeuksia ja henkilökohtaisia valintoja painottavat näkökohdat – 
silloinkin kun he toimivat esimerkiksi perheissä tai yhteiskunnassa. Yhteisöllisyyttä korostettaessa 
yksilölliset tai laajemmat yhteiskunnalliset näkökulmat toissijaistuvat ja tärkeimmäksi nousevat 
esimerkiksi perhe- tai työyhteisön odotukset. Käytännössä tämä ilmenee vaikkapa vaatimuksina 
vastuullisesta vanhemmuudesta eli siitä etteivät aikuisten omat edut saa korostua vanhempana 
toimimisen kustannuksella. Yhteiskunnallista tai kansainvälistä näkökulmaa korostettaessa hen-
kilökohtaisia pyrkimyksiään toteuttavista yksilöistä tulee yhteiskunnan odotuksia täyttäviä kan-
salaisia ja esimerkiksi asuinalueesta kunnallisen ja valtakunnallisen asumis- ja päihdepolitiikan 
toteuttamisfoorumi. 

Käytännön vaikeudet nousevat usein siitä, että toteutustasojen ja toimijaroolien eroja ei tie-
dosteta tai niitä ei kyetä priorisoimaan. Esimerkiksi alkoholipolitiikkaa on ollut vaikea toteuttaa, 
koska se on yhdistelmä kuluttajien, elinkeinonharjoittajien, julkistalouden, sosiaali- ja terveyspo-
litiikan sekä turvallisuuden ja järjestyksen intressejä, ja toimijat voivat olla tilanteesta riippuen 
monessakin roolissa yhtaikaa. 

Yhteiskunnan rakenne- ja toimintapiirteet, jotka päihdehaittoja synnyttävät ja vaikeuttavat 
tai voisivat vähentää, riippuvat usein taloudellisista ja kulttuurisista tekijöistä sekä poliittisista 
päätöksistä ja arvovalinnoista, jotka syntyvät ylimmällä kansallisella tai peräti ylikansallisella ta-
solla. Yhteiskunnan tasolla vaikuttaminen on erottamaton osa ehkäisevän päihdetyön toimijan 
tehtäväkenttää riippumatta sitä, millaiset kunkin toimijan suorat vaikutusmahdollisuudet näi-
hin tekijöihin ovat. Päihdehuoltolaki ilmaisee selkeästi tämän puolen ehkäisevän päihdetyön asi-
antuntijatehtävää: ”…tulee välittää tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat ongelmakäytön syntyyn, 
ehkäisyyn ja hoidettavuuteen.” Osallistuminen julkiseen keskusteluun toteuttaa kansalaisten oi-
keutta tarkkaan ja oikeaan tietoon omien valintojensa pohjaksi, mutta sillä on myös poliittista 
merkitystä: se luo edellytyksiä ja hyväksyttävyyttä päihdehaittoja vähentäville päätöksille, kuten 
suomalaisen tupakkapolitiikan menestys osoittaa: se on sekä verraten johdonmukaista ja tiukkaa 
että kansalaisten laajalti tukemaa, kiitos osaltaan laajan kansalaiskeskustelun ja tiedottamisen.    

KUVIO 2. Toteutustasot ja niiden suhde toisiinsa

Lähisuhteet

YKSILÖ
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4.4 Vaikuttamiskohteet 

Päihdehaittoja voi ehkäistä ja vähentää 1) vaikuttamalla tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, 2) 
vahvistamalla suojaavia tekijöitä ja vähentämällä riskitekijöitä sekä 3) vaikuttamalla päihteisiin ja 
niiden käyttötapoihin.  

4.4.1 Pilari 1: Tiedot, asenteet ja oikeudet

4.4.1.1 Päihdetiedon lukutaito
Päihteiden käyttöön on kautta aikojen haluttu ja halutaan edelleen vaikuttaa tiedon ja valistuksen 
keinoin. Perusoletus on, että tiedoilla, asenteilla ja käyttäytymisellä on vankka yhteys – henkilön 
saadessa tietoa päihteiden haitallisista vaikutuksista ja niiden käyttöön liittyvistä riskeistä hänen 
päihdeasenteensa muuttuvat ja niiden mukaan muuttuu myös käyttäytyminen. Luotetaan ihmi-
sen rationaalisuuteen. 

Vaikka tieto–asenne–käyttäytyminen -ketju ei toimi ennakko-oletusten mukaisesti – näyttöä 
suorista käyttäytymismuutoksista yleisen ehkäisyn tasolla ei juuri ole – on tälle kausaaliajattelulle 
perustuvia, yksilöön suuntautuvia lähestymistapoja käytetty laajalti niin kouluopetuksessa kuin 
esimerkiksi tiedotusvälineiden avulla toteutetuissa kampanjoissakin. On kehitetty myös toimin-
tatapoja, joissa tuodaan elementtejä yhteiskunnalliseen keskusteluun – kohteena ei olekaan enää 
yksilö ja tavoitteena hänen käyttäytymisessään valistuksen keinoin aikaansaatava muutos, vaan 
pikemminkin vaikuttaminen mielipideilmastoon.

Valistus voidaan mieltää kahdella tavalla. Toista luonnehtii yhdensuuntaisuus, auktoriteet-
tiasema ja holhousmentaliteetti, toista vuorovaikutus, tasa-arvoisuus ja erilaisten aineksien ja 
näkökulmien tuonti yhteiseen keskusteluun. Ensimmäisessä korostuu yksisuuntainen tiedonvä-
litys laajoille kohderyhmille ja odotukset tiedon vaikutuksista rokotteen tavoin ihmisen käyttäy-
tymiseen. Siihen pätevät edellä kuvatut päätelmät vaikutusketjun toimimattomuudesta. Toisen 
valistustyypin osalta on puhuttu virittävästä valistuksesta, jossa valistajat (= kaikki keskusteluun 
osallistujat) tuovat sytykkeitä keskusteluun, ylläpitävät ja virittävät keskustelua, joka synnyttää 
osallistujissa oivalluksia. Tässä valistuksen kohteeksi mielletään kulttuurin taso, ”mielipideil-
masto”: yhteiset keskustelu- ja toimintaprosessit, vallitsevat tavat ymmärtää päihteiden käyttö ja 
siihen vaikuttavat tekijät. Välittömien asenne- ja käyttäytymismuutosten aikaansaamisen sijas-
ta valistuksen tavoitteeksi asetetaan vaikuttaminen tuohon mielipideilmastoon, sillä yksilöiden 
käyttäytyminen voi muuttua laajasti vasta yleisemmän kulttuurisen muutoksen luoman paineen 
seurauksena. Virittävän valistuksen keinoin voidaan vahvistaa päihteiden käytöltä suojaavia te-
kijöitä. 

Käyttäytymismuutosten tavoittelu ei voi eikä saa olla ainoa peruste tiedon jakamiselle. Va-
listuksen tehtävä on kansalaisten ja yhteiskunnan aktivointi ja ainesten tuominen yhteiseen kes-
kusteluun, ihmisten tietoisuuden lisääminen, autonomian tukeminen ja keinovalikoiman kas-
vattaminen. Tiedotus ja valistus ovat myös lainsäädännöllisten toimien ymmärrettävyyden ja 
vastaanottavuuden valmistelua, ”päihdetiedon lukutaito” on niin kansalaisilta, työntekijöiltä kuin 
päättäjiltäkin vaadittava ominaisuus.

Tällä hetkellä varsinkin internet on väylä päihdetiedon hakemiseen ja keskustelun käymiseen, 
mutta sieltä saadun tiedon lähteet ja luotettavuus on käyttäjän itse arvioitava.  Nuoria tulee kas-
vattaa kriittisiksi tiedon seulojiksi, internetin käytön jokapäiväistyessä päihdetiedon lukutaidon 
merkitys kasvaa entisestään.

4.4.1.2 Päihdeasenteet
On tarpeen ottaa huomioon erilaisten asenne- ja mielipideilmastojen samanaikaisuus ja keskinäi-
nen jännitteisyys. Perusjännitteenä voidaan pitää tiukan päihdekielteisten ja yksipuolisesti vain 
haittoja ja ongelmia korostavan ns. abstinenssinäkökulman törmäystä yhtä tiukasti vain päihde-



26 Stakes, Työpapereita 3/2006EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAATUKRITEERIT

myönteisten ja hyötyjä korostavan ns. ylitolerantin näkökulman kanssa. Abstinenssinäkökulman 
sinänsä hyvää tarkoittava pyrkimys ehkäistä päihdehaittoja päihteettömyydellä värittyy helposti 
sellaiseksi tuomitsemiseksi ja moralisoimiseksi, joka karkottaa päihteidenkäyttäjät omiin vertais-
ryhmiinsä ja yksipuolisen päihdemyönteisyyden pariin. Päihteidenkäyttäjät eivät tällöin myös-
kään ole asiallisen tiedon ja valistuksen piirissä eivätkä ehkä luota päihdetyön asiantuntijoiden 
välittämään informaatioon. Näin ollen he jättäytyvät helposti ulkopuolelle päihdepalveluista, jot-
ka antaisivat heille heidän tarvitsemaansa tietoa, taitoa, tukea ja hoitoa. 

Tiukat päihdekielteiset ja -myönteiset asenteet sekoittuvat yleensä ajan myötä vähitellen kak-
sijakoiseksi koosteeksi faktoja ja fi ktioita. Tämä ruokkii epäjohdonmukaisesti rakentuvia tietoja 
ja asenteita, joissa esimerkiksi alkoholiin ja alkoholinkäyttäjiin suhtaudutaan hyvinkin suvaitse-
vasti mutta huumeisiin ja huumeidenkäyttäjiin vastaavasti hyvin tuomitsevasti ja kielteisesti – ja 
lähinnä vain erilaisten ja usein stereotyyppisten mieli- ja uhkakuvien perusteella. Tai ekstaasia 
suvaitaan koska sitä pidetään vähemmän haitallisena viihdehuumeena, mutta samalla heroiinin 
tai amfetamiinin käyttö ja käyttäjät tuomitaan. Ja alkoholinkäytön kohdalla on saatettu nähdä 
vain kirkkaitten juominen haitallisena ja ongelmallisena mutta mietojen ei, vaikka tärkein vaikut-
tava tekijä tosiasiassa on alkoholin määrä. Itse päihteiden lisäksi näissä mielipiteissä ja asenteissa 
vaikuttavat yksinkertaistetut mielikuvat näiden päihteiden käyttäjistä.

Rakentavimpana asenne- ja mielipideilmastona voidaan pitää sellaista, jossa päihteistä voi-
daan puhua avoimesti ja asiallisesti, niin hyötyjä kuin haittojakin monipuolisesti punniten. Asen-
teiden ja mielipiteiden työstämistä voidaan tukea rakentavilla ja tasavertaisilla keskustelu-, vuo-
rovaikutus- ja argumentaatiotaidoilla. Esimerkiksi niin sanotusta motivoivasta haastattelusta on 
saatu kansainvälisestikin hyviä kokemuksia.

4.4.1.3 Oikeuksien edistäminen
4.4.1.3.1 Oikeus päihdetietoon
Päihdevalistuksen merkittävä perustelu löytyy ihmisten valinnanvapauteen ja terveyteen heijas-
tuvasta, manipuloivasta ja taloudellisiin intresseihin perustuvasta markkinointiviestinnästä, jota 
yhteiskunnassa mainontalainsäädännön rajoissa erittäin suurilla taloudellisilla voimavaroilla har-
joitetaan. Kansalaisilla on oikeus rehelliseen, ajantasaiseen tietoon päihteistä,  ja sitä tietoa tulee 
olla saatavilla yhteiskunnan rahoituksella. Tiedon ja tiedonvälityksen tulee olla menettelytavoil-
taan muuta kuin markkinavoimien ylläpitämä manipulointi, sen on oltava vastaanottajan ikään 
ja kulttuuriin sopivaa, keskusteluosapuolia kunnioittavaa ja tasapuolista. Päihdevalistuksella on 
myös mahdollista reagoida havaittuihin tietopuutteisiin (esimerkkinä havainto, että vanhemmilla 
ei ole riittävästi tietoa huumausaineista ja niihin liittyvistä ilmiöistä voidakseen keskustella las-
tensa kanssa).

Päihdevalistuksella keskusteluun välitettävät ainekset ovat sinänsä arvokkaita ja ne toimivat 
suojaavia tekijöitä vahvistavasti, mikäli avoin vuorovaikutus lisääntyy. Hyvä suojautumiskeino 
tarpeisiin vetoavaa manipulaatiota vastaan on monipuolinen vuorovaikutus ympäristön kanssa. 

Päihdetieto on osa kasvatusta – on mahdotonta kuvitella kasvatusta, jossa ei yritettäisi val-
mistaa nuoria niihin tilanteisiin, joita heillä on edessään. Sama pätee vanhempiin ja muihin kas-
vattajiin. Jokainen joutuu kuitenkin muodostamaan käsityksensä tosiasioista ja arvoista oman 
harkintansa pohjalta ilman, että hän pysyy lopullisesti todistamaan oman näkemyksensä oikeelli-
suutta. Tähän perustuu humanistinen kasvatusnäkemys, jota määrittävät seuraavat keskeiset piir-
teet: 1) perustaviin kysymyksiin ei ole mahdollista löytää lopullisia vastauksia, 2) vapaus ennalta 
asetetuista normeista ja mittapuista, 3) rationaalisuus: perinteen sijasta ihmisen tulee nojautua 
oman älynsä mahdollisuuksiin, 4) suvaitsevaisuus: mitään näkökantaa ei voi pitää ehdottomana, 
5) tasa-arvo: kaikkien näkemykset on otettava yhtäläisesti huomioon, 6) yksilöllisyys: ihminen 
tekee itsenäisesti omat ratkaisunsa, 7) kehitys on päämäärä sinänsä. 

Myös valtakunnallisten ja paikallisten poliitikkojen, päättäjien ja työntekijöiden on voitava 
perustaa päätöksentekonsa tietoon laatiessaan hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen ja päih-
teisiin liittyviä strategioita ja toimintalinjoja ja suunnitellessaan ja toteuttaessaan toimintaa. Oi-
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keus tietoon – sekä myös rakentavaan asenne- ja mielipideilmastoon – voidaankin nähdä yhtenä 
ehkäisevän päihdetyön eettisenä peruslähtökohtana ja laatutekijänä. 

4.4.1.3.2 Oikeus päihdepalveluihin
Päihteidenkäyttäjillä ja heidän läheisillään on oikeus saada tarvitsemaansa tietoa, taitoa, tukea ja 
hoitoa. Päihdehuoltolain mukaisesti kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää nämä palve-
lut joko itse tai esimerkiksi ostopalveluina järjestöiltä. 

Oikeus päihdepalveluihin tarkoittaa sitä, että niiden tulee olla kaikkien saavutettavissa ja kai-
kille esteettömiä. Tämä on ollut käytännössä vaikeaa muiden muassa vammaisille, kieli- ja kult-
tuurivähemmistöille sekä huumeiden ja muiden päihteiden käyttäjille ja riippuvuusongelmaisil-
le, joita kohtaan yhteiskunnalliset asenteet ovat olleet tuomitsevia ja moralisoivia. 

Oikeus päihdepalveluihin ei saa riippua siitä mitä päihdettä käytetään, miten paljon päihteistä 
tai muusta toiminnasta on aiheutunut haittaa eikä siitä mikä on päihteidenkäyttäjän tai hänen 
läheistensä yhteiskunnallinen asema ja hyödyllisyys. Oikeus päihdepalveluihin on jakamaton ja 
yhtäläinen. Ehkäisevän päihdetyön tehtävänä onkin sen vuoksi edistää päihteidenkäyttäjien ja 
heidän läheistensä oikeuksia saada päihdepalveluja ja pysyä niissä koko tarvitsemansa palvelujat-
kumon ajan. 

Oikeus päihdepalveluihin merkitsee myös vaatimusta palvelujen laadusta. On huomattava, 
että palvelujen käyttäjän ja tarjoajan näkökulmista laatu on erilaista . 

4.4.1.3.3 Ihmis- ja perusoikeudet
Oikeus ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön palveluihin on periaatteessa kaikilla kansalaisilla, 
mutta käytännössä vain osalla. Oikeutta rajoittavat palvelujen riittämättömyys tai muut tarjon-
nan puutteet ja rajoitteet ja myös palvelujen käyttämistä vaikeuttava asenneilmasto. 

Oikeus käyttää päihteitä riippuu käytännössä siitä, miltä osin tietyn aineen käyttö (tai siihen 
rinnastettava riippuvuutta aiheuttava toiminto) on laillista ja miltä osin ei. Käyttäjät itse eivät 
välttämättä erottele eri aineiden laillisuutta tai laittomuutta, vaan tarkastelevat asiaa ensisijaisesti 
aineiden vaikutusten ja merkitysten perusteella. Tämän takia arvioissa ihmis- ja kansalaisoike-
uksien toteutumista arvioidaan hyvin eri tavoin. Yleinen mielipide saattaa tuomita jotkut aineet 
ja niiden käyttäjät jopa siinä määrin, että nämä asenteet ja niistä johdetut toimenpiteet rikko-
vat kohderyhmän kansalais- ja perusoikeuksia; samalla jotkut käyttäjät saattavat nimenomaan 
korostaa yksilöllistä valinnanvapauttaan sanomalla, että ”minua ei saa tuomita sellaisesta, joka 
aiheuttaa haittaa vain minulle itselleni”. 

Päihteidenkäyttö haittaa oman identiteetin rakentumista sekä lisää riskiä syrjäytyä tai tul-
la syrjäytetyksi omista lähisuhteista, paikallisyhteisöistä sekä yhteiskunnasta. Käytännössä tämä 
johtuu toisaalta päihteidenkäytön sopimattomuudesta arkielämän tilanteisiin (omaehtoinen tai 
päihteen altistama syrjäytyminen) ja toisaalta yleisestä tuomitsevasta ja moralisoivasta asenneil-
mastosta sekä sen taustalla olevasta tietämättömyydestä ja vääristä mieli- ja uhkakuvista (sosiaa-
linen syrjäyttäminen). Ihmis- ja kansalaisoikeuksien edistäminen on keskeinen ja käytännössä 
yhä tärkeämmäksi muodostuva osa ehkäisevää päihdetyötä, sillä on olennaisen tärkeää pystyä 
rakentamaan persoonallinen ja ehyt identiteetti sekä aito osallisuuden tunne lähisuhteissa, pai-
kallisyhteisöissä ja yhteiskunnassa.

4.4.2 Pilari 2: Suojaavat tekijät ja riskitekijät 

Ehkäisevän päihdetyön interventiot voivat olla spesifejä, kohdistua suoraan jonkin päihteen omi-
naisuuksiin tai koostumukseen, joidenkin tai kaikkien päihteiden käyttöön ja käyttötilanteisiin, 
saatavuuteen tai kansalaisten päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin. Koska ehkäisevän päih-
detyön tärkeä viimekätinen tavoite on vähentää päihteiden haitallista käyttöä ja käytön haittoja, 
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epäspesifi päihteiden käytön taustatekijöihin vaikuttaminen kuuluu yhtäläisesti tämän työn piiriin.
Epäspesifi , taustatekijöihin vaikuttava päihdetyö kohdistuu ensinnäkin niihin tekijöihin, jot-

ka voivat suojata yksilöä päihteiden käytöltä, riskeiltä ja haitoilta. Toiseksi työ voi kohdistua niihin 
tekijöihin, jotka saattavat altistaa hänet päihteiden käytön aloittamiselle tai käytön muodostumi-
selle riskiksi tai haitaksi.  Ehkäisevän päihdetyön piiriin kuuluakseen tällaisen epäspesifi n vaikut-
tamisen on perustuttava riittävään tutkimus- tai kokemusnäyttöön taustatekijöiden ja päihteiden 
keskinäisistä suhteista.  

Kirjallisuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että teoria riskitekijöistä ja suojaavista teki-
jöistä on hedelmällisin yhtenäinen ajattelukehys ehkäisevälle päihdetyölle. Mitä enemmän suo-
jaavia tekijöitä voidaan vahvistaa ja riskitekijöitä vähentää yksilön elämän eri vaiheissa ja hänen 
eri elinympäristöissään, sitä epätodennäköisempää päihdeongelmien ja -haittojen kohtaaminen 
on.

Suojaavat tekijät ja riskitekijät on aina identifi oitava kunkin toiminnan tai intervention ta-
voitteiden ja kohderyhmän ominaisuuksien mukaan. Nuo tekijät voivat vaikuttaa 

yhteen tai useaan väestöryhmään iän, sukupuolen, sosiaalisen aseman, etnisen taustan ja mui-
den muuttujien perusteella,    
yhden tai usean päihteen käyttöön, riskeihin ja haittoihin sekä
yhteen tai useaan käytön tai ongelman vaiheeseen: päihteiden käytön aloittamiseen, vakiintu-
miseen, riskialttiiksi tai haitalliseksi kehittymiseen tai haittojen syntymiseen. 

Suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä on ehkäisevä päihdetyön kaikilla eri toteutustasoilla, niinpä 
näitä tekijöitä käsitellään alla taso kerrallaan alkaen yhteiskunnan tasolta ja päätyen yksilötasolle. 
Riskitekijöitä on voitu tutkimuksin todentaa huomattavasti runsaammin ja yksilöidymmin kuin 
suojaavia tekijöitä. 

4.4.2.1 Yhteiskunnallisen tason suojaavat tekijät ja riskitekijät
Ylikansalliset poliittiset, taloudelliset ja oikeudelliset sopimukset ja mekanismit vaikuttavat päih-
teiden saatavuuteen, tarjontaan, käyttöön ja haittoihin sekä aihepiirin palveluihin. Osa näistä 
koskee suoraan päihdeasioita ja osa muodostaa niille yleisempiä kehyksiä. Suoraan vaikuttavat 
kansainväliset laillisten päihteiden asemaa ja kauppaa tai huumausaineiden kontrollia koskevat 
sopimukset. Yleisempiä kehyksiä tarjoavat muun muassa kansainväliset poliisi- ja tulliyhteistyötä 
koskevat sopimukset. 

Päihdeasioiden kannalta merkittäviä ovat myös kansainväliset päätökset, Suomen kannalta 
erityisesti EU:n poliittiset linjaukset ja päätökset. Niiden tavoitteena on unionin taloudellisen 
kasvun ja kilpailukykyisyyden edistäminen niin unionin sisällä kuin myös osana globalisaatiota. 
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sellaista taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien synergiaa, 
jossa huolehditaan kansalaisyhteiskuntien sisäisestä koheesiosta ja sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden vähentämisestä. Keskeisiä ohjaavia asiakirjoja ovat esimerkiksi EU:n kestävän kehi-
tyksen strategia sekä lähiajalle laadittu Lissabonin strategia. EU ei sääntele hyvinvointipolitiikkaa 
suoraan, vaan niin sanotun avoimen koordinaation menetelmällä. Erityisesti huumekysymyksis-
sä myös YK:n toiminta ja sen linjaukset ovat keskeisiä. 

Poliittiset ja hallinnolliset valinnat ja prioriteetit vaikuttavat päihdehaittojen määrään: laillis-
ten päihteiden verotus, laittomien päihteiden kontrolli, toimintapolitiikat ja strategiat sekä niiden 
toimeenpano, terveys- sosiaali-, koulutus- ja nuorisopolitiikka ja niiden kilpailukyky poliittisissa 
valinnoissa verotulojen kasvattamisen ja säästötavoitteiden rinnalla.  

Vallitsevat säädökset ja sosiaaliset normit vaikuttavat päihteiden käyttöön niin aloittamisen, 
riskikäytön kuin haittojenkin osalta. Keskeisiä lakeja ovat laillisten päihteiden hintoihin vaikut-
tavat verolait, ikärajat ja muut laillisten päihteiden saatavuutta sääntelevät lait, anniskelulait sekä 
huumausaineiden saatavuuteen ja käyttöön vaikuttavat rikosoikeudelliset normit. Kulttuurisista 
normeista keskeinen riskitekijä on suomalaisen alkoholikulttuurin vapautuminen viime vuosi-
kymmenien aikana. 
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Sosiaalinen eriarvoisuus. Huono-osaisuuden ja päihdehaittojen välillä on selkeä yhteys: työt-
tömyys, pienituloisuus ja asumisen epävarmuus altistavat sekä alkoholin että huumausaineiden 
haitalliselle käytölle ja muulle terveyttä vaarantavalle käyttäytymiselle. Syrjäytymisen ehkäisy ja 
yhdenvertaisten palvelujen ylläpitäminen ovat ehkäisevän politiikan kulmakiviä. Hyvinvointi-
valtion heikentäminen ja purkaminen miltään osalta kasvattaa riskitekijöitä haavoittuvimmissa 
ihmisryhmissä.  

Eri sosiaaliryhmien eristäytyminen toisistaan ja huono-osaisuuden kasautuminen samoille 
asuma-alueille on huolestuttava suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirre, johon on reagoitava 
muun muassa yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Tällaista riskikehitystä onkin tuloksellisesti voitu 
vähentää tietoisella hajauttavalla ja sosiaalisella asuntopolitiikalla sekä sen piirissä toteutettavilla 
asunnottomuuden vähentämisohjelmilla ja tukiasumispalveluilla.  

Kunnallinen päätöksenteko ja päihdetyö. Kunnista tai laajemmista alue- tai seutukokonaisuuk-
sista on koko 1990-luvun tullut entistä merkittävämpiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
toimijoita sen ohella että niillä on perinteinen vastuu päihdehuollosta ja -hoidosta. Tällä hetkellä 
kunnat hoitavat tätä tehtäväänsä hyvin eri tavalla: joissakin kunnissa on päihdehaittojen ehkäisyn 
linjaukset kirjattu yhdessä prosessoiden laajapohjaiseen päihdestrategiaan, jonka toteutumista 
seurataan eri hallintokunnissa ja moniammatillisessa päihdetyöryhmässä. Jotta strategia voisi to-
teutua myös käytännön arkityössä, ehkäisevä työ tarvitsee siihen erikoistuneita sekä osaamisen 
että toteuttamisen resursseja. 

Päihdehaittojen ehkäisy tarvitsee tuekseen myös alueellista ja kunnallista poliittista päätök-
sentekoa: ehkäisevä näkökulma tulisi ottaa huomioon jo yhdyskuntasuunnittelussa, ja kunta-
päättäjien tulisi ymmärtää ja ottaa huomioon kaikkien päätöstensä vaikutukset päihdetilanteen 
ja -haittojen kehitykseen. 

Kunnilla on myös monia mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueensa päihdeimagoon muun 
muassa säätelemällä omien tilojensa mainontaa ja siellä olevaa anniskelu- ja myyntitoimintaa. 
Asukkaiden ottaminen mukaan entistä laajemmin päihteiden tarjonnan ja kysynnän säätelyyn 
esimerkiksi osana asukas- ja turvallisuustyötä on tärkeä näkökulma päihdehaittojen säätelyn ja 
asukkaiden viihtyvyyden kannalta. 

Nykyisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä myös alueista ja seutukunnista syntyy 
vähitellen merkittäviä päihdehaittojen linjaajia ja kehittäjiä, sillä monesti kunta on liian pieni to-
teuttamaan yhden erityisalueen spesifi mpiä tarpeita. Siitä huolimatta päihdehaittojen ehkäisyssä 
pätee läheisyysperiaate: peruspalveluihin tulee varata riittävästi resursseja, esimerkiksi varhaiseen 
puuttumiseen ja päihdeongelmien varhaiseen toteamiseen.     

4.4.2.2 Suojaavat tekijät ja riskitekijät paikallisyhteisön tasolla  
Yhteisön käsite jakautuu useampiin alakokonaisuuksiin, joita ovat varsinaiset yhteisölliset suh-
teet, sukulaissiteet, toverisuhteet ja intiimit seksuaaliset suhteet. Tässä muistiossa tarkastellaan 
ensin laajempia yhteisöjä ja tämän jälkeen lähisuhteita.

Paikallisyhteisöt eivät koostu ainoastaan ihmisten välisistä verkostoista, vaan sisältävät myös 
yhdessä olemisen ja toimimisen tunteita, spontaanien valintojen ja paikallisiin tarpeisiin vastaa-
misen kokemuksia sekä toisten kanssa ja toisten puolesta ja vuoksi toimimisen tuntemuksia. Käy-
tännössä yhteisö on arkielämän järjestelmä. Paikallisyhteisöjen erityisyytenä on, että ne tarjoavat 
sosiaalisten siteiden turvaverkon. Toimintaa suunniteltaessa on huomioitava yhteisön sisäinen 
moninaisuus ja eriytettävä toimintaa sen mukaan. Paikallisyhteisöä ei voi käsitellä yhtenä kaiken-
kattavana kokonaisuutena.

Yleisiä yhteisön luonteeseen ja toimintaan liittyviä riskitekijöitä ovat huono-osaisuuden ka-
saantuminen (työttömyys, huono asumistaso jne.), asukkaiden suuri vaihtuvuus, puutteet ylei-
sessä järjestystasossa ja kyvyssä toimia ja reagoida ongelmiin sekä sosiaalisten siteiden ja samastu-
misen löyhyys. Suoraan päihteisiin liittyviä riskitekijöitä ovat päihteiden runsas käyttö ja helppo 
saatavuus, päihteiden käyttöä suosiva ilmapiiri ja kulttuuri sekä tietyt käyttötavat ja -tilanteet. 
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Yhteisöön liittyviä suojaavia tekijöitä ovat mahdollisuus yhteisiin aktiviteetteihin ja osallistu-
misen palkitsevuus. Erityisesti lasten ja nuorten osalta tämä merkitsee mahdollisuutta yhdessä-
oloon aikuisten kanssa. Sitoutuminen uskonnollisiin ja mahdollisesti myös muunlaisiin aatteelli-
siin yhteisöihin on niin nuoria kuin aikuisiakin suojaava tekijä.

Anniskeluravintolat ovat kodin ja kadun ohella keskeisiä ympäristöjä, joissa alkoholihaittoja 
esiintyy. Etenkin väkivallalta suojaa anniskeluravintoloiden tarjoilun hyvä hoito ja hyvät käyttö-
ympäristöt. Henkilökunnan aggressiivisen tai ylisallivan asenteen samoin kuin tilan yleisen jär-
jestyksen (huonon ilmastoinnin, tungoksen, istumapaikkojen vähyyden) on havaittu lisäävän vä-
kivallan riskiä. Tärkein väkivallan todennäköisyyttä lisäävä tekijä on jatkuva tarjoilu päihtyneille 
asiakkaille.

Koulut ja muut oppimisympäristöt. Koulussa selviytyminen, tunnustuksen saaminen ja koulu-
työstä kiinnostuminen ovat suojaavia tekijöitä, kun taas huono koulumenestys, koulunkäynnin 
keskeyttäminen ja vähäiselle koulutukselle jääminen ovat merkittäviä riskitekijöitä. Itsetunto ja 
-luottamus – usko omaan selviytymiseen – on yksi selviytymistä ennustava tekijä. Niinpä koululla 
on merkittäviä mahdollisuuksia suojata nuoria tulevilta haitoilta tukemalla riskiryhmiin kuulu-
vien koulunkäyntiä ja menestymistä ja tasoittamalla oppilaiden lähtökohtia, joihin voi sisältyä 
runsaasti altistavia tekijöitä jo kouluun tullessa – huono-osaisuutta, perheolojen puutteita, perin-
nöllisiä ja persoonallisuustekijöitä.

Lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi, turvallisuus ja huolenpito ovat suojaavia 
tekijöitä, joita koulu voi vahvistaa opetuksessa, koulun toimintakulttuurissa, kodin ja koulun yh-
teistyössä sekä oppilashuollon toiminnassa. 

Merkittäviä riskitekijöitä ovat päihteiden tarjonta ja käyttö koulussa ja niiden vaikutuksen 
alaisina olevat oppilastoverit. Niiltä suojaa koulun johdonmukainen suhtautuminen päihteiden 
käyttöön. Päihteiden käyttöä ja tupakointia koskevat määräykset ovat koulun järjestyssäännöissä, 
ja opetussuunnitelmaan sisältyy päihteitä koskeva toimintamalli, johon jokaisen koulussa toi-
mivan tulee sitoutua. Koulun mukanaolo kuntakohtaisissa strategioissa ja moniammatillisissa 
verkostoissa parantaa edellytyksiä yhteistyöhön kodin, lastensuojeluviranomaisten ja poliisin 
kanssa

Oppilaat tarvitsevat välineitä pohtia päihteiden käyttöä sekä oman terveytensä ja hyvinvoin-
tinsa kannalta että terveyden ja turvallisuuden edistämisen näkökulmasta. Käsiteltäviä teemoja 
ovat muiden muassa oikeus päihteettömyyteen, riippuvuus, mielihyvä, oikeudet ja velvollisuu-
det sekä päihteiden vaikutukset, riskit ja haitat.  Näitä tietoon ja ilmiön ymmärrykseen liittyviä 
suojaavia tekijöitä voidaan vahvistaa sekä terveystiedon opetuksessa että muissakin yhteyksissä, 
kuten turvallisuus-aihekokonaisuudessa.  

Riskiehkäisyn kannalta on merkittävää, että oppilas tietää, miten ja mistä koulussa saa apua 
tupakointiin ja päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Oman päihteiden käytön ohella oppilaan tur-
vallisuutta uhkaa myös vanhempien tai muiden läheisten ongelmallinen käyttö. Oppilaille ja van-
hemmille tiedotetaan saatavilla olevista tukimuodoista. Yksilöllisenä tukena oppilasta rohkais-
taan hakeman apua oppilashuoltoryhmästä. Opetussuunnitelmassa määritellään kouluyhteisön 
menettelytavat tyypillisissä ongelmatilanteissa: oppilas kertoo päihdeongelmastaan, oppilaalta 
löydetään päihteitä tai hän on päihtyneenä koulussa, oppilas kärsii kodin päihdeongelmasta tai 
koulussa esiintyy päihtyneenä joko koulussa toimiva aikuinen tai ulkopuolinen.  

Työyhteisöt. Työ ja työyhteisö ovat yhteiskunnassamme monella tapaa merkittäviä arjen foo-
rumeita ja koko elämäämme vaikuttavia tekijöitä. Ilman työtä ja työyhteisöä on vaikea toimia, 
mutta riskejä ja ongelmia aiheuttaa myös se, jos omaa työtä ja työyhteisöä ei voi kokea haasteelli-
seksi, kannustavaksi ja muulla tavoin toimivaksi. Hyvä ja toimiva työyhteisö ehkäisee ja vähentää 
päihdehaittoja.

Työyhteisön päihderiskit syntyvät nykyisin pääasiassa heijastuksina vapaa-ajan päihteiden-
käytöstä. Vapaa-ajalta tulevat päihderiskit heijastelevat kokonaiskulutuksen määrää sekä käyt-
tötapoja. Esimerkiksi korkea alkoholinkulutus lisää suurkuluttajien määrää ja humalahakuinen 
juominen kasvattaa aamukrapuloiden ja tapaturmien yleisyyttä. Huumeiden osuus on vielä tois-
taiseksi ollut työpaikoilla varsin pieni. Savuttomilla työyhteisöillä on ollut merkittävä rooli tupa-
koimattomuuden tai tupakoinnin riskien ja haittojen vähentämisessä. 
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Ei voi sanoa, että huono työ ja työyhteisö sinänsä pakottaisi ketään käyttämään päihteitä, 
mutta työyhteisölliset riskitekijät altistavat kuitenkin monia reagoimaan päihteillä. Keskeisin vä-
littävä tekijä on työpaikan päihdeilmasto ja se millaista päihdeohjelmaa työpaikalla toteutetaan. 
Jos työpaikalla ei voi avoimesti ja asiallisesti puhua päihteistä ja käsitellä niiden riskejä ja haittoja, 
työyhteisö ottaa merkittäviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä työhyvinvoinnin, turvallisuuden ja tuotta-
vuuden riskejä. 

Nettiyhteisöt. Internet on nykyisin monelle kiinteä osa arkea. Sen kautta hankitaan ja väli-
tetään tietoa, mutta se on monelle myös kasvokkain tapahtuvien kontaktien täydentäjä tai kor-
vaaja. Keskustelupalstoilla voi syntyä paitsi tilapäisiä myös pitkäaikaisempia suhteita, ryhmiä ja 
yhteisöjä. Internetin suurkuluttajat tai nettiriippuvaiset viettävät netissä huomattavan osan ajas-
taan. Anonyymiys (nimimerkit ym.) tarjoaa kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta paremmin 
mahdollisuuden osallistua paljastaen itsestään vain sen mitä kulloinkin haluaa. Internetsuhteita 
on toistaiseksi tutkittu varsin vähän, mutta nettipalvelujen tarjonnan ja käytön kasvavat määrät 
osoittavat selvästi tämän toiminnan merkityksen. Internetistä on tullut myös modernin päihde-
työn työväline (ks. esimerkiksi www.paihdelinkki.fi, www.tupakka.org, www.stumppi.fi ,  www.
stakes.fi /neuvoa-antavat).   

4.4.2.3 Suojaavat tekijät ja riskitekijät lähisuhteiden tasolla
Ennen syntymää vaikuttava, myöhemmälle haitalliselle päihteiden käytölle altistava tekijä on syn-
tyminen taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvin huono-osaiseen perheeseen, samoin jääminen yhden 
vanhemman kasvatettavaksi. Äidin tupakointi ja päihteiden käyttö raskausaikana samoin kuin 
tupakointi asunnossa yleensä ja mahdollinen väkivalta äitiä kohtaan saattavat haitata sikiön ke-
hitystä, mikä vaikeuttaa ympäristöön sopeutumista myöhemmin ja muodostuu siten riskiteki-
jäksi. 

Näitä riskitekijöitä voi kompensoida suojaavia tekijöitä vahvistavilla interventioilla perhee-
seen, Niitä ovat esimerkiksi raskausaikainen tiedotus, keskustelu ja neuvonta vanhempien päih-
teiden käytön vaikutuksista lapsen näkökulmasta, tuki päihteiden käytön lopettamiselle ja van-
hempien parisuhdetta tukevat palvelut.   

Varhaislapsuudessa (syntymästä kouluikään) hyvä huolenpito – ravinto, turva ja kannustus 
oppimaan ja kehittymään – muodostaa yksilöä myöhemmältä haitalliselta päihteiden käytöltä 
merkittävästi suojaavan kokemuspohjan. Kasvatuksen ja kodin puutteet näissä suhteissa altista-
vat sopeutumisvaikeuksille ja ne puolestaan haitalliselle päihteiden käytölle. Tällaisia puutteita 
voidaan kompensoida sekä kasvatusta että lasta itseään tukevilla interventioilla. Sukupuolisen 
hyväksikäytön ja muun lapsena koetun väkivallan yhteys myöhempiin ongelmiin on vahva, oli-
pa lapsi väkivallan kohteena tai näkijänä. Vanhempien ja muiden perheenjäsenten tupakointi ja 
päihteiden käyttö altistaa mallioppimisen välityksellä päihteiden käytön varhaiselle aloittamisel-
le, ja se puolestaan on tärkeä myöhemmän säännöllisen ja vahingollisen käytön riskitekijä.

Kouluikä ja nuoruus. Tässä vaiheessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt kuten käyttäytymishäi-
riöt, aggressiivisuus tai masentuneisuus ovat altistavia tekijöitä, joiden merkille paneminen ja 
joihin reagointi edellyttää myös ulkopuolista tukea vanhempien kasvatustehtävälle sekä tiivistä 
yhteistyötä kodin, koulun ja muiden nuorten kasvuympäristön aikuisten välillä.    

Perhesuhteiden läheisyys on suojaava tekijä läpi lapsuuden ja nuoruuden. Sekä vanhempien 
keskinäiset että vanhempien ja lapsen tai nuoren väliset ristiriidat puolestaan ovat riskitekijöitä. 
Vanhempien esimerkki ja suhtautuminen päihteiden käyttöön vaikuttaa altistavasti tai suojaavas-
ti paitsi aloittamiseen, myös käyttötapoihin ja päihteiden valintaan.  Päihdeongelmat perheessä 
tiedetään ainakin alkoholin käytön varhaisen aloittamisen ja myöhemmän haitallisen käytön ris-
kitekijöiksi. Vanhemmuuden vahvuus, jota luonnehtivat hyvä vuorovaikutus, tietoisuus ja vaiku-
tusvalta siihen, mitä lapsi ja nuori tekee, ja selkeät odotukset ja säännöt, on suojaava tekijä.

Nuoruusiässä merkittävinä lähisuhteiden riskitekijöinä päihteiden käytön aloittamiselle ja 
riskikäytölle on ystäväpiirin ihannoiva suhtautuminen päihteisiin, kaveripiirissä ilmenevä epäso-
siaalinen käytös ja runsas päihteiden käyttö, jolle puolestaan altistaa päihteiden helppo saatavuus 
ja välittäminen nuorille. 
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Aikuisiässä on jo hankalampi erotella päihdeongelmien syitä ja seurauksia lähisuhteiden ta-
solla. Elinolot, perhesuhteet, kiinnittyminen sosiaalisiin verkostoihin, työttömyys ja mielenterve-
ysongelmat ovat merkittäviä tekijöitä päihdehaittojen kehittymisen kannalta. Kiinteä parisuhde 
näyttää suojaavan päihdehaitoilta sikäli kun siihen ei liity päihteiden käyttöä. 

Eläkeiän ja vanhuuden aikana kehittyville päihdeongelmille altistavat puolison ja muiden lä-
hisuhteiden menettäminen, yksinäisyys ja ikävystyminen, eläköitymisen kokeminen sosiaalisen ja 
taloudellisen aseman heikkenemiseksi ja iän mukana lisääntyvät terveysongelmat. 

4.4.2.4 Yksilöön liittyvät suojaavat tekijät ja riskitekijät 
Geneettisillä tekijöillä on todennäköisesti altistavaa merkitystä ainakin kun ne yhdistyvät epä-
suotuisiin ympäristötekijöihin. Miesten on havaittu päätyvän useammin haitalliseen päihteiden 
käyttöön kuin naisten, mutta tämä selittynee kulttuurisilla tekijöillä eikä miessukupuoli sinänsä 
ole riskitekijä. On kuitenkin sukupuoleen liittyviä välittäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi poikien 
ja tyttöjen taipumus reagoida ahdistukseen eri tavoin.

Ihmisen temperamentti on pysyvä ominaisuus, joka muodostaa persoonallisuuden biologisen 
pohjan. Kasvatus ja ympäristö muokkaavat synnynnäisestä temperamentista persoonallisuuden. 
Varhaislapsuudessa tasainen temperamentti on suojaava tekijä, koska se helpottaa sopeutumista 
ja myönteistä vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Varovaisuus ja ujous ovat päihteiden käytön 
aloittamiselta suojaavia luonteenpiirteitä. Samoin sosiaalinen ja emotionaalinen kyvykkyys on 
suojaava tekijä lapsuudesta asti, älykkyys sinänsä ilmeisesti ei. Käyttäytymis- ja keskittymishäiri-
öt, aggressiivisuus sekä ahdistuneisuus ja masennus ovat riskitekijöitä. Varhaislapsuudessa ilme-
nevä seikkailunhalu, pelottomuus ja elämyshakuisuus ennustavat riskiä myöhemmälle päihtei-
den käytölle. Edellä mainitut seikat ovat haasteita kasvattajille, mutta eivät kuitenkaan tekijöitä, 
jotka itsessään luovat yksilön tulevaisuuden ja ennustavat haitallisen päihteiden käytön tai siltä 
välttymisen.

Varhainen päihteiden kokeilu on selkeästi riskitekijä myöhemmälle käytölle ja haitoille, ja 
säännöllinen käyttö nuorena on haitallisen käytön riskitekijä. Nuorten alkoholinkäytön jatku-
misen syiksi on tutkimuksissa osoitettu tunteiden säätelyn kehittymättä jääminen, oppimis- ja 
muistikeskuksen kehityshäiriöt, fysiologinen riippuvuus sekä elämäntapa, jossa alkoholi liittyy 
yhdessäoloon. Myönteinen asenne päihteiden käyttöön tai tiettyyn päihteeseen altistaa päihteen 
käytölle. Aikuisten mielenterveysongelmat korreloivat haitallisen päihteiden käytön kanssa, mut-
ta vaikutussuhteista ei ole selvyyttä.

Runsas päihteidenkäyttö liittyy varsinkin nuorilla puutteisiin omassa elämäntilanteen hal-
linnassa. Niiden tunnusmerkkejä voivat olla oireilu ja viihtymättömyys koulussa, työttömyys, 
tulevaisuuden suunnitelmien puute, aggressiivinen käyttäytyminen, pikkurikollisuus ja päihtei-
den riskikäyttö. Nuorten elämäntilanteen hallintaa voidaan vaikuttaa erilaisin voimaannuttavin 
interventioin. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorten neuvonta, moniammatillisten työryhmien tuella 
tehtävät elämänhallintasuunnitelmat, työpajatoiminta ja erilaiset aktivointihankkeet. Nuorten 
motivoituminen ohjaamaan omaa elämäänsä voi usein syntyä positiivisista kokemuksista päteä 
omissa vahvuuksissaan, joita voi olla vaikkapa nuoria kiinnostavissa harrastuksissa onnistuminen 
(bänditoiminta, tanssi, teatteri, kädentaidot, media).

4.4.3 Pilari 3: Päihteiden käyttö ja käyttötavat

Ehkäisevän päihdetyön kannalta on tärkeää tietää mitä päihteitä käytetään ja millä tavoin niitä 
käytetään. Päihdehuoltolain mukaan päihteitä ovat kaikki päihdyttävässä tarkoituksessa käytetyt 
aineet, eli aineen tekee päihteeksi varsinaisesti sen käyttötarkoitus eikä niinkään aine itse. Tosin 
päihteenä käytettävät aineet ovat ymmärrettävästi niitä, joiden kyky päihdyttää on muita aineita 
suurempi. Päihdyttävyyteen liittyy vahvasti myös riippuvuusherkkyys: päihteet lisäävät sietoky-
kyä, ja siksi käyttäjän on ajan myötä nautittava kyseistä päihdettä aina enemmän ja enemmän 
saadakseen siitä saman vaikutuksen kuin aiemmin. 
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Päihdyttävien aineiden lisäksi päihdetyö kattaa käytännössä myös toiminnalliset liikatoimin-
not ja riippuvuudet. Mihin tahansa arkiseen toimintaan voi kehittyä riippuvuus. Useimmiten 
nykyään puhutaan peliriippuvuudesta, nettiriippuvuudesta tai seksiriippuvuudesta, mutta myös 
”työnarkomania” tai ”ostoriippuvuus” ja kleptomania sisältyvät tähän aihealueeseen. Vaikka 
nämä toiminnalliset riippuvuudet eivät varsinaisesti kuulukaan ehkäisevän päihdetyön ytimeen, 
ne on aina hyvä ottaa huomioon, sillä päihderiippuvuus kytkeytyy helposti yhteen muidenkin 
riippuvuustoimintojen kanssa – joko samanaikaisesti tai peräkkäin. 

Päihteillä ja riippuvuuksilla on Suomessa osin pitkäkin historia. Osa päihdeaineista ja riip-
puvuusherkistä toiminnoista on määritelty laittomiksi ja osa laillisiksi. Tosin laillisetkin päihteet 
ovat yleensä vahvasti säänneltyjä: alkoholinkäytön ikäraja on 18 vuotta, alkoholia saa ostaa päivit-
täistavarakaupoista vain kello 7.00–21.00, alkoholimainonnalla on omat kriteerinsä, tupakointi-
riskien vuoksi julkisten paikkojen on oltava savuttomia, rahapelit ja alkoholin vähittäismyynti yli 
4,7 % alkoholia sisältävien juomien osalta ovat monopoleja ja niin edelleen. 

Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan myös siihen, mitä aineita ja toimintoja pidetään laillisi-
na ja mitä laittomina sekä miten niitä on katsottu parhaimmaksi säädellä. Vaikuttaminen kohdis-
tuu käytännössä näistä asioista päättäviin. 

Käyttö- tai toimintatapoihin vaikuttamalla voi esimerkiksi  
edistää tilanneraittiutta liikenteessä ja työpaikoilla,
vähentää humalahakuista juomista,
tukea kohtuutta ja käytön hallintaa,
taata aineiden puhtaus ja tasalaatuisuus,
rajoittaa päihteiden käyttöä lasten läsnä ollessa,
siirtää päihteiden kokeilua ja käyttöikää myöhäisemmäksi sekä
edistää riskien ja haittojen vähentämistä jo varhaisessa vaiheessa.

Tilanneraittiutta voidaan edistää muun muassa säätämällä promillerajoja ja lisäämällä niiden 
noudattamisen valvontaa sekä voimaannuttamalla kansalaisia päihteidenkäytön hallinnassa. Hu-
malahakuisen juomisen vähentäminen samoin kuin kohtuullisen ja hallitun käytön edistäminen 
on koettu yhdeksi strategisesti tärkeimmäksi käyttötapoihin vaikuttamisen tavoitteeksi, joskin sen 
aikaansaaminen on myös koettu käytännössä varsin vaikeaksi tehtäväksi, koska humalajuomisella 
on pitkä kulttuurinen historia ja alkoholinkäyttäjät liittävät humalaan positiivisia merkityksiä. 
Kiintoisaa on, että humalahakuisuus on alkanut viime vuosina lisääntyä myös niissä Keski- ja 
Etelä-Euroopan olut- ja viinimaissa, joissa sitä on aiemmin vahvasti paheksuttu. 

Aineiden puhtauden takaaminen on ollut osa alkoholimonopolin yritysetiikkaa ja kulutta-
jansuojaa. Sitä on saatettu pitää itsestäänselvyytenä, kunnes markkinoille on tullut myrkyllisiä ja 
huonolaatuisia alkoholituotteita muun muassa Venäjältä ja Virosta. Huumeiden osalta puhtaus 
ja tasalaatuisuus on vieläkin tärkeämpi haaste. Myynti- ja jakelureitin eri vaiheissa varsinaisen 
huumausaineen osuus yleensä vähenee ja annoksiin lisätään muita, usein epäpuhtaita ja terve-
ydelle haitallisia lisäaineita. Pitoisuudet saattavat vaihdella myös sen mukaan, paljonko kyseistä 
huumetta on markkinoilla. Esimerkiksi Afganistanin sodan aikana heroiinipitoisuus saattoi olla 
alhaisimmillaan vain 5 %, kun se yleensä oli ollut noin 90 %. Pitoisuuden palautuminen korkeak-
si aiheutti yliannostuskuolemia, kun käyttäjät eivät tienneet asiasta. 

Päihteiden käytön rajoittaminen lapsen läsnä ollessa tai yleensäkin lapsen näkökulman ja 
edun huomioonottaminen on tärkeä ehkäisevän päihdetyön tavoite. Pienetkin lapset tarkkai-
levat aikuisten alkoholin tai päihteiden käyttöä. He oppivat tietämään mitä olut, viini ja viina 
ovat, mutta vaikeammaksi heille jää ymmärtää miksi alkoholia ylipäätään juodaan. Lapsilla on 
peruskielteinen suhtautuminen päihteisiin, ja kielteisyys vahvistuu entisestään, mikäli päih-
teidenkäyttöön liittyy haittoja ja ongelmia. Päihtynyt aikuinen herättää lapsessa usein pelkoa ja 
turvattomuutta. Eniten lasta haittaavat vanhempien riitelyt ja tappelut. Osalla lasisen lapsuuden 
kokeneista ongelmat jatkuvat aina aikuisuuteen saakka. Aikuisiässä ongelmat liittyvät päihteisiin 
tai niiden käyttötilanteisiin. Selvittämättömät ongelmat näkyvät myös jännityksinä ja pelkoina 
sekä huonona itsetuntona. Pitkäkestoinen päihdeperheessä kasvaminen saattaa näkyä ahtaina 
roolimalleina. Vaikka perheen sankarin, unohdetun lapsen, maskotin tai syntipukin rooli onkin 
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ollut selviytymiskeino, se on myös pakonomainen ja joustamaton toimintatapa, jonka huonoista 
puolista olisi tarpeen irrottautua oman eheyden saavuttamiseksi. Omat vakavat ja pysyvät haitta-
vaikutuksensa on sikiöaikaisella päihdealtistuksella (FAE ja FAS). Vanhemman päihderiippuvuus 
saattaa myös altistaa lapsen myöhemmille päihde- tai muille ongelmille.  

Lasten ja nuorten osalta on todettu tärkeäksi päihdehaittojen ehkäisijäksi myös päihteiden 
kokeilujen ja käytön myöhentäminen. Varhainen päihteidenkäyttö häiritsee fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista kehittymistä ja altistaa myöhemmin elämässä riippuvuudelle ja muille haitoille.  Perin-
teinen suomalainen humalahakuinen juomatapa johtaa nuoren helposti yliannostusriskeihin ja 
-haittoihin, koska sietokyky kehittyy hitaasti. Nuoret eivät myöskään osaa vielä toimia yliannos-
tustilanteissa oikein, joten tilanteen huono käsittely voi vielä pahentaa seurauksia.      

Päihderiskien ja -haittojen vähentäminen jo varhaisessa vaiheessa tukee päihteidenkäytön 
hallintaa ja ehkäisee seurausten kehittymistä vaikeaksi päihderiippuvuudeksi ja sosiaaliseksi syr-
jäytymiseksi. Tämän vuoksi riskien ja haittojen vähentämisen näkökulman tulisi sisältyä ehkäise-
vään päihdetyöhön sen kaikissa muodoissa. 

Keskeinen, joskin monesti vaikeimmin hahmotettava tässä on riskin käsite. Haitat ja ongel-
mat ovat usein selkeästi havaittavia ja kiistattomia, mutta riski on todennäköisyyttä, uhkia ja 
mahdollisuuksia. Päihteiden käytön tarkasteleminen niiden kautta avaa mahdollisuuden pohtia 
”millainen riski kannattaa ottaa”. Voi olla, että mitään haittoja ei synny tai ne jäävät pieniksi, mutta 
toisaalta on myös mahdollista, että edessä on erilaisia haittoja ja ongelmia. Niihin vaikuttaminen 
”hyvän sään aikana” olisi monessakin mielessä perusteltua. Riskinhallinta ja haittojen vähentämi-
nen edellyttävät siihen soveltuvia tietoja ja taitoja sekä vertais- tai ammattitukea. Esimerkkeinä 
tällaisesta päihdetyöstä ovat alkoholin suurkuluttajien mini-interventiot sekä huumeiden käyttä-
jien terveysneuvonta ja neulanvaihto-ohjelmat, apteekkien kanssa tehtävä yhteistyö sekä huumei-
den käyttäjien vertaistuen järjestäminen yhteistyössä heidän kanssaan ja heitä kouluttaen. 

4.4.3.1 Päihdehaitat ja niiden ulottuvuudet
Jotta ehkäisevä päihdetyö on tarkoituksenmukaista, on kyettävä tekemään perusteltuja valintoja 
sen suhteen, mihin osaongelmaan ja vaikuttamiskohteeseen (pilariin) kulloinkin halutaan vai-
kuttaa. Tarvitaan priorisointia sekä menetelmien, sisällön että kohderyhmän suhteen. Tällaisten 
strategisten valintojen tueksi tarvitaan puolestaan tietoa eri päihteiden riskeistä ja haitoista erilai-
sissa tilanteissa ja olosuhteissa. 

Kuvaamme tässä ihanteellisen mallin, joka kuvastaa periaatteellisella tasolla kaikkia niitä te-
kijöitä, jotka vaikuttavat päihdehaittojen luonteeseen. Malli on ihanteellinen sen takia, että käy-
tännössä on mahdoton tietää tiettyyn päihteiden käytön tilanteeseen liittyviä kaikkia yksittäisiä 
vaikuttavia tekijöitä saati niiden yhteisvaikutuksen luonnetta. Mallin merkitys onkin siinä, että se 
suuntaa ehkäisevää päihdetyötä suunnittelevan ajattelua kohti ilmiön laaja-alaista ymmärrystä, 
millä voidaan sinällään vähentää liian mekanistisiin tai idealistisiin lähtökohtiin perustuvien me-
netelmien käyttöä ja rahoittamista. 

Mallin rakentaminen perustuu seuraaviin lähtökohtiin: 
päihteiden ryhmittely tarkoituksenmukaisesti päihderyhmiksi, joiden sisällä haitat ovat riittä-
vän samankaltaisia,  
haittojen ryhmittely niiden luonteen mukaan 1) sosiaalisiin haittoihin ja terveyshaittoihin (so-
siaaliset haitat sisältävät myös oheisrikollisuuden kuten omaisuusrikollisuuden, vahingonteot 
ja väkivallan) sekä 2) taloudellisiin haittoihin, 
haittojen kohdistuminen eri kärsijöille, jotka ovat WHO:n mallin mukaisesti yhteiskunta, yh-
teisö, lähisuhteet ja yksilö,  
haittojen lähteet/alkuperä:

 – käyttö (tavallisesti puhutaan kysynnästä), 
 – tarjonta (joko laittomien tai laillisten päihteiden markkinointia, kauppaa ja levitystä tai lail-

listen päihteiden laitonta levitystä ja markkinoita), sekä
 – kontrolli, joka sisältää paitsi lainvalvonnan myös kontrollielementin muiden osapuolten (ter-
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veydenhuollon, sosiaalitoimen, opetustoimen, nuorisotyön jne.) toiminnassa, sekä 
 haittojen erittely tapauskohtaisten vaikuttavien tekijöiden suhteen eli iän, sukupuolen, käyttö-

tavan, käyttötilanteen ja olosuhteiden sekä edellä mainittujen erilaisten yhdistelmien mukaan. 
Yllä mainittu päihteiden käyttötapoihin liittyvä ulottuvuus on tärkeä, koska päihdehaittoja 

on mahdollista vähentää myös vaikuttamalla suoraan niihin (eikä esimerkiksi kysyntään tai tar-
jontaan).  Se edellyttää seuraavanlaista tietoa:
 millaisia eri päihteiden yleisimmät käyttötavat ovat,
 kuinka suuri merkitys käyttötavalla on eri haittojen kannalta, 
 miten eri päihteiden ominaisuudet vaikuttavat käytön hallinnan ja käyttötapojen valinnan 

mahdollisuuteen sekä 
 mitkä muut seikat, kuten käyttökulttuuri, vaikuttavat käyttötapoihin. 

Alla oleva taulukko (kuvio 3) on mallin perusversio, josta voidaan luoda käytännön tarpeisiin 
erilaisia sovelluksia. Lähtökohtaisesti jokaisesta päihderyhmittymästä tai joskus jopa yksittäisestä 
päihteestä on mielekästä luoda oma taulukkonsa, jonka tarkkuusaste on suhteessa päihderyhmit-
tymän spesifi yteen. Muistiota tukevassa verkkoaineistossa (julkaistaan keväällä 2006 www.stakes.
fi /neuvoa-antavat) esitellään tarkemmin perusmallista muodostettuja erilaisia versioita ja niiden 
hyödynnettävyyttä. 

KUVIO 3. Päihdehaitat: perusmalli

[PÄIHDE ]
HAITAN TYYPPI

Terveyshaitat ja sosiaaliset haitat Taloudelliset haitat

           HAITAN KÄRSIJÄ

VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT

yhteis-
kunta

paikallis-
yhteisö

lähisuh-
teet

yksilö yhteis-
kunta

paikallis-
yhteisö

lähisuh-
teet 

yksilö

käyttö
 – ikä

 – sukupuoli

 – käyttötapa

 – konteksti

 – em. yhdistelmät

tarjonta
 – ikä

 – sukupuoli

 – kyttötapa

 – konteksti

 – em. yhdistelmät

kontrolli
 – ikä

 – sukupuoli

 – käyttötapa

 – konteksti

 – em. yhdistelmät
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Seuraavassa esimerkissä kuvataan taulukkoa apuna käyttäen pistämällä käytettävien huu-
mausaineiden haittoja. Vaikka huumeiden pistoskäyttö onkin esimerkiksi alkoholin käyttöön 
verrattuna vähäistä ja sen kanssa työskentelee suhteellisen vähäinen määrä ehkäisevän päihde-
työn toimijoita, on tämä konkreettinen esimerkki siitä, kuinka moninaisia haitat voivat olla. Hait-
tojen kirjo ja eri lähtökohdat on tärkeää mieltää myös yleisen tason ehkäisyssä näidenkin aineiden 
osalta.

KUVIO 4. Huumeiden pistoskäyttöön liittyvät haitat 

Amfetamiinit ja 
opiaatit ja muut 
mahdollisesti pistä-
mällä käytettävät 
päihteet

Terveyshaitat ja sosiaaliset haitat

Haitan kärsijä /
Vaikuttavat tekijät

Yhteiskunta Yhteisö Lähisuhteet Yksilö

Käyttö – huumeiden käyttä-
jien tartuntatautiepi-
demiat kansanterve-
yden uhkana
– huumeisiin liittyvä 
sairastavuus ja 
kuolleisuus
– kustannukset epi-
demioista ja niiden 
torjunnasta sekä 
muista huumeiden 
terveys- ja sosiaali-
sista haitoista

– tartuntojen leviä-
misen riski aineiden 
yhteiskäytön ja 
seksikäyttäytymisen
kautta
– huumeiden lait-
tomuuteen liittyvä 
suljettu alakulttuuri, 
jossa mm. paljon 
aineiden käyttöön 
ja riskeihin liittyvää 
virheellistä tietoa
– huumeiden käyttä-
jien syrjäytyminen

– tartunnan leviämi-
sen riski sekä toisten 
huumeiden käyt-
täjien keskuuteen 
välineiden yhteiskäy-
tön kautta että huu-
meiden käyttäjien 
seksikumppaneiden
keskuuteen
– alakulttuuriin 
liittyvät käyttötavat, 
esim. parisuhteeseen 
liittyvän yhteiskäytön 
symbolinen merkitys

– pistämiseen liittyvät 
terveysriskit, kuten 
tartuntatautiriskit
(HIV, hepatiitti A, B 
ja C)
– aineiden lisäaineista 
aiheutuvat terveyson-
gelmat
– yliannostusriskit 
erityisesti heroiinin 
käytössä sekä muiden 
aineiden sekakäytössä
– muut terveydelliset 
ongelmat (ihotuleh-
dukset, sydänlihastu-
lehdukset yms.)
– riippuvuus, pakon-
omainen käyttö
– syrjäytyminen

Tarjonta – veriteitse leviävien 
epidemioiden leviä-
minen tarjontaan 
liittyvien mekanismi-
en kautta

– huumeiden 
pistämisen ja seksin 
kautta välittyvien 
tartuntojen leviämi-
sen riski aineiden 
yhteiskäyttötilantei-
den ja seksikäyttäy-
tymisen kautta

– yhteiseen aineiden 
hankintaan liittyvä 
yhteinen käyttöti-
lanne
– prostituutio 
keinona aineiden 
hankintaan

– alttius yhteiskäyt-
tötilanteille aineiden 
yhteisen hankinnan 
vuoksi
– aineiden hankkimi-
seen liittyvä prosti-
tuutio

Kontrolli / 
puuttuminen

– ilmiön arviointi 
välillisten keinojen 
varassa huumeiden 
käytön laittomuudes-
ta johtuvan salailu-
pyrkimyksen vuoksi
– aineiden pitoisuuk-
sien ja puhtauden 
vaihtelut laittomilla 
huumemarkkinoilla

– torjuva suhtautu-
minen huumeiden 
käyttäjien erityis-
palvelujen kehittä-
miseen huumeiden 
laittomuuden vuoksi
– vaikeus tavoittaa 
huumeiden käyttäjiä 
normaalipalveluiden
piiriin

– välinpitämättö-
myys tartuntariskeis-
tä kiinnijäämisen 
riskin välttämiseksi 
esim. julkisilla pai-
koilla käytettäessä

– pelko leimautumi-
sesta
– epäluottamus viran-
omaisia kohtaan
– avun ja tuen hake-
misen korkea kynnys
– välinpitämättömyys
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5 Mistä ehkäisevän päihdetyön laatu koostuu

Ehkäisevän päihdetyön laatu koostuu työn sisältöön, toteutukseen sekä seurantaan ja arviointiin
liittyvistä tekijöistä, jotka toimijan on tiedostettava, hallittava ja tehtävä toisillekin näkyviksi. Laa-
tutyöskentelyssä otetaan huomioon ehkäisevän päihdetyön luonne usein pitkäkestoisena proses-
sina eikä vain yksittäisinä toimenpiteinä.

Laadun olennainen edellytys on, että päihdetyön toimija koko ajan tiedostaa ja ymmärtää 
työn keskeiset sisältötekijät eli aihepiirin tietoperustan, työn arvot ja etiikan sekä tarpeen nivoa 
oma yksittäinen toiminta osaksi laajempaa tavoitteellista yhteistyötä. 

Toiminnan toteutusvaiheessa toimijan on määritettävä selkeästi työn tavoite, käytettävissä 
olevat resurssit sekä tarvittavat toteutusprosessit.   

Seuranta ja arviointi liittyvät sekä työn sisältötekijöihin että toiminnan toteutukseen. 
Laadun saavuttamisen edellytyksenä on kaikkien laatutekijöiden keskinäinen tasapainoisuus

sekä se, että tulostavoitteet saavutetaan vähintään minimitasolla, mutta toivottavasti ainakin osin 
myös maksimaalisesti.

Ehkäisevän päihdetyön laadun osatekijöitä ja kokonaisuutta voi kuvata alla olevalla kuviolla.  
Kuvion jälkeisessä tekstissä kokonaisuuden osatekijöiden sisällöt avataan tarkemmin. Muistion 
luvussa 6 täsmennetään varsinaiset laatukriteerit. Esitystapa noudattaa laatutyön ajallista työstä-
misprosessia.

KUVIO 5. Laatutähti

Tietoperusta

Arvot ja 
etiikka

Tavoitteellinen 
yhteistyö

ResurssitTavoite

Toteutusprosessit

Sisällön laatu + toteutuksen laatu + seuranta ja arviointi

Keskinäisesti tasapaoinotettuna ...
... ja tulostavoite riittävästi saavutettuna

= Ehkäisevän päihdetyön laatu

Seuranta 
ja

arviointi
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    Ehkäisevän päihdetyön laatu koostuu työn sisältöön, toteutukseen sekä
seurantaan ja arviointiin liittyvistä tekijöistä.  

Sisältötekijöitä ovat 
tietoperusta, 
arvot ja etiikka sekä
tavoitteellinen yhteistyö

Toteutustekijöitä ovat
tavoitteen asettelu, 
resurssit sekä
suunnittelu- ja toteutusprosessit. 

Seuranta ja arviointi liittyvät sekä sisältötekijöihin että toteutukseen. 
Kaikkien laatutekijöiden yhtaikainen ja tasapainoinen huomioon ottaminen merkitsee sitä, 

että ehkäisevästä päihdetyöstä tulee siinä tilanteessa ja annetuilla resursseilla niin vaikuttavaa ja 
kustannustehokasta kuin mahdollista ja että työ ja sen kehittäminen nivoutuvat samalla osaksi 
sovittujen arvojen, normien ja tavoitteiden ohjaamaa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
edistämistä.

5.1 Sisältötekijät

5.1.1 Tietoperusta

Ehkäisevän päihdetyön tietoperustaa ovat muun muassa
ajanmukaiset tiedot 
1) päihdeilmiöstä ja -asenteista sekä asiaan liittyvistä ihmis- ja kansalaisoikeuksista kuten 

päihteidenkäyttäjien oikeuksista käyttää päihde- ja muita tarvitsemiaan palveluja, 
2) päihderiskien ja -haittojen suojaavista ja riskitekijöistä sekä 
3) päihteistä ja niiden käyttötavoista,  
ajankohtainen tieto yleisen tason ja riskitason ehkäisevästä päihdetyöstä sekä päihdetyön ja 
- politiikan kokonaisuudesta,
tieto käytettävistä tai hankittavissa olevista taloudellisista resursseista,
tieto ehkäisevän päihdetyön avain- ja sidosryhmätoimijoista sekä hyödynsaajista ja kohde-
ryhmistä sekä näiden ryhmien vuorovaikutuksellisesta, osallistavasta ja voimavaraistavasta 
yhteistyöstä, kumppanuudesta ja monitoimijuudesta,
yleinen toimintaympäristön ja päihdetilanteen sekä niiden lähiajan kehitystrendien tunte-
mus. Tietoperustan tulee kattaa tarvittavassa määrin paikalliset, seudulliset, valtakunnalliset 
sekä kansainväliset tekijät, 
hyvää projektityötä ja muuta kehittämistoimintaa koskeva tieto,
riittävä tieto ja ymmärrys seurannasta ja arvioinnista sekä
riittävä tieto ja ymmärrys vaikuttavuudesta.

5.1.1.1 Vaikuttavuus ja sen arviointi 
Ehkäisevän päihdetyön tieto- ja teoriaperustan hallinta on työn vaikuttavuuden edellytys: mitä 
realistisempia ovat tilannearvio, ongelmanmäärittely sekä tavoitteiden, keinojen ja työtapojen 
asettelu, sitä vaikuttavampaan työhön on mahdollisuus.

Tietoperustan merkitys korostuu siksi, että ehkäisevän työn vaikuttavuutta on vaikea arvioi-
da täsmällisesti, sillä vaikuttavuutta säätelevien tekijöiden yhdistelmiä ja yhteyksiä kulloiseenkin 
tilanteeseen ja olosuhteisiin on vaikea täydellisesti hahmottaa. Vaikuttavuus voidaan myös ym-
märtää monin tavoin tavoitteista riippuen.
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Siihen mistä näkökulmasta vaikuttavuustietoa etsitään vaikuttaa toiminnan kulloinenkin to-
teutustilanne ja paikka työn kokonaisuudessa. Vaikuttavuudella voidaan esimerkiksi tarkoittaa 
muutoksia kohderyhmän asenteissa tai käyttäytymisessä tai vaikuttamista yhteiskunnan ja tietyn 
yhteisön asenneilmastoon. Vaikuttavaa työtä voi myös olla sellainen välillinen toiminta tai sel-
laiset välitavoitteet, joilla puolestaan tutkimuksiin tai muuhun tietoperustaan vedoten uskotaan 
olevan suoraa vaikutusta ihmisiin. 

Vaikka tarkan ja lopullisen tiedon saaminen on vaikeaa, on syytä etsiä mahdollisimman luo-
tettavaa tietoa. Käytännössä vaikuttavuus voi sisältää eri painotuksin useitakin näkökulmia, ja 
vaikuttavuutta voi arvioida alla esiteltyjä näkökulmia yhdistellen. Päihdetyön vaikuttavuutta kos-
kevan tiedon luonnetta voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta:
1) Vahva tutkimusnäyttö (evidence-based) perustuu toistuvin tutkimuksin saatuun tietoon 

aiemman, olennaisesti samankaltaisen toiminnan vaikuttavuudesta. Esimerkkinä tällaisista 
arvioinneista ovat alkoholi- ja huumeriippuvuuksien käypä hoito- suositukset. Vähemmän 
vahvaa tutkimusnäyttöä edustaa sellainen tieto, jossa tuloksia on osoitettu saadun tietyissä 
oloissa ja tietyin varauksin, mutta tietoa ei ole varmennettu riittävän monin ja eri ympäris-
töissä toteutetuin tutkimuksin, tai jossa tutkimustuloksiin sinänsä liittyy useita varauksia.

2) Käytännön toimivuuteen perustuvalla (practice-based) vaikuttavuusarvioinnilla viitataan 
käytännön toiminnassa saatuihin tietoihin ja hyväksi havaittuihin toimintatapoihin, siinäkin 
tilanteessa että niistä ei ole saatu riittävää tutkimusnäyttöä. Keskeisenä kriteerinä on tällöin 
se, että toiminnalle on voitu osoittaa olevan tarvetta ja että se myös näyttää käytännössä 
toimivan. Käytännön kokemus sisältää myös ammatillisten toimijoiden ja kohderyhmien 
niin sanottua hiljaista tietoa, ja lisäksi siinä on otettu kohderyhmät riittävästi mukaan työn 
suunniteluun ja toteuttamiseen. Käytännön toimivuuden osoituksena ovat vahva puoltava 
asiantuntijamielipide ja se, että toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on 
käytetty yleisesti hyväksi koettuja menetelmiä ja käytäntöjä. Tähän soveltuvia työkaluja ke-
hitetään parhaillaan järjestöjen hanke- ja vaikuttamistoiminnan itsearviointiin Terveyden 
edistämisen keskus ry:n ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton JÄRVI-hankkeessa.   

3) Etiikkaan perustuvalla (ethics-based) vaikuttavuusarvioinnilla viitataan työn keskeisten taus-
ta-arvojen toteutumiseen sekä pyrkimykseen edistää kohderyhmän ihmis- ja perusoikeuksia 
yleensä ja hyvinvointipalvelujen käyttäjinä erityisesti. Ehkäisevän päihdetyön toimijat ovat 
yleensä kirjanneet omat arvonsa ja kestävät toimintaperiaatteensa keskeisiin perusasiakir-
joihinsa, ja lisäksi useilla ammattiryhmillä on omat eettiset periaatteensa. Ihmis- ja perusoi-
keuksista sekä potilaan tai asiakkaan oikeuksista on omat säädöksensä.

Siirrettäessä muualla vaikuttavaksi arvioituja toimintatapoja toiseen ympäristöön ja kohde-
ryhmään on syytä ottaa huomioon, missä ympäristössä ja olosuhteissa vaikuttavuutta on tutki-
muksin havaittu. Jos toimintamuotoa on arvioitu useissa erilaisissa ympäristöissä ja se on niissä 
kaikissa tai useimmissa osoittautunut tuloksekkaaksi, työmuotoa todennäköisesti kannattaa ko-
keilla.

Koska tietoihin ja asenteisiin voidaan usein tuloksellisesti vaikuttaa vain riittävän pitkäai-
kaisilla prosesseilla, myös toiminnan arvioinnin tulee olla luonteeltaan prosesseihin perustuvaa. 
Oikeuksien edistämisestä puhuttaessa kyse on myös pitkälti eettisestä (ethics-based) arvioinnista, 
jossa vaikuttavuutta arvioidaan sen perusteella, miten toiminta on edistänyt kohderyhmän ih-
misoikeuksia, perusoikeuksia sekä oikeutta tarvitsemiinsa päihdepalveluihin. Tällaisessa arvioin-
nissa ei aina tavoiteta vielä käytännön tasolla ilmenevää näyttöä (practice-based) eikä varsinkaan 
tiukkaa evidence-based -tason näyttöä, mutta eettinen arviointi voi silti olla riittävää, etenkin jos 
ehkäisevän päihdetyön interventioilla on nimenomaan pyritty edistämään tietoja, asenteita ja 
oikeuksia.

Esimerkki useiden eri arviointitapojen prosessimaisesta käytöstä on suonensisäisesti 
huumeita käyttävien terveysneuvonta-, neulanvaihto- ja muu haittojen vähentämis-
toiminta Suomessa. Tarve näille palveluille ilmeni 1990-luvun puolivälissä, kun erilai-
set tilannekatsaukset osoittivat huumeiden käytön ja haittojen merkittävää lisäänty-
mistä (toinen huumeaalto). Erityisen tärkeää oli kyetä vähentämään HIV-tartuntoja.  
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Haittojen vähentämispalveluista oli tuossa vaiheessa saatu hyviä ja osin tut-
kimuksinkin osoitettuja käytännön kokemuksia useissa maissa, joten niitä oli pe-
rusteltua harkita myös Suomessa. Palvelukokonaisuuden osia alettiinkin kehittää 
palvelu palvelulta, ja esimerkiksi ensimmäinen Vinkki-terveysneuvontapiste avat-
tiin lyhyen kokeilun jälkeen Helsingissä 1997.

Aihepiirin kirjallisuudesta löytyi alusta alkaen viitteitä tutkimuksiin, joiden 
mukaan neulanvaihto-ohjelmat ovat tehokkaita HIV-tartuntojen vähentämises-
sä. Suurempien kuin yksi yhteen -vaihtojen koettiin myös toimivan ehkäisevinä 
eikä vain akuutteja riskejä ja haittoja vähentävinä käytäntöinä. Osa tutkimuksista 
korosti vaihtotapahtuman sisältämiä sosiokulttuurisia merkityksiä, kuten huu-
meidenkäyttäjän kunnioittamista, ja tämä eettinen näkökulma oli myös perus-
tana monissa kansallisissa huumestrategioissa ja -politiikoissa. (”Tanskassa on 
perinteisesti huolehdittu kaikista heikossa asemassa olevista kansalaisista heidän 
sosiaali- ja terveysongelmiensa syistä riippumatta.”; Saksassa pyydettiin kehittä-
mään haittojen vähentämiseen tähtääviä palveluja huumeiden ongelmakäyttäjille 
”eloonjäämisapuna”; Irlannissa haittojen vähentämiseen tähtäävien palvelujen 
tarjoamiseen sitouduttiin vuonna 1994 terveysministeriön terveydenhuoltopoli-
tiikan kehittämistä koskeneessa avainasiakirjassa, ja politiikassa tapahtui muutos 
kohti hyvän toimintatavan mallien tukemista haittojen minimoinnissa sen jälkeen 
kun lukuisat irlantilaiset tutkijat olivat analysoineet ja pohtineet syrjäytymisen ja 
haittojen vähentämistä 1990-luvun puolivälissä).

Suomessa huumausainepolitiikan koordinaatioryhmä ehdotti vuosien 
2001–2003 huumausainepolitiikan tehostamisen toimenpideohjelmassa haitto-
jen vähentämisen alalle viittä avaintointa myrkytyskuolemien ehkäisemiseksi ja 
tartuntatautien leviämisen rajoittamiseksi. Todettiin myös, että lisääntynyt huu-
meidenkäyttö ja siitä aiheutuvat haitat on nyttemmin tunnustettu ilmiöksi, joka 
vaatii laajan, monen hallinnon alalle ulottuvan vastauksen. Ensimmäiset matalan 
kynnyksen palvelut olikin kehitetty, ja ongelma otetaan yhä paremmin huomioon 
osana hoitoa. Esimerkiksi vuonna 2002 toteutettiin yhä enemmän aihepiirin tie-
dotusta ja opetusta, perustettiin uusia matalan kynnyksen palveluja ja tehostettiin 
kenttätyötä ja vertaistukea. Suomen uuden HIV- ja AIDS-strategian mukaisesti 
HIV-neuvontaa ja ruiskunvaihto-ohjelmia tulee olla saatavilla kaikissa kaupun-
geissa kolmen vuoden kuluessa (vuodesta 2002) ja myös vankiloihin tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota. Viime vuosien aikana näitä toimintoja onkin käynnistetty 
ja niihin on liittynyt myös systemaattista kartoitusta ja tutkimusta.

Tietoperustaa ja toiminnan vaikuttavuutta koskevien laatukriteerien tarkoituksena on siis 
edellyttää, että päihdehaittojen vähentämiseksi tehdyt interventiot perustuvat olemassa olevaan 
ja vakuuttavasti perusteltavissa olevaan kokemus- tai tutkimustietoon siitä, miten joko suoraan 
tai välillisesti voidaan vaikuttaa yksilöiden ja heidän lähisuhteittensa, lähiyhteisöjen sekä kunnal-
listen, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden valintoihin. Näihin valintoihin liittyy ris-
kitekijöitä, jotka voivat eri tavoin vaarantaa ja vahingoittaa toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvoin-
tia – tässä yhteydessä erityisesti päihdehaittoihin altistamalla. Työn tietoperustan varmistaminen 
ja selkeä dokumentoiminen toimii päihdetyön tekijöiden perusteluna sille, miksi juuri valittu 
interventio ja sen suunniteltu toteutustapa on annetussa tilanteessa ja valitussa kohderyhmässä 
paras tiedossa oleva vaihtoehto.   

5.1.1.2 Menetelmätieto 
Tieto siitä, mitkä ehkäisevässä päihdetyössä käytetyt menetelmät ovat osoittautuneet vaikutta-
viksi ja mitkä ovat kussakin tapauksessa vaikuttavuuden tapauskohtaiset ehdot ja rajoitukset, on 
välttämätöntä sekä suunniteltaessa ja valittaessa interventioita, perusteltaessa niitä päättäjille ja 
rahoittajille että rahoitus- ja priorisointipäätöksiä tehtäessä.  Tällaista tietoa kootaan tutkimus-
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kirjallisuudesta myöhemmin ilmestyviin Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit -tietoverkkoai-
neistoon (www.stakes.fi /neuvoa-antavat/ ->työvälineitä) ja artikkelikirjaan. Seuraavassa vaikut-
tavuustutkimuksen tuloksia eräiden käytössä olevien menetelmien osalta: 

Vuorovaikutteiset päihdekasvatusmenetelmät ovat vaikuttavampia kuin yhdensuuntaiseen vai-
kuttamiseen perustuvat. Lisäksi niiden vaikuttavuus näyttää olevan melko riippumatonta siitä, 
kuka on viestin lähettäjä, millainen on kohderyhmä tai mistä päihteistä interventiossa on kysy-
mys.  Kohderyhmän mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun samoin kuin sen osallistuminen 
ja vaikutusvalta toteutukseen lisäävät vaikuttavuutta muun muassa varmistamalla intervention 
hyväksyttävyyden kohderyhmässä ja parantamalla sen sitoutumista. 

Tiedon jakaminen ei yksinään riitä vaikuttavaksi interventioksi päihteiden käyttöön, mutta on 
välttämätön osa monia laaja-alaisia interventioita. Tiedon vastaanottamiseen, käsittelyyn ja so-
veltamiseen liittyvät kognitiiviset tekijät ovat vain yksi osa lukuisista päihteiden käyttöön liitty-
vistä tekijöistä. Tiedon jakamisella ja neuvonnalla on tärkeä merkitys ja osoitettua vaikuttavuutta 
haittojen vähentämistoimissa, joiden tavoitteena on vaikuttaa päihteiden käyttötapoihin turvalli-
sempaan tai haitattomampaan suuntaan. Tästä hyviä esimerkkejä ovat suonensisäisesti huumeita 
käyttäville järjestetty terveysneuvonta sekä aineistot alkoholin käytön itsehallinnan tueksi. Tiedon 
jakamisella on aina myös arvoperäinen oikeutuksensa osana kasvatusta ja oikeuksien edistämistä, 
kunhan tieto on luotettavaa ja esitetään vastaanottajaa kunnioittavalla tavalla.   

Joukkotiedotus- ja valistuskampanjat eivät nekään yksinään vaikuta päihteiden käyttöön, mutta 
osana laajoja hankkeita tai pitkäjänteistä strategiaa ne voivat olla hyödyllisiä. Vaikka niillä ei juuri 
kyetä vaikuttamaan suoraan yksilöiden päihdekäyttäytymiseen, ne voivat osaltaan luoda asenteel-
lisia ja poliittisia edellytyksiä vaikuttaville yhteiskunnan tai yhteisötason toimille. Tupakoinnin 
vähentämisessä on olemassa näyttöä vaikuttavasta valistuksesta nuorten parissa, kun kohteeksi ei 
otettu tupakointia vaan tupakkateollisuuden toimintatavat.  

Vaikka tiedon välittäminen sinänsä ei näytä olevan riittävä keino ehkäistä päihdehaittoja, on 
se olennainen osa muita preventiomenetelmiä, jollaisia laajempia kokonaisuuksia ehkäisevän 
päihdetyön työmuodot nykyisin valtaosin ovatkin (yhteisöpohjaiset ehkäisyohjelmat, päihteiden 
käyttöön kohdistuvat haittojen vähentämistoimet). Myös yksilötasolla päihdevalistusta tulisi en-
tisestään kehittää, menetelminä ei ole vielä käytetty riittävästi kulttuurisesti herkkiä, suvaitsevai-
sia ja tasa-arvoiseen, toista kunnioittavaan vuorovaikutukseen sekä kohderyhmien osallistumi-
seen perustuvia työskentelytapoja. 

Valistuksen kulttuurisia vaikutuksia arvioivan tutkimuksen tärkein periaate on avoimuus. 
Tulisi riittävän pitkällä aikajänteellä seurata mitä keskustelu- ja toimintaprosesseja valistussano-
mat käynnistävät.  Edellä kuvatulla valistustavalla, niin sanotulla virittävällä valistuksella, näyttää 
olevan mahdollista saada aikaan pitkällä aikavälillä ensin keskusteluilmapiirin muutosta, sitten 
poliittista muutosta ja lopulta myös käyttäytymisen muutosta – puhutaan siis päihteisiin liit-
tyvästä kulttuurisesta muutoksesta. Näin toimittaessa ei kuitenkaan enää voida arvioinnilla ja 
tutkimuksella erottaa koeasetelmassa tiedon merkitystä kokonaisuudesta, ja toiminnalla on mi-
tattavien käyttäytymismuutosten ohella lukuisa määrä muita tavoitteita.

Hyvänä esimerkkinä virittävästä valistuksesta on niin sanotun terveysrintaman strategia tu-
pakoinnin vähentämiseksi Suomessa 80-luvulta alkaen. Asiat vietiin ensin julkiseen keskusteluun, 
kansalaisten asenteet muuttuivat vähitellen ja mahdollistivat sekä tupakkapolitiikan että lainsää-
dännön tiukentamisen. Virittävän valistuksen keinoin muokattiin maaperää tupakointinormi-
en tiukentamiselle (esim. työpaikat, julkiset tilat). Pitkällä aikavälillä voidaan muutoksia nähdä 
myös tupakointikäyttäytymisessä. Yksilöiden nopeiden käyttäytymismuutosten tavoittelun sijaan 
tavoitteeksi tuleekin siis asettaa mielipideilmastoon ja yhteiskunnassa käytävään keskusteluun 
vaikuttaminen eli hitaat prosessit.
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Monialaiset interventiot paikallisyhteisöön. Yksittäisten toimijoiden yksittäiset interventiot ei-
vät ole yhtä vaikuttavia kuin monesta komponentista koostuvat useiden toimijoiden yhtaikaiset ja 
yhdensuuntaiset interventiot yhteisössä eri foorumeilla. On erityisen tärkeää yhdistää keskenään

kysynnän ja tarjonnan vähentämistoimia yhdessä, esimerkiksi tupakan ja alkoholin nuorille 
välittämisen valvonta yhdistettynä yhteisössä ja kouluissa tehtyihin tiedotusinterventioihin, 
tiedotus ja keskustelun virittäminen konkreettisiin ja havaittaviin käytännön toimiin, muutok-
siin ja parannuksiin,
vaikuttaminen kaikkiin ikäryhmiin yhtaikaa esimerkiksi erityisten nuoriso-ohjelmien sijaan,      
eri kohderyhmien parissa tehtävät interventiot, esimerkiksi koulussa toteutettavat toimet ovat 
usein vaikuttavia vain jos ne ovat osa laajaa yhteisöhanketta, 
eri päihteiden ja käyttötapojen käsittely yhtaikaa sekä
ehkäisyn eri kohderyhmiin vaikuttaminen, erityisesti yleisen ehkäisyn kuten haittainformaa-
tion yhdistäminen riskiryhmiä tukeviin interventioihin sekä haittojen vähentämis- ja palvelu-
neuvontaan. 

Saatavuuden ja tarjonnan vähentäminen ja kontrollitoimet. Saatavuuden ja tarjonnan vähen-
tämistoimilla on itsenäinen merkityksensä usein vaikuttaviksi osoitettuina strategioina, mutta 
lisäksi ne ovat korvaamattoman tärkeä osa laajoja yhteisöstrategioita.   

Alkoholin ja tupakan hintojen sääntely: Alkoholin ja tupakan hinta ja siihen keskeisesti vaikutta-
va verotus vaikuttavat sekä nuoriin aloittajiin, kohtuukäyttäjiin että suurkuluttajiin.
Alkoholin ja tupakan saatavuuden sääntely: Alkoholin saatavuuden rajoittaminen – myyntiai-
kojen ja myyntipisteiden määrän rajoittaminen sekä ikärajojen ja muiden rajoittavien normien 
(kuten humalaisille anniskelun kiellon sekä mainonta- ja markkinointirajoitusten) noudat-
taminen ja valvonta sekä juomistilanteisiin vaikuttaminen vähentävät paitsi käyttöön myös 
haittoja kuten väkivaltaa.
Rattijuoppouden ehkäisystä lainvalvonnan keinoin on runsaasti näyttöä. 
Huumausainekontrolli. Huumausaineiden kokeilun ja käytön yleisyys riippuu voimakkaasti 
saatavuudesta, erityisesti huumausaineita suosivien alakulttuurien ulkopuolella. Tämä vaikut-
taa myös yleiseen asenneilmastoon laittomia huumausaineita kohtaan, joka voi olla joko kokei-
lulle ja aloittamiselle altistava riskitekijä tai niiltä suojaava tekijä. Lainvalvonnalla on näin sekä 
suoraa että välillistä suojaavaa merkitystä laittomien huumausaineiden osalta. Valvonnan ja 
sanktioiden vaikutus eri käyttäjäryhmiin sisältää myös riskejä: kokeilijan leimautumista rikol-
liseksi ja ongelmakäyttäjän syrjäytymisen syvenemistä. Siksi kontrollitoimien kohdistaminen 
tarkoituksenmukaisella ja oikeudenmukaisella tavalla on ensiarvoista. Lainvalvontaan liitetty 
ohjaus päihdepalveluihin on lupaava moniammatillinen riskiehkäisyn ja korjaavan ehkäisyn 
strategia.    

Kohdennetut interventiot. Esimerkkejä menetelmistä ja lähestymistavoista, joiden vaikuttavuu-
desta on näyttöä jaoteltuna ehkäisevän päihdetyön eri ”näyttämöihin” yksilön elinkaaren eri vai-
heissa: 

raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön puuttuminen ja erityispalvelut, 
perheiden ja kasvatuksen tukeminen, erityisesti riskiryhmissä,
interventiot vanhempien päihteiden riski- ja haittakäyttöön vähentävät lapsen riskejä,    
koulunkäynnin ja koulussa menestymisen tukeminen,  
sellaisten lasten tukeminen varhaisessa iässä, joiden ympäristössä on riskejä lisääviä kehityste-
kijöitä,  
tiettyjen hoito- ja riskienhallintamenetelmien tehokkuudesta on vahvaa näyttöä aikuisilla 
(esimeriksi nikotiinikorvaushoito, mini-interventio terveydenhuollossa, opiaattiriippuvaisten 
korvaushoito, neulanvaihto-ohjelmat jne.) Tehokkaalla korjaavalla työllä ja riskien vähentämi-
sellä on välillisesti suuri merkitys myös yleisen ehkäisyn kannalta sekä kysynnän että tarjonnan 
vähentäjänä.  
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Kohdistuminen sekä laillisiin että laittomiin päihteisiin. Jos laillisten ja laittomien päihteiden 
käytön ja haittojen keskinäissuhteet jätetään huomiotta, saadaan todennäköisesti vaikuttamaton-
ta toimintaa. Tätä väitettä tukee ensiksikin tieto eri päihteiden käytön ja haittojen suhteesta sekä 
päihderiippuvuuden ja -haittojen syntymekanismeista: ne eivät noudata esimerkiksi hallinnol-
lisia ja oikeudellisia jaotteluja. Toiseksi ilmiön ymmärtäminen edellyttää eri päihteiden yhtäläi-
syyksien ja erojen käsittelyä. Kolmanneksi sanomien uskottavuus sekä työn älyllinen ja eettinen 
laatu edellyttävät, että eri ilmiöitä käsitellään yhtäläisin kriteerein ja olennaisessa kontekstissa. 

Riittämättömiksi tai eettisesti kestämättömiksi on puolestaan havaittu mm. seuraavat lähesty-
mistavat:

pelottelu- ja shokkityyppinen päihteiden vastainen asennekasvatus ja -muokkaus,
päihteiden käyttäjiä leimaavat, rankaisevat ja syrjäyttävät lähestymistavat,
pelkkä yleinen hyvien elämäntapavaihtoehtojen tarjoaminen, jonka ajatellaan jo sinänsä vai-
kuttavan päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin.

Ehkäisevän päihdetyön tieto- ja vaikuttavuusperustan vaatimus pakottaa myös tarkastele-
maan työtä suhteessa toimijoiden sekä päättäjien ja yleisen mielipiteen omaksumiin taloudelli-
siin, poliittisiin ja ideologisiin painotuksiin, pelkoihin ja toiveisiin. Vaikuttavien menetelmien on 
monesti havaittu olevan ristiriidassa vallitsevien politiikkalinjausten ja yleisen mielipiteen kanssa, 
kun taas ideologisesti suosittuja menetelmiä saatetaan edelleen käyttää, vaikkei kokemus- ja tut-
kimustieto tue niitä. Esimerkiksi alkoholin ja tupakan hinnalla, verotusasteella ja saatavuuden 
rajoituksilla on tutkimustiedon mukaan selvä ehkäisevä merkitys, mutta niistä päätettäessä yksi-
puoliset kansan- ja liiketaloudellisen hyödyn näkökohdat nousevat usein hallitseviksi. Vastaavasti 
tehottomiksi todetut yksipuoliset joukkotiedotuskampanjat tarjoavat päättäjille ja toteuttajille 
myönteistä näkyvyyttä ja vaikuttamisen tunnetta ilman, että mitkään kilpailevat edut olisivat 
uhattuina tai toiminnan vaikuttavuutta joutuisi edes perustelemaan. Tämä ristiriita tiedollisesti 
perustelujen valintojen ja poliittisten tai taloudellisten intressien sanelemien ratkaisujen välillä 
asettaa ehkäisevän päihdetyön toimijoille ammattieettisen velvollisuuden tuoda tietonsa toimi-
vista ja toimimattomista keinoista julkiseen keskusteluun ja pyrkiä vaikuttamaan päätöksente-
koon päihdehaittojen vähentämisen näkökulmasta. 

KUVIO 6. Vaihtoehtojen eri ulottuvuudet toimintatapaa valittaessa

Tietojen lisääminen, 
asenteisiin vaikuttami-
nen, oikeuksien edistä-
minen

Suojaavien tekijöiden 
vahvistaminen ja riskitei-
köiden vähentäminen

Päihteiden käyttöön ja 
käyttötapoihin vaikutta-
minen

Yksilötaso

Lähisuhdetaso

Paikallisyhteisötaso

Kunnan, läänin ja 
yhteiskunnan tasot sekä 
kansaivälinen taso
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5.1.1.3 Toimintatavan valinta
Toimintatapa on valittava niin, että se soveltuu 

juuri niille ehkäisevän päihdetyön pilareille/vaikuttamiskohteille, joilla päihdehaittoja pyritään 
ehkäisemään ja vähentämään sekä 
niille toteutustasoille, joilla aiotaan työskennellä. 

Toimintatavan valitsemisessa voi käyttää apuna alla olevaa taulukkoa. Laatikoihin valittavista 
toimintatavoista on taustatietoa taulukon jälkeisessä tekstiosuudessa. Tosin esitellyt toiminnot ja 
arviot kertovat enemmän niistä toiminnoista, joista tähän mennessä on saatu tutkimusnäyttöä. 
Niinpä monet muutoin hyvät käytännöt tai eettiset kriteerit täyttävät toiminnot jäävät esittelyn 
ja arvioinnin ulkopuolelle. Toimijan on tarpeen ottaa huomioon myös toimintaympäristönsä eri-
tyispiirteet sekä se, että taulukon ”lokeroissa” tehtävillä toiminnoilla on usein myös laajempaa 
vaikutusta. Yksittäinen toiminto koskettaa siten myös muita pilareita ja toteutustasoja.

5.1.2 Arvot ja etiikka

Päihdetyössä hyödynsaajia ja kohderyhmiä tarkastellaan ihmisinä, kansalaisina ja palvelujen 
käyttäjinä tai tarjoajina. Työtä tehdään yksilöiden ja heidän lähisuhteittensa, yhteisöjen sekä yh-
teiskunnan ja kansainvälisen yhteisön tasolla. Päihdetyö on yhteisten julkisten resurssien käyttöä, 
yhteiskunnallista vaikuttamista, kansalaistoimintaa ja mukana olevien vertaistukea tai ammatilli-
suutta. Tämän vuoksi hyvän ja laadukkaan ehkäisevän päihdetyön tulee perustua arvovalintoihin 
ja eettisiin normeihin.

5.1.2.1 Ihmis- ja perusoikeudet
Yleismaailmalliset ihmisoikeudet on määritelty kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja Suo-
messa voimassa olevat perusoikeudet perustuslaissa. Ne velvoittavat yhtäältä edistämään noiden 
oikeuksien toteutumista, toisaalta huolehtimaan siitä, että päihdetyö ja -politiikka suunnitellaan 
ja toteutetaan siten, ettei noita oikeuksia loukata.

Vapausoikeuksia ja kansalaisten osallistumisoikeutta tulee kunnioittaa myös silloin kun niiden 
käyttö koetaan päihdetyön tavoitteiden vastaiseksi.    
Sosiaalisten, sivistyksellisten ja taloudellisten oikeuksien ja niiden yhdenvertaisen toteutumisen 
merkitys on yksilöiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ratkaiseva, ja laadukas päihdetyö 
kunnioittaa niitä ja edistää niiden toteutumista.

Päihdetyöhön sovelletaan Maailman terveysjärjestön "Terveyttä kaikille" -kehyksen mukaista 
ihmisoikeusnäkökulman laajaa sovellusta, jossa oikeus terveyteen liittyy läheisimmin seuraavien 
ihmisoikeuksien toteutumiseen:

Oikeus yhdenvertaisuuteen ja vapauteen syrjinnästä,
oikeus vapaaseen, mielekkääseen ja tehokkaaseen osallistumiseen,
oikeus hyötyä tieteen edistysaskelista ja niiden sovelluksista, sekä
oikeus yksityisyyteen. 

5.1.2.2 Ehkäisevän päihdetyön eettiset periaatteet
Yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, Suomessa vallitseviin perusoikeuksiin ja ehkäisevän päih-
detyön toimijoiden ammattieettisiin periaatteisiin perustuvat seuraavat ehkäisevän päihdetyön 
eettiset periaatteet:

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kaikkien yhteiskunnan jäsenten oikeus terveyteen ja turvalli-
suuteen toteutuu parhaiten, kun syrjäytymistä aktiivisesti ehkäistään. Päihdetyössä ja päihdeon-
gelmiin vaikuttavassa päätöksenteossa tulee tällä perustella asettaa tärkeysjärjestykseen ne on-
gelmat ja ne väestöryhmät, joiden parissa toimitaan: etusijalla ovat heikoimmat, köyhimmät ja 
syrjäytyneimmät ryhmät.  



45Stakes, Työpapereita 3/2006 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAATUKRITEERIT

Yhdenvertaisuus. Päihteiden haitoista kärsiville kuuluu yhdenvertainen kohtelu yhteiskunnan 
palveluissa. Ongelmien alkuperä enempää kuin heidän käyttämänsä päihde ei saa vaikuttaa hei-
dän oikeuksiensa toteutumiseen.     

Solidaarisuus. Solidaarinen asenne erityisesti päihdetyössä merkitsee, ettei päihdehaitoista kärsi-
vien ihmisarvoa loukata, ei käytetä diskriminoivaa kieltä eikä luoda syrjäyttäviä käytäntöjä. Päih-
detyössä ei tule esittää päihdehaitoista kärsiviä ihmisiä tavalla, joka leimaa heitä ja on omiaan 
vaikeuttamaan heidän asemaansa yhteiskunnan jäseninä. On erityisesti huolehdittava siitä, että 
kaikkien päihteiden käyttäjäryhmien oikeus itselleen hyödylliseen tietoon toteutuu. Ehkäisevän 
päihdetyön eettiset lähtökohdat ovat näitä osin yhteneväiset Kansallisen turvallisuusstrategian 
kanssa: koko yhteiskunnan turvallisuutta ei edistetä eristämällä ongelmallisiksi koetut yksilöt ja 
ryhmät vaan edistämällä myös niiden turvallisuutta.      

Osallisuus. Kaikkien itsemääräämisoikeutta ja osallistumisoikeutta itseään koskeviin päätöksiin 
tulee kunnioittaa niin palvelujen käyttäjinä kuin päihdepoliittisen päätöksenteon osallisina. On 
erityisesti huolehdittava siitä, että päihteidenkäyttäjiä itseään sekä heidän läheisiään asianosaisina 
kuullaan. On tuettava aktiivisesti heidän mahdollisuuttaan järjestäytyä ja esiintyä keskustelun 
osapuolena: tuoda esiin kokemuksensa, tietonsa, tarpeensa ja vaatimuksensa.  

Älyllinen rehellisyys ja vapaus. Päihteistä, niiden käytöstä, käyttötavoista ja -kulttuureista, ris-
keistä ja haitoista annetun tiedon on oltava tosiasioihin perustuvaa sekä tasapuolisesti ja asial-
lisesti esitettyä. Laadukas päihdekasvatus ja -viestintä kunnioittaa vastaanottajan älyä ja itse-
määräämisoikeutta eikä pyri manipuloimaan häntä. Vapaata ja avointa keskustelua ja erilaisten 
näkemysten tuomista keskusteluun on rohkaistava. Tämä edellyttää tiedotukselta ja kasvatukselta 
kaksisuuntaista, keskustelevaa asennetta ja kohderyhmien ottamista mukaan suunnitteluun ja 
toteutukseen. Kohderyhmien kulttuurin ja arvojen tuntemus on välttämätöntä, samoin kunni-
oittava asenne silloinkin kun kulttuuriin ja arvoihin halutaan vaikuttaa päihdehaittojen ehkäise-
miseksi tai vähentämiseksi.   

Osallisten ammattieettiset periaatteet. Monialaisena työnä ehkäisevä päihdetyö edellyttää usei-
den ammatti- ja kansalaisryhmien panosta. Erilaiset kokemus- ja koulutustaustat, ammattikult-
tuurit ja -normit muodostavat sen kehyksen, jossa voidaan toimia yhdessä. Laadukkaassa päih-
detyössä osallisten ammatilliset arvot ja periaatteet tunnetaan ja otetaan huomioon niin että ne 
voivat toteutua tasavertaisesti.        

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Päihdehaittoja synnyttävät ja pahentavat olosuhteet ja toi-
saalta yhteiskunnan mahdollisuus ehkäistä ja korjata riskejä ja haittoja riippuvat suurelta osin yh-
teiskunnallisista tekijöistä, joihin alue- ja paikallistason ammatti- ja kansalaistoimijat eivät suu-
resti pysty vaikuttamaan. Haittojen ilmaantuvuus on vahvasti sidoksissa fyysiseen, sosiaaliseen ja 
taloudelliseen ympäristöön ja elinoloihin, työttömyyteen ja muuhun huono-osaisuuteen. Myös 
mahdollisuudet lieventää päihdehaittoja ehkäisevän päihdetyön keinoin riippuvat valtakunnal-
listen, alueellisten ja kunnallisten päättäjien tiedoista ja asenteista. Siksi päihdetyötä tekevien on 
tuotava tietonsa ja näkemyksensä julkiseen keskusteluun ja päätöksentekijöiden tietoon, tehtävä 
näkyviksi rakenteellisten tekijöiden ja poliittisten päätösten vaikutukset päihdehaittoihin ja otet-
tava niihin kantaa päihdehaittojen lievittämisen näkökulmasta.    

5.1.3 Tavoitteellinen yhteistyö

Hyvä ja laadukas päihdetyö on monialaista verkostotyötä, koska yhteiskunnan eri sektoreilla teh-
tävä työ vaikuttaa monella tavoin ja eri toteutustasoilla 1) päihdetietoihin ja -asenteisiin, päihtei-
den käyttäjien ja heidän läheistensä oikeuksiin ja sosiaaliseen asemaan sekä päihdetyön tekijöiden 
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mahdollisuuteen tehdä ja kehittää työtään, 2) päihteisiin ja niiden haittoihin liittyviin suojaaviin 
tekijöihin ja riskitekijöihin sekä 3) päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. 

Toimijoilla on erilaisia intressejä, resursseja ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta yhteistyöllä, 
kumppanuudella ja monitoimijuudella voidaan yleensä saavuttaa parempia tuloksia kuin yksin 
ja toisten kanssa kilpailemalla tai toisistaan tietämättä. 

Ehkäisevä päihdetyö liittyy aina läheisesti paikallisiin, seudullisiin, kansallisiin ja kansainväli-
siin päihde-, hyvinvointi- ja turvallisuusstrategioihin. Laadukkaassa päihdetyössä on varmistettu 
ja ilmaistu, kuinka oma tekeminen edistää ja tukee näiden strategioiden toteutumista. Ehkäise-
vän päihdetyön tulee siis toteuttaa yhteistä strategiaa, ja tämän strategian on puolestaan kyettävä 
luomaan edellytykset hedelmälliselle yhteistyölle ja ylittämään sen monet esteet. Tämä ei sulje 
pois sitä, että perustellulla ehkäisevän päihdetyön innovaatiolla voi myös haastaa perinteiset ja 
vallitsevat lähestymistavat. 

Strategisen yhteistyön laatu koostuu seuraavanlaisista osista: 
Verkostoituneisuus. Toimijoiden keskinäinen verkostoituminen voi olla löyhää ja pääosin eril-
listäkin yhteistyötä, astetta kiinteämpää keskinäistä kumppanuutta yhteisen strategian toteut-
tamiseksi tai hyvin kiinteää, organisaatiorajatkin ylittävää monitoimijuutta. Verkostoitumisen 
kiinteysasteesta huolimatta tärkeää on tiedon hakeminen muiden toimijoiden työstä ja kehittämis-
hankkeista, päällekkäisyyden välttäminen sekä avoin keskinäinen tiedottaminen ja vuoropuhelu.

Tavoitteiden riittävä yhdensuuntaisuus. Yhteistyön, kumppanuuden ja monitoimijuuden ra-
kentaminen on mahdollista ja hyödyllistä vain vapaaehtoisesti sopien ja neuvotellen. Se edellyttää 
oman ja osapuolten työn ja lähtökohtien tuntemista ja ymmärtämistä. Kunkin osapuolen omat 
ongelmanmäärittelyt on hyväksyttävä eikä vaadittava yhteistä ongelmanmäärittelyä. Koska päih-
detyön yhteinen strategia rakentuu eri toimijoiden panosten yhdistämisestä samansuuntaisesti 
vaikuttavaksi kokonaisuudeksi, toimijoilta edellytetään kuitenkin kykyä rakentavaan yhteistyö-
hön yli näkemyserojen. Asiat, joista ei päästä yhteisymmärrykseen, jäävät tällöin yhteisen toimin-
nan ulkopuolelle.

5.2 Toteutustekijät 

Sekä jatkuvan päihdetyön että määräaikaisten kehittämis- ja tutkimushankkeiden laatu ja tu-
loksellisuus perustuvat suunnittelun ja toteutuksen tasapainoiseen onnistumiseen. Paras tulos 
saavutetaan, kun toiminnan tavoitteet asetetaan tarkasti ja niin, että ne voidaan saavuttaa käy-
tettävissä olevilla taloudellisilla resursseilla ja henkilöresursseilla ja kun toimintamallit ja niiden 
toteutusprosessit suunnitellaan näitä vastaaviksi. Näiden suunnittelu- ja toteutustekijöiden on li-
säksi oltava tasapainossa toiminnan arvojen ja etiikan, tietoperustan sekä tavoitteellisen yhteistyön 
kriteerin kanssa. 

5.2.1 Tavoitteen asettelu 

Ehkäisevän päihdetyön tavoite liittyy – ainakin viime kädessä – vaikutukseen työn kohderyhmien 
eli hyödynsaajien elämäntilanteessa. Kyse on päihteiden sekä sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen 
toimintakykyisyyden suhteen tapahtuvasta positiivisesta muutoksesta. 

Tavoitteeseen voidaan pyrkiä interventioilla, jotka kohdistuvat yksilöihin ja heidän lähisuh-
teisiinsa, yhteisöihin, yhteiskuntaan tai kansainväliseen tasoon.  Tavoite voi kohdentua 1) tietoi-
hin, asenteisiin ja oikeuksiin, 2) suojaavien tekijöiden vahvistamiseen tai riskitekijöiden vähen-
tämiseen tai 3) päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin – joko kaikkiin näistä, joihinkin tai vain 
yhteen. 

Ehkäisevän päihdetyön ja sen kehittämisen tavoiteltava kohde on valittava hyväksi koettuun 
teoria- ja tietopohjaan nojautuen, toimivia menetelmiä soveltaen, työn keskeisiä arvoja ja etiikkaa 
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kunnioittaen ja niin että se täydentää omaksuttuja ehkäisevän päihdetyön strategioita – tai haas-
taa ne perustellulla tavalla. Tärkeää on myös huolehtia ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden 
koordinoinnista.

Tavoitteen on oltava saavutettavissa käytettävissä olevilla toimintatavoilla sekä taloudellisilla 
resursseilla ja henkilöresursseilla. Ehkäisevään päihdetyöhön varattujen resurssien riittävyys on 
kuntien vastuulla.   

Tavoite voi muodostua yleistavoitteesta ja osatavoitteista (”etapeista”) ja sen saavuttaminen 
voi olla tulosta monitasoisesta ja varsin pitkäkestoisestakin prosessista. Tavoite tulee asettaa niin 
konkreettisesti, että sen toteutumista voidaan mitata tai tapahtuva muutos muuten todentaa.

Toimijoita – erityisesti varsinaisia hyödynsaajia – osallistamalla, heitä voimavaraistaen ja hei-
dän kanssaan tasavertaisesti keskustellen on varmistettava, että tavoite asetetaan siten, että kaikki 
mukana olevat voivat siihen aidosti sitoutua ja samastua. 

5.2.2 Resurssit 

Resurssien määrä ja laatu ovat tärkeä tekijä tavoitteen asettelussa. Resursseja ovat muun muas-
sa työntekijät ja muut avaintoimijat, heidän erilaiset ammatilliset taitonsa ja vertaistukitaitonsa, 
aika, toimintatilat ja -välineet sekä tietysti rahoitus.  

Vaikuttava ja laadukas tulos kohderyhmän keskuudessa edellyttää riittäviä resursseja sekä 
vastaavasti sitä, että tavoite on asetettu ja toteutusprosessit valittu resurssien mukaan, kun myös 
toiminnan tietoperusta, arvot ja etiikka sekä täydentävyys on otettu tasapainoisesti huomioon. 

Ehkäisevän päihdetyön laadun riskitekijänä on kunnallisen resursoinnin riittämättömyys. 
Työ ei toimi käytännössä, mikäli siihen ei ole aikaa eikä sitä koordinoida. Ehkäisevää päihdetyötä 
tulee myös toteuttaa pitkäjänteisenä toimijoiden kumppanuusprosessina eikä vain suoriteperus-
taisesti ja lyhytjänteisesti kuten valitettavan usein on tehty.

´
5.2.3 Toimintamallit ja niiden toteutusprosessit

Toimintamallin ja sen käytännön toteuttamistavan valinta riippuu siitä, millaista vaikuttavuutta 
tavoitellaan, ketkä ovat toiminnan kohderyhminä ja hyödynsaajina ja millaiset taloudelliset ja 
henkilöresurssit on käytettävissä. Toimintamallien ja niiden toteuttamisen on oltava tasapainos-
sa myös ehkäisevän päihdetyön tietoperustan, arvojen ja etiikan sekä tavoitteellisen yhteistyön 
kanssa. 

Toimintamalleja ja toteutusprosesseja on tarpeen miettiä sekä erityisissä kehittämisprojekteis-
sa ja -prosesseissa että tehtäessä tavallista arkista perustyötä. Projekteja toteutettaessa yksi keskei-
nen toimintamalli ja toteutusprosessi on projektityö itsessään. Myös sen tulee täyttää tarvittavat 
laatukriteerit (vertaa esimerkiksi Terveyden edistämisen keskuksen hanketukiopas (http://www.
health.fi /content/fi les/toi_tem_hanketuki.pdf). Ehkäisevää päihdetyötä tehtäessä ja kehitettäessä 
tarvitaan joka tapauksessa toimintasuunnitelmaa, riskien tunnistamista ja hallintaa tarvittavine 
korjausliikkeineen, jatkuvaa seurantaa ja arviointia sekä työn tuotosten ja tulosten vakiinnutta-
mista, levittämistä, jatkokehittelyä ja tutkimusta. 

5.3 Seuranta ja arviointi

Seurantaa ja arviointia tehdään useimmiten itsearviointina tai sisäisenä arviointina, ja lähinnä 
joissakin suuremmissa prosesseissa ja projekteissa myös ulkoisena arviointina. Seurantaa ja ar-
viointia varten on käytettävissä erilaisia menetelmiä ja hyviä käytäntöjä, joita toimijat soveltavat 
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joko sellaisinaan tai – kuten useimmiten – omaksumalla ja yhdistelemällä niistä räätälöiden joi-
takin elementtejä (menetelmistä ja käytännöistä katso esimerkiksi JÄRVI-hankkeen kartoitus) 
2005 http://www.health.fi /index.php?page=arv_tyokaluja&i=100346). 

Seuranta ja arviointi on kiinteä osa toimintaa koko työprosessin ajan eli alkaen suunnittelu-
vaiheesta, jossa luodaan toiminnalle tietty rakenne ja myös usein laaditaan erillinen seuranta- ja 
arviointisuunnitelma. 

Ihanne on arvioiva työote, joka merkitsee jatkuvaa oman toiminnan vaikuttavuuden arvioin-
tia: arkityössä testataan valittuja interventioita ja niiden toteutusta ja näin luodaan myös uutta 
käytännönläheistä tietoa eikä vain sovelleta vanhaa.  

Varsinaisessa toteutusvaiheessa seurannan ja arvioinnin keskeisenä tehtävänä on havaita tarve 
korjausliikkeille. Päätös- ja jälkivaiheessa seuranta ja arviointi kohdistuvat tuotosten ja tulosten 
viimeistelyyn sekä niiden vakiinnuttamiseen ja levittämiseen.

Seuranta ja arviointi kohdistuu ensinnäkin toimintarakenteeseen. Seurattavina ja arvioitavina 
kohteina ovat: 
1. Tehtävän työn paikka ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudessa eli se mihin pilareihin työ lin-

kittyy ja millä tasolla. Kohteena on myös työn asettuminen osaksi yleistä tai riskiehkäisyä tai 
se miten se niveltyy korjaavaan päihdetyöhön. 

2. Tavoitteenasettelu eli miten tarkkaan ja selkeästi se on tehty.
3. Toteutusprosessien määrittely ja todennäköisten riskien hallinta.
4. Taloudellisten ja toimijaresurssien optimointi.
5. Työssä tarvittava tietoperusta. Työssä joka kohdistuu nimenomaan päihdetietojen lisäämiseen 

tiedoilla on oma erityismerkityksensä.
6. Arvojen ja etiikan huomioon ottaminen. Työssä joka kohdistuu nimenomaan päihteidenkäyt-

täjien ja heidän läheistensä oikeuksien edistämiseen arvoilla ja etiikalla on oma erityismerki-
tyksensä.

7. Toiminnan linkittäminen osaksi tavoitteellista yhteistyötä eli yhteisiä strategioita ja ohjelmia 
sekä yhteistyö-, kumppanuus- ja monitoimijuusverkostoja.

8. Seurannan ja arvioinnin menetelmien ja hyvien käytäntöjen soveltaminen.
9. Suunnittelun ja toteutuksen peruselementtien keskinäinen tasapainoisuus.

Toisen vaiheen eli varsinaisen toteutusprosessin aikana toimijan on aina tarpeen miettiä realis-
tisen arvioinnin mukaisesti sitä ”mikä toimii, kenen osalta ja missä olosuhteissa”. Toiminta- ja to-
teutustapojen toimivuus on toimintaympäristösidonnaista eikä jokin hyväksi koettu työtapa siis 
välttämättä päde toisessa toimintaympäristössä tai toisten toimijoiden ja kohderyhmien ollessa 
kyseessä. On myös hyvä muistaa, ettei laadukkaassa ehkäisevässä päihdetyössä ole viime kädessä 
kysymys siitä, toimiiko jokin malli vaan siitä, miten interventio on vaikuttanut sen kohderyh-
miin. 

Kuten tässä muistiossa on jo todettukin, vaikuttavuutta voi arvioida tutkimusnäytön perus-
teella, käytännön tarpeiden ja työn toimivuuden näkökulmasta tai tarkastelemalla toimintaan 
liittyviä arvoja ja etiikkaa. On myös hyvä ottaa huomioon, että hyvä ja vaikuttava ehkäisevä päih-
detyö voi olla kestoltaan varsin pitkäaikaista ja vaiheittain etenevää, ja siksi on erityisesti tarpeen 
tarkastella toimintamalleja ja niiden toteuttamista prosessina eikä vain yksittäisinä toimenpitei-
nä.

Olisi sitten kyse perustyöstä tai kehittämis- tai tutkimushankkeesta, keskeistä on osata tehdä 
tarvittavat korjausliikkeet eli päivittää ja uudelleen suunnata toimintaa esimerkiksi kohderyh-
mässä tai toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten perusteella.

Seurannan ja arvioinnin kolmas peruskohde ovat tuotokset ja tulokset. Tuotokset ovat yleensä 
varsin selkeitä uusia tiedotusmateriaaleja, koulutusohjelmia, palvelumalleja tai vastaavia työväli-
neitä ja -käytäntöjä. Tulokset kertovat määrällisistä tai laadullisista muutoksista päihdetiedoissa, 
asenteissa ja oikeuksissa, suojaavissa ja riskitekijöissä, päihteidenkäytössä tai päihdehaitoissa – eli 
siis ehkäisevän työn peruspilareissa. Tuotoksia voidaan koko prosessin ajan mallintaa, jotta ne oli-
sivat selkeitä niin toimijoille itselleen kuin myöhemmin niiden laajemmalle käyttäjäkunnallekin.
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6 Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit

Laatukriteerit soveltuvat eri painotuksin niin perustyöhön kuin kehittämis- ja tutkimus-
hankkeisiinkin ja niiden arviointiin. Perustyöstä on kysymys silloin, kun ehkäisevää päihde-

työtä toteutetaan osana toimijan normaaleja työ- ja toimintaprosesseja. Näin tapahtuu esimerkik-
si, kun lähipoliisi kertoo koulun vanhempainillassa paikallisesta päihdetilanteesta, lääkäri antaa 
lyhytneuvontaa päihteidenkäytöstä vastaanoton yhteydessä, kunnan moniammatillinen tiimi tu-
kee päihteidenkäytön riskiryhmässä olevia nuoria tai vapaaehtoiset päivystävät viikonloppuöisin 
kaduilla. Hankkeella puolestaan on selvästi määritelty alku ja loppu, ja toiminta suunnitellaan 
tapahtuvaksi tietyn aikavälin sisällä. Hankkeen toteuttamiseen on yleensä osoitettu myös erillinen 
hankerahoitus. Hankkeen päättymisen jälkeen kehitetyt työmuodot voidaan siirtää osaksi perus-
toimintaa silloin, kun se on hankkeen ja perustoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista. 

Ehkäisevän päihdetyön laatukriteeristö sisältää sekä työn sisältöön että toteutukseen ja arvi-
ointiin liittyviä kriteereitä. Kaikilla kriteereillä ei ole samanlaista painoarvoa jokaisessa työn vai-
heessa tai erityyppisen työn ollessa kyseessä, vaan kriteereitä sovelletaan eri painotuksin. Työssä 
saatetaan esimerkiksi käyttää tutkimuskirjallisuudessa tulokselliseksi havaittuja menetelmiä, jol-
loin on oleellisempaa varmistaa menetelmien siirrettävyys toiseen toimintaympäristöön ja kohde-
ryhmään kuin tuottaa uusia menetelmällisiä innovaatioita. Jos taas pyritään uusien menetelmien 
tai toimintakeinojen kehittämiseen, innovaatioiden kehittelyn kriteeri painottuu enemmän kuin 
vaatimus olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntämisestä. Tällöinkin on kuitenkin muistettava, 
että myös innovaatiot on pystyttävä perustelemaan olemassa olevan tietoperustan avulla. 

Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit koostuvat 12:sta toisiaan täydentävästä kriteeristä, jotka 
on jokainen jaettu osatekijöihin. Oleellista on löytää tasapaino niin, että kaikki kriteeristön osa-
alueet tulevat työssä huomioiduksi. Huomioon tulee ottaa niin tietoperusta, arvot ja etiikka kuin 
tavoitteellisen yhteistyön kriteeri. Käytännön toteutuksen kannalta puolestaan tavoitteen, resurs-
sien ja toteutusprosessien on oltava tasapainossa. Laadukas lopputulos syntyy, kun kaikki työn eri 
osa-alueet on otettu huomioon ja ne ovat tasapainoisessa suhteessa toistensa kanssa. Kriteeristö 
on ikään kuin muistilista, joka toimii tukena työn suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 
Kriteeristön käytölle on oma erillinen ohjeensa (liite 2), jonka avulla toimijat voivat rakentaa ns. 
ehkäisevän päihdetyön laatutähden toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi.  

Keväällä 2006 julkaistavassa tietoverkkoaineistossa (www.stakes.fi /neuvoa-antavat/ -> työvä-
lineitä) esitetään käytännön esimerkkejä laatukriteerien soveltamisesta ja laatutähden hyödyntä-
misestä.  

KUVIO 7. Työprosessin eteneminen

tarve    kohdentaminen        toteutus  tuotokset ja  vakiinnuttaminen
            ja suunnittelu           tulokset    ja levittäminen  

seuranta ja arviointi, sisältäen osatekijöiden keskinäisen tasapainon 
varmistamisen sekä tulostavoitteiden saavuttamisasteen määrittämisen
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Työtä voidaan kuvata prosessina, joka etenee 1) ennakoidun tai jo olemassa olevan tarpeen 
tiedostamisesta 2) toiminnan kohdentamiseen, 3) suunnitteluun ja 4) toteutukseen sekä 5) lop-
putuotoksiin ja -tuloksiin ja 6) niiden vakiinnuttamiseen ja levittämiseen. Koko prosessin ajan, 
aina suunnittelusta lähtien, on työhön liitettävä tarvittava seuranta ja arviointi. Näin työtä on 
koko ajan mahdollisuus kohdentaa ja suunnata uudelleen, mikäli siihen ilmenee tarvetta työn 
edetessä. Tämän kaltainen toiminta mahdollistaa työn jatkuvan kehittämisen ja laadun paranta-
misen. Kriteerit on samoin kuvattu prosessimuodossa, jolloin niiden kronologista aikajärjestystä 
on helppo seurata. 

Työprosesseissa tehdään usein sekä väli- että loppuarviointi. Perustyössä väliarvioinnit ko-
rostuvat, koska työtä toteutetaan hyvin pitkällä aikajänteellä. Saavutettua tulosta verrataan arvi-
oinnissa lähtöhetken tilanteeseen, samoin myös edeltävät väliarvioinnit antavat kuvaa siitä, mitä 
työllä on saatu aikaan. Työn tulos voi muodostua erilaisista asioista. Se, että pystytään osoitta-
maan, että toteutettujen työprosessien seurauksena esimerkiksi huumeiden käytöstä aiheutuvat 
haitat saadaan kohderyhmässä vähenemään, on ehkäisevän päihdetyön tavoitteiden mukainen 
tulos. Ehkäisevän päihdetyön prosessien tulokset ovat kuitenkin vain harvoin numeraalisesti 
mitattavissa ja selkeästi osoitettavissa, varsinkaan työprosessin ollessa yhä käynnissä tai heti sen 
päättymisen jälkeen. Siksi hyvä työn tulos muodostuu myös siitä, että työ täyttää asetetut laatu-
kriteerit eli se on toteutettu laadukkaasti. Tällöin tiedetään, että työ on ollut perusteltua ja siinä 
on pyritty parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.  

6.1 Työn kohdentamisen laatukriteerit

Päihdetyön kokonaisuus sisältää ehkäisevän ja korjaavan päihdetyön. Ehkäisevän päihdetyön pii-
riin kuuluvat yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy. 

Laadukas työ vaatii työn kohdentamista ja täsmentämistä, jotta tiedetään mitä ollaan teke-
mässä ja mihin työllä pyritään. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla 1) päihteitä 
koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, 2) suojaaviin ja riskitekijöihin sekä (3) päihteiden 
käyttöön ja käyttötapoihin. Vaikuttaa voidaan yksilön, hänen lähisuhteittensa, paikallisyhteisöjen 
sekä kunnan, koko yhteiskunnan tai kansainvälisen yhteisön tasolla. Työ voidaan kohdentaa päih-
teiden kysyntään, tarjontaan, haittoihin tai useisiin näistä.

Tiedot, asenteet 
ja oikeudet

Suojaavat tekijät 
ja riskitekijät

Päihteet ja käyttötavat

Y  H T  E  I  S  K  U N T  A

P A I  K  A L  L  I  S  Y  H T  E  I  S  Ö

L  Ä H I  S  U H T  E  E  T

Y K  S  I  L  Ö

Päihdehaittojen ehkäisy ja vähentäminen  

(yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy) 

KUVIO 1 (sivu 22): Ehkäisevän päihdetyön vaikutuskohteet ja -tasot



51Stakes, Työpapereita 3/2006 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAATUKRITEERIT

6.1.1 Kriteeri 1: Työ on määritelty suhteessa ehkäisevän päihdetyön 
vaikuttamiskohteisiin

Toiminta on määritelty suhteessa ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuteen: 
 toiminta on kohdennettu yhteen tai useampaan ehkäisevän päihdetyön vaikuttamiskohteeseen: 

1) tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, 2) suojaavien tekijöiden vahvistamiseen ja riskitekijöiden 
vähentämiseen tai 3) päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin.
 toiminnan painopisteiden määrittely valittujen pilareiden kesken.

Pilari 1: Tiedot, asenteet ja oikeudet
 Kaikkien oikeus ajantasaiseen, asialliseen ja monipuoliseen tietoon päihteistä toteutuu. 
 tiedonvälityksen tulee olla vastaanottajan ikään ja kulttuuriin sopivaa ja keskusteluosapuolia 

kunnioittavaa. 
 Päihdevalistuksen toteutusta luonnehtii vuorovaikutus, osallisuus, tasa-arvoisuus. 
 Valistuksella ei yleisessä ehkäisyssä tavoitella suoria käyttäytymismuutoksia.
 Mahdolliset kampanjat liittyvät laajempaan kokonaisuuteen.
 Suositaan toimintatapaa, jossa valistajat tuovat erilaisia näkökulmia ja aineksia yhteiseen kes-

kusteluun, virittävät ja ylläpitävät keskustelua, joka synnyttää oivalluksia.
 Valistuksen kohteena ovat yhteiset keskustelu- ja toimintaprosessit, vallitsevat tavat ymmärtää 

päihteiden käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (mielipideilmasto).
 Vuorovaikutus- ja argumentaatiotaidoilla tuetaan rakentavan asenneilmapiirin muodostumis-

ta.
 Oikeutta päihdepalveluihin kunnioitetaan ja edistetään: ehkäiseviä ja korjaavia palveluita tulee 

olla kaikkien esteettömästi saavutettavissa. 
 Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan niin, että kansalaisten ihmis- ja kansalaisoikeudet turva-

taan.  

Pilari 2: Suojaavat tekijät ja riskitekijät
 Pyritään vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka suojaavat yksilöä päihteiden käytöltä, riskeiltä 

ja haitoilta. 
 Vaikutetaan osana ehkäisevää työtä niihin eri tekijöihin yhteiskunnassa, yhteisöissä, yksilön lä-

hisuhteissa tai hänen henkilökohtaisissa kyvyissään tai ominaisuuksissaan, jotka voivat altistaa 
päihteiden käytölle ja käytön haitoille.
 Riskitekijät ja suojaavat tekijät on aina identifi oitava kunkin toiminnan tai intervention tavoit-

teiden, vaikuttamisen tason (yksilö, lähisuhteet, paikallisyhteisö, yhteiskunta) ja kohderyhmän 
ominaisuuksien (ikä, sukupuoli, kulttuuri jne.) mukaan

Pilari 3: Päihteiden käyttö ja käyttötavat
 päihteiden käyttöön tai toimintatapoihin vaikuttamisessa keskeisessä asemassa ovat:

  – tilanneraittiuden edistäminen liikenteessä ja työpaikoilla,
  – humalahakuisen juomisen vähentäminen,
  – kohtuuden ja käytön hallinnan tukeminen,
  – päihteiden käytön rajoittaminen lasten läsnä ollessa sekä

– riskien ja haittojen vähentämisen näkökulman mukanaolo ehkäisevän päihdetyön 
kaikissa muodoissa. 

 Päihteiden saatavuuteen vaikuttamisessa tehdään laajaa paikallistason yhteistyötä, jossa vuoro-
vaikutus elinkeinon kanssa on keskeisellä sijalla.
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6.1.2 Kriteeri 2: Työ on kohdennettu ehkäisevän päihdetyön 
toteutustasoille

Työn toteuttamisen taso on määritelty: 
työn toteuttaminen joko yhteiskunnan (kunnat, läänit, valtio, kansalaisyhteiskunta, kansainvä-
liset yhteisöt), paikallisyhteisön (asuinyhteisöt, koulut, työpaikat, verkkoyhteisöt), lähisuhtei-
den (pari- ja perhesuhteet, kiinteät ystävyyssuhteet) tai yksilön (yksittäiset kansalaiset, ihmi-
nen yksilönä) tasolla,
työn toteuttaminen eri tasoja yhdistellen,
toimijoiden roolien eritteleminen vaikuttamistason mukaan. 

Esimerkki: Toimija on esittänyt, mille ehkäisyn tasolle tai tasoille toiminta koh-
dentuu. Valintaa perustellaan toimijan omilla tavoitteenasetteluilla, muilla päih-
depoliittisilla linjauksilla tai asiakkaiden tarpeilla: ”alkoholin käytön aloitusiän 
myöhentämiseksi vedotaan eri kanavia hyödyntäen vanhempien oman alkoholin 
käytön vähentämiseksi”.

6.1.3 Kriteeri 3: Ehkäisevä päihdetyö on kohdennettu määritellylle ryhmälle

Kohderyhmä on määritelty:  
työn suuntaaminen joko yleisesti ryhmille, joita ei määritä päihteen käyttö tai kohdennetusti 
ryhmille tai yksilöille tietyn riskin perusteella,
työn kohdentaminen ehkäisevän päihdetyön toteuttajiin tai päättäjiin,
kohderyhmän määrittely kysynnän tai tarjonnan rajoittamisen perusteella. 

Esimerkki: Mahdollisuus osallistua pienten lasten vanhemmille tarkoitettuihin 
vertaistukiryhmiin päätettiin suunnata kunnan kaikille perheille, koska perhei-
den katsottiin itse voivan parhaiten määritellä oma kiinnostuksensa ja tarpeensa 
osallistua ryhmätoimintaan. Varhaisen tuen, jota tarjotaan jo silloin, kun perheel-
lä ei vielä ole ongelmia päihteiden käytön kanssa, katsottiin edistävän perheiden 
hyvinvointia ja ehkäisevän mahdollisia tulevia ongelmia.

6.2  Ehkäisevän päihdetyön sisällön laatukriteerit 

Sisällöllisiin laatukriteereihin kuuluvat tietoperusta, arvot ja etiikka sekä tavoitteellinen yhteistyö. 
Ehkäisevän päihdetyön laatukriteeristö asettaa korkeat vaatimukset työn tietoperustalle. Tietope-
rusta luo pohjan työn onnistuneelle suunnittelulle ja sen ansiosta myös toteutukselle. Tietoperus-
ta käsittää sekä tutkimuksen että kokemuksen tuottaman tiedon. 

Arvot ja etiikka luovat myös keskeistä pohjaa työn toteuttamiselle. Työssä tulee huomi-
oida sekä ammattilaisten omat toimintaa ohjaavat arvot että muut aihepiiriin liittyvät arvot 
ja eettiset kysymykset. 

Tietoperusta

Tavoitteellinen
yhteistyö

Arvot ja
etiikka
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Kolmantena osana sisällöllisiä laatukriteereitä on tavoitteellinen yhteistyö, joka yhdistää 
eri tahojen tekemän työn samansuuntaisesti vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.  

Kunkin sisällöllisen kriteerin painotuksiin vaikuttaa se, kuinka työ on ensin kohdennet-
tu (kriteerit 1–3).

6.2.1  Kriteeri 4: Ehkäisevän päihdetyön tietoperusta on varmistettu

Toimija tuntee toimintaympäristön ja sen kulttuurin sekä päihteiden käytön tilanteen: 
valtakunnallisiin, paikallisiin ja tarvittaessa kansainvälisiin tutkimuksiin sekä eri toimijoiden 
tekemiin havaintoihin perustuva tilannekuvaus,
tieto ehkäisevän päihdetyön avain- ja sidosryhmätoimijoista,  
kohderyhmän käsitysten, tietojen, asenteiden, ehdotusten ja odotusten samoin kuin toista osa-
puolta sitovien ohjeiden ja muiden reunaehtojen huomioiminen,
tieto toimijaryhmien (ml. kohderyhmät) vuorovaikutuksellisesta, osallistavasta ja voimavarais-
tavasta yhteistyöstä, kumppanuudesta ja monitoimijuudesta, 
hiljaisen tiedon huomioon ottaminen,
tieto mahdollisista/ käytössä olevista resursseista. 

Esimerkki: Toimija tuntee kyseisen haja-asutusalueen arkielämää ja tapoja kas-
vettuaan tässä ympäristössä ja palattuaan sinne muualla suoritettujen opintojen 
jälkeen. Hän on kerännyt työtään varten lisätietoa viihdehuumeitten yleisyydestä 
paikkakunnan nuorten keskuudessa haastattelemalla sekä nuoria että paikallisten 
tilaisuuksien järjestäjiä.

Toimija tuntee niiden päihteiden riskit ja haitat, joihin työ kohdistuu: 
eri päihteiden yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien käsittely ja ymmärtäminen,
päihteiden käytön keskinäissuhteiden ymmärtäminen,
toiminnan kohdistaminen yhteen tai useampaan päihteeseen.

Esimerkki: Toimija tuntee ikääntymiseen, alkoholiin ja lääkkeisiin liittyvät 
riskitekijät. Iän tuomat fysiologiset muutokset sekä sairaudet ja niihin liittyvät 
lääkitykset on otettava huomioon jos nautitaan alkoholia. Ikääntymisen myötä 
alkoholin ja useiden lääkkeiden päihdyttävä vaikutus voimistuu. Jo muutama al-
koholiannos lisää kaatumisen ja muiden tapaturmien riskiä. Iän myötä elimistö 
reagoi lääkkeisiin ja alkoholiin eri tavalla kuin aiemmin. Siksi on hyvä tiedos-
taa, että alkoholi sopii huonosti tai ei sovi lainkaan joidenkin lääkkeiden kanssa. 
Siispä suositellaan, että yli 65-vuotiaan ei tulisi säännöllisesti juoda alkoholia yli 
seitsemää annosta viikossa eikä yli kahta annosta kerralla, usein alkoholin käytön 
tulisi jäädä tätäkin niukemmaksi. Alkoholin käyttöä ei voi suositella terveyden 
ylläpitämiseksi sen muiden haittavaikutusten vuoksi. Lääkityksen suhteen paras 
asiantuntija on ikääntyvän henkilön hoitava lääkäri, jolta tulisi kysy sopiiko alko-
holinkäyttö käytettävissä olevien lääkkeitten kanssa.

Toimija kykenee analysoimaan ja erottelemaan toiminnan kannalta keskeisen päihteen haitat esi-
merkiksi seuraavasti:

päihdehaittojen ryhmittely haitan luonteen mukaan (sosiaaliset, terveydelliset, taloudelliset 
haitat),
haittojen erottelu haitan kärsijän mukaan (yksilö, lähisuhteet, paikallisyhteisö, yhteiskunta) ta-
valla, joka on tarkoituksenmukainen suunnitellun toiminnan kannalta,
haittojen erottelu haitan aiheuttajan mukaan (käyttö, tarjonta, kontrolli),
haittojen erittely tapauskohtaisten vaikuttavien tekijöiden suhteen (ikä, sukupuoli, käyttötapa, 
-tilanne ja olosuhteet sekä edellisten yhdistelmät),
laaja-alaisen, kriittisen ja ajantasaisen kuvan muodostaminen toiminnan kohteena olevasta 
päihteestä 
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Esimerkki: Päihteettömään raskauteen kannustamisessa sekä työntekijöiden että 
asiakkaan tulee tuntea ja tunnistaa alkoholinkäytön aiheuttamat riskitekijät ras-
kauden ja perheen hyvinvoinnin kannalta. Työntekijän tehtävänä on yhteistyössä 
perheen kanssa kartoittaa perheen aikaisemmat ja sen hetkiset alkoholinkäyttöta-
vat, muodostaa tavoite raskaudenaikaisille käyttötavoille ja varmistaa, että tulevat 
vanhemmat ymmärtävät riskit, niiden merkityksen ja alkoholin aiheuttamat hai-
tat raskauden kulkuun, sikiön kehitykseen ja perheen yleiseen hyvinvointiin. 

Aiemmin toteutetun vastaavan toiminnan tulokset ja kokemukset on selvitetty ja toimintaympä-
ristön ja kohderyhmän muuttumisen vaikutukset on otettu huomioon: 

hyvien ja huonojen kokemusten ja tulosten huomioiminen tutkimusten avulla esim. etniseen 
taustaan, kulttuuriin, uskontoon sekä palvelujärjestelmään liittyvien erojen huomioon ottami-
nen.

Toimija tuntee työtään säätelevän päihdetyön keskeisen säädösperustan: 
ehkäisevää päihdetyötä määrittelevien ja säätelevien lakien ja asetusten tunteminen, esimerkik-
si perustuslaki, raittiustyölaki, päihdehuoltolaki, alkoholilaki, kansanterveyslaki.

Esimerkki: Toimija perustelee valitsemansa asiakaskeskeisen työotteen viittaa-
malla potilaan ja asiakkaan oikeuksiin sekä yhdenvertaisuutta korostaviin kansa-
laisoikeuksiin.

Toimintatavat perustuvat olemassa olevaan tietoon tuloksellisesta vaikuttamisesta päihdehaitto-
jen ehkäisyyn ja vähentämiseen, päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin, suojaaviin ja riskitekijöi-
hin sekä tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin:  

vaikuttaviksi on todettu mm. seuraavat toimintatavat: vuorovaikutus ja osallisuus, monialaiset 
interventiot paikallisyhteisöihin, kohdennettu tuki ja interventiot, saatavuuden vähentäminen 
ja kontrolli.
olemassa olevan kokemus- ja tutkimustiedon hyödyntäminen vaikuttavan ja kustannustehok-
kaan toimintatavan löytämiseksi,
toiminnan ei-aiottujen seurausten ennakoiminen.

Esimerkki: Toimija on valinnut keskeiseksi lähestymistavaksi suurkuluttajien ta-
voittamisessa mini-interventiot. Niiden tuloksellisesta vaikuttavuudesta peruster-
veydenhuollossa on vahvaa näyttöä juuri tällaisissa tilanteissa. Toiminnan tehoa 
vahvistaa tasavertaisen ja motivoivan keskustelutavan käyttö. 

Tietoperustaa käytetään innovaatioiden tuottamiseen ja niiden edelleen kehittelyyn: 
tietoperustan ja käytännön kokemusten yhdistäminen,
toiminta tai hanke etsii toimintatapa-aukkoja, yhdistelee hyviä kokemuksia tai kokeilee päih-
dekentän ulkopuolisia malleja,
kehiteltyjen innovaatioiden ja toiminnan sovellusten hyödynnettävyyden varmistaminen muis-
sa toimintaympäristöissä, 
muiden toimijoiden käyttöön levittäminen.   

Esimerkki: Pienten lasten vanhemmat kertoivat toistuvasti väsymyksestä ja puut-
teellisista sosiaalisista verkostoista neuvolakäyntien yhteydessä. Kun tiedettiin, 
että toiset vanhemmat kokevat saavansa enemmän tukea toisilta samassa elämän-
tilanteessa olevilta henkilöiltä kuin terveydenhuollon ammattilaisilta, päätettiin 
neuvolakäyntien täydennykseksi perustaa vertaistukiryhmiä. Käytännön toteutus 
tapahtui yhteistyössä paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.  Sa-
malla myös neuvolatyöntekijöiden työotetta muutettiin vuorovaikutteisemmaksi 
ja vanhempien tarpeita paremmin huomioivaksi.
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Toimijalla on riittävä tieto ja ymmärrys laadukkaasta projektityöskentelystä: 
toimijalla on ollut käytössään esimerkiksi Terveyden edistämisen keskuksen hanketukiopas ja 
hankekriteerit,
toimija osaa soveltaa tätä tietoa omassa hankkeessaan. 

Esimerkki: Projektin toimijoiden kesken on sovittu ja kirjattu hankeen toimijoi-
den roolit yhteiseen sopimukseen. Hankeen toimijoiden vastuut, velvollisuudet 
ja tavoitteet ovat konkreettisia, realistisia ja selkeästi yhdessä sovittuja. Hankeen 
onnistumista edesauttaa se, että hankeidea on käytännön tarpeista lähtevä, tällöin 
toimijat sitoutuvat mielekkäästi, kun kukin osallistuva taho hyötyy hankkeesta 
omalta osaltaan ja projektin jälkeen tulokset on helpommin juurrutettavissa.   

6.2.2 Kriteeri 5: Ehkäisevän päihdetyön arvot ja etiikka on määritelty

Toiminta edistää päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä ihmis- ja perusoikeuksia, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta, solidaarisuutta, osallisuutta ja se perustuu tosiasioihin 
ja asiallisesti esitettyyn tietoon: 

sosiaalisten, sivistyksellisten ja taloudellisten sekä vapaus- ja osallistumisoikeuksien yhdenver-
taisen toteutumisen edistäminen,
esim. oikeus yhdenvertaisuuteen ja vapauteen syrjinnästä, oikeus osallistumiseen, oikeus hyö-
tyä tieteen edistysaskelista, oikeus itselle hyödylliseen tietoon, oikeus päihde- ja muihin hyvin-
vointipalveluihin,
lapsen oikeudet. 

Esimerkki: Huumeiden käyttäjien terveysneuvontatoiminnan tavoitteet on sel-
keästi määritelty. Huumeiden käytön haittojen vähentämiseen tähtäävän työn 
arvopohjaan ja etiikkaan – huumeiden käytön haittojen vähentämiseen pyrki-
mättä ensisijaisesti vähentämään tai lopettamaan käyttöä ja työmuotoihin – on 
perehdytty monipuolisesti.  Asiakaslähtöisen, matalakynnyksisen terveysneuvon-
tatoiminnan periaatteet on selkeästi määritelty ja ne ovat sekä kaikkien toimintaa 
toteuttavien että yhteistyötahojen tiedossa ja hyväksymiä. Toiminta järjestetään 
asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä ihmisarvoa kunnioittaen ja hänen voimavaro-
jaan tukien. Toiminnalla pyritään rajoittamaan veriteitse leviäviä tartuntatauteja 
sekä kohentamaan aktiivisesti ja monipuolisesti monella tavalla huono-osaisuu-
desta kärsivän asiakaskunnan terveydentilaa ja hyvinvointia yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa. 

Toimija tunnistaa oman arvoperustansa ja ottaa huomioon myös muiden ammatilliset arvot ja 
periaatteet:  

yhteistä toimintaa edistävän kokonaisuuden muodostaminen, 
omien arvojen avoin ilmaiseminen.

Esimerkki: Lapsiperheiden jaksamista tuetaan yhteistyössä neuvolatyönteki-
jöiden, seurakunnan ja raittiutta edistävän järjestön kanssa. Työsuunnitelmaa 
tehtäessä kunkin toimijan arvoista ja niiden ilmaisemisesta perheitä tavattaessa 
keskusteltiin avoimesti ja sovittiin, että vertaistukiryhmissä tärkeintä on edistää 
perheiden jaksamista ja lasten oikeutta terveeseen kasvuympäristöön. Ryhmiin 
ovat tervetulleita kaikki perheet riippumatta heidän päihteiden käyttötavoistaan 
tai suhteestaan uskontoon. 

Toiminta kehittää kansalaisten tietoa ja ymmärrystä päihteistä ja niiden käytön riskeistä: 
kansalaisten totuudenmukaisen ja ei-manipuloivan tiedonsaannin edistäminen,
vapaan, avoimen ja monipuolisen vuoropuhelun edistäminen.  
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Esimerkki: Aktiivisella keskustelulla ja tiedottamisella voidaan lisätä kansalaisten 
tietoa butaanin imppauksesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Faktat tuodaan esille 
välttäen pelottelua. On tärkeää tukea ensisijaisen kohderyhmän – yläasteikäisten 
nuorten – osallisuutta. Toiminta on vaikuttavampaa, kun tiedonkulun kaksi-
suuntaisuus varmistetaan. Tässä interventiossa järjestetään mm. luokkakohtai-
sia keskustelutilaisuuksia sekä vanhempainiltoja. Butaanin saatavuuteen voidaan 
vaikuttaa informoimalla paikallisia yrittäjiä ilmiöstä. Lisäksi yrittäjiä kutsutaan 
paikallisten lapset ja nuoret -työtyhmien tapaamisiin. Laajempia joukkoja tavoi-
tetaan yhteistyössä paikallismedian kanssa.

Toiminta lisää päihdetyön tunnettuutta julkisessa keskustelussa:  
päihdetyön tuominen aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja päätöksentekijöiden tietoon, 
päihdehaittoihin vaikuttavien rakenteellisten, poliittisten, kulttuuristen ja muiden taustateki-
jöiden näkyväksi tekeminen. 

Esimerkki: Tiedotteiden jakelu kohdistetaan kunnan hallitukseen ja valtuustoon, 
paikallisissa tiedotusvälineissä julkaistaan aihepiirin artikkeleita kerran kuukau-
dessa, ja lisäksi järjestetään useita päihdetilannetta koskevia seminaareja ja tem-
pauksia. Aktiivista lobbauskampanjaa jatketaan aina syyskaudelle saakka, jolloin 
paikalliselle toiminnalle saadaan myös Ehkäisevän päihdetyön viikon valtakun-
nallinen tuki. Tavoitteena on saavuttaa vaihe jossa kunnanvaltuusto tekee asiassa 
tarvittavat ratkaisut.

6.2.3 Kriteeri 6: Ehkäisevä päihdetyö on tavoitteellista yhteistyötä

Toiminta on samansuuntaista kansallisten ja kansainvälisten sekä paikallisten ja seudullisten stra-
tegioiden kanssa tai haastaa ne perustellulla tavalla:

oman toiminnan asemoiminen suhteessa laajempiin strategioihin, esimerkiksi valtakunnalli-
siin ohjelmiin, kansainvälisiin linjauksiin sekä erilaisiin päihde-, hyvinvointi- ja turvallisuusstra-
tegioihin.

Esimerkki: Terveys 2015 -kansanterveysohjelman yksi tavoite on nuorten tupa-
koinnin väheneminen vuoteen 2015 mennessä 15 prosenttiin. Toimija osallistuu 
omalla toiminnallaan tavoitteen saavuttamiseen seuraamalla tupakointilukujen 
kehitystä ja tiedottamalla, ottamalla kantaa ja antamalla haastatteluja aiheesta. Eri 
toimijoilla on yhteistyötä, jossa suunnitellaan yhteisesti tavoitteiden toteutumi-
seen tähtääviä toimia.  

Toimijoiden yhteistyö noudattaa yhteistä strategiaa, jossa tavoitteet ovat riittävän samansuuntai-
sia:

toimintastrategian ja tavoitteiden yhteinen laatiminen ja määrittäminen, 
eri toimijoiden panosten yhdistäminen samansuuntaisesti vaikuttavaksi kokonaisuudeksi,
mahdollisten yhteistyön esteiden ylittäminen.
Ei edellytä yhteistä ongelmanmäärittelyä

Esimerkki: Äitiyshuolto on erityisesti päihteitä käyttävän perheen osalta laaja-
alaista yhteistyötä. Paikallisten toimijoiden kesken on luotava yhteistyöryhmä, 
joka laatii tavoitteet ja toiminatamallin päihdeperheiden hoitamiseksi ja tukemi-
seksi raskauden aikana. Yhteistä toimintaohjelmaa noudatetaan kaikissa toimipis-
teissä. Työryhmä muodostaa tavoitteet ja toimintatavat sekä tehtäväjaon riskien ja 
haittojen vähentämiseksi sekä perheen hyvinvoinnin edistämiseksi. Työryhmässä 
terveydenhuollon edustuksen lisäksi tulisi mukana olla esim. perusturvan edus-
tajat, ensi- ja turvakoti, päihdepalvelujen tarjoajat sekä perheneuvola. Mikä ta-
hansa sektori voi toimia koollekutsujana. Tärkeää on, että laadittavat tavoitteet 
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toteutuvat yhdensuuntaisina sekä toimijoiden että asiakkaan näkökulmasta. ( ks. 
äitiysneuvola case mm. resurssit, tietoperusta, tavoitteellinen yhteistyö ja toteu-
tusprosessit).

Toimijat ovat verkostoituneita keskenään siten, ettei toiminta ole päällekkäistä:
tiedon hakeminen muiden toimijoiden työstä ja kehittämishankkeista,
avoin keskinäinen tiedottaminen, vuoropuhelu ja osaamisen vaihto,
verkostoitumisen asteen määritteleminen.

Toiminnan eri vaiheisiin osallistuvien viestintä on suunniteltu aktiiviseksi: 
toimintaprosessien sisäisen viestinnän suunnitteleminen,
toimijoiden, kohderyhmien ja sidosryhmien keskinäisen viestinnän suunnitteleminen,
kohderyhmien ja toteuttajien viestinnän sisällön ja menetelmien määritteleminen.

6.3 Ehkäisevän päihdetyön toteutuksen laatukriteerit

Sekä jatkuvan päihdetyön että määräaikaisten kehittämis- ja tutkimushankkeiden laatu ja tu-
loksellisuus perustuvat suunnittelun ja toteutuksen tasapainoiseen onnistumiseen. Paras tulos 
saavutetaan, kun toiminnan tavoitteet asetetaan tarkasti ja niin, että ne voidaan saavuttaa käytet-
tävissä olevilla taloudellisilla ja henkilöresursseilla ja kun toimintamallit ja niiden toteutusproses-
sit suunnitellaan näitä vastaaviksi. Tähän liittyy kiinteästi myös toiminnan seuranta ja arviointi.  
Näiden suunnittelu- ja toteutustekijöiden on lisäksi oltava tasapainossa toiminnan arvojen ja etii-
kan, tietoperustan sekä tavoitteellisen yhteistyön kriteerin kanssa. 

Kunkin suunnittelu- ja toteutuskriteerin painotuksiin vaikuttaa myös se, kuinka työ on 
alussa kohdennettu (kriteerit 1–3).

Suunnittelu- ja toteutustekijöitä määritettäessä on hyödyllistä käyttää tukena myös Ter-
veyden edistämisen keskuksen hankekriteeristöä (liite 3).

6.3.1 Kriteeri 7: Työlle on asetettu tavoite suhteessa ehkäisevän päihdetyön 
kohdentumiseen

Tavoite on määritelty selkeästi ja realistisesti suhteessa ehkäisevän päihdetyön peruspilareihin ja 
vaikutustasoihin:

tavoite on määritelty suhteessa ehkäisevän päihdetyön peruspilareihin (1) tietoihin, asenteisiin 
ja oikeuksiin, (2) suojaavien tekijöiden vahvistamiseen ja riskitekijöiden vähentämiseen tai (3) 
päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. 
Tavoite on määritelty suhteessa ehkäisevän päihdetyön vaikutustasoihin: yhteiskunta, paikal-
lisyhteisö, lähisuhteet, yksilö.

Tavoite

Toteutusprosessit

Resurssit
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Kaikki mukana olevat voivat sitoutua yhdessä asetettuun tavoitteeseen:
toimijoiden ja kohderyhmän osallistaminen ja tasavertainen keskustelu, 
tavoite on jaettu yleis- ja osatavoitteisiin,
tavoite on saavutettavissa käytettävissä olevilla toimintatavoilla ja resursseilla,
tavoitteen saavuttaminen on arvioitavissa ja todennettavissa, 
tavoitteelle on asetettu realistinen aikataulu.

6.3.2 Kriteeri 8: Ehkäisevään päihdetyöhön tarvittavat resurssit on 
määritelty:

Resurssit vastaavat asetettuja tavoitteita ja suunniteltua toteutusta:
tavoitteen, toteutusprosessien ja resurssien sekä tietoperustan, arvojen, etiikan sekä tavoitteel-
lisen yhteistyön tasapainoinen huomioiminen, 
resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen.
Resursseja ovat esim. toimijat (ml kohderyhmä), heidän erilaiset taitonsa, aika, toimintatilat ja 
-välineet sekä rahoitus.
Perustyöhön osoitetut resurssit mahdollistavat työn laadukkaan toteuttamisen ja työn kehit-
tämisen

Esimerkki: Työn tavoitteena on tukea lapsiperheiden jaksamista järjestämällä 
vertaistukiryhmiä pienten lasten vanhemmille. Perheitä ohjataan ryhmiin neu-
volakäyntien yhteydessä. Paikallinen järjestö ja seurakunta ovat mukana ryhmien 
kokoamisessa ja vetämisessä, vaikka osa ryhmistä onkin itseohjautuvia. Työhön 
on haluttu liittää monipuolinen seuranta ja arviointi, jonka toteutuksessa tehdään 
yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. 

Toimintaan osallistuvien työnjako on määritelty:
Tehtävien täsmentäminen sekä suunnittelun, toteutuksen ja seurannan että uusien innovaati-
oiden vakiinnuttamisen osalta,
yhteistyökumppaneiden ja kohderyhmien roolin ja tehtävien määritteleminen. 

6.3.3 Kriteeri 9: Ehkäisevän päihdetyön toteutusprosessit on valittu

Valittu toimintamenetelmä soveltuu tavoitteisiin:
kohderyhmien ja resurssien huomioon ottaminen, 
toiminnan tarkasteleminen joko pidempiaikaisena prosessina tai yksittäisinä toimenpiteinä, 
toiminnan riskien ennakoiminen ja niiden vähentämisen suunnitteleminen.  

Esimerkki: Mini-interventiot voidaan toteuttaa tavallisissa perusterveydenhuol-
lon potilaskontakteissa. Alkoholin käyttöä kysytään mahdollisimman monelta po-
tilaalta (esim. kaikki uudet potilaat, potilaat, joilla on psyykkisiä oireita, toistuvia 
tapaturmia, kohonnutta verenpainetta tai sokeritautia). Apuna voidaan käyttää 
esim. AUDIT -kyselyä. Todetuille riskikuluttajille annetaan lyhytneuvonta sekä 
kirjallista materiaalia alkoholin käytön hallinnan tueksi, kuten annospäiväkirja tai 
Hallittua juomista -opas. Tarvittaessa sovitaan yksi tai useampi seurantakäynti. 

Toiminnan tarve ja käytettävät toteutusprosessit on perusteltu ja kuvattu: 
esillä olevaan haasteeseen vastaaminen,
osaprosessien keskinäisten yhteyksien kuvaaminen. 

Esimerkki: Raskaudenaikainen päihdeperheen tukeminen ja toiminnan tarpeet 
määräytyvät aina asiakaslähtöisesti. Tarpeiden määrittelyyn osallistuu siis aina 
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myös perhe itse. Tarpeiden määrittelyn tuloksena sovitaan kaikki perheen asioissa 
osallisina olevat toimijatahot. Yhteisiä tapaamisia osallisina olevien kesken järjes-
tetään sovitusti. Tapaamisissa arvioidaan, onko syytä tarpeiden uudelleen määrit-
telyyn tai toiminnan muutokseen, onko osatavoitteita saavutettu sekä tukijärjes-
telmien riittävyys perheen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteet, yhteistyötahot, 
perheen omat voimavarat ja lähiverkoston tuki, tukimuodot ja toimintaproses-
sit kirjataan perheen hoitosuunnitelmaan, joka kaikkien osallisina olevien tulee 
voida hyväksyä ja johon kaikki sitoutuvat. Jatkuvuus on huomioitava, tehostettu 
tuen tarve jatkuu lapsen synnyttyä. 

6.4 Ehkäisevän päihdetyön seurannan ja arvioinnin laatukriteerit

Työn seuranta- ja arviointimenetelmät on mietittävä jo työn suunnitteluvaiheessa, jotta arviointi 
saadaan kiinteäksi osaksi työtä. Jatkuvan seurannan ja arvioinnin avulla työtä voidaan kohdentaa 
uudelleen ja työn jatkuva kehittäminen mahdollistuu.

6.4.1 Kriteeri 10. Seuranta ja arviointi on kiinteä osa ehkäisevää 
päihdetyötä

Ehkäisevässä päihdetyössä sovellettavien käytäntöjen toteuttamista, tuloksia ja vaikutuksia arvi-
oidaan:   

Toimijalla on riittävä tieto ja ymmärrys seurannasta ja arvioinnista:
  – Toimija tietää, mitä työssä on mahdollista arvioida,
  – toimija osaa hyödyntää monipuolisesti eri vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmia (näyttöön 

perustuva, käytännön toimivuuteen perustuva ja etiikkaan perustuva),
  – seuranta ja arviointi kohdistuu laatukriteerien toteutumiseen, prosessiseurantaan ja mahdol-

lisesti myös vaikuttavuuden arviointiin,
  – toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia seurannan ja arvioinnin työkaluja. 

Esimerkki: Kolme keskisuurta kaupunkia hakee rahoitusta yhteishankkeelle kun-
nallisen selviämisaseman perustamiseen kunkin kaupungin poliisilaitoksen välit-
tömään yhteyteen, koska se on todettu tehdyssä selvityksessä 2003 halvimmaksi 
tavaksi perustaa selviämisasemia. Hanke on merkittävä STM:n ja SM:n välisen 
yhteistyön kehittämiskohde ja ajankohtainen työnjakoa käsittelevän nk. putkalain 
muuttuessa vuoden 2006 alussa. Lisäksi oikeuskansleri on kiinnittänyt huomio-
ta mielenterveyspotilaiden rutiininomaiseen toimittamiseen putkaan selviämään 
ennen hoidon tarpeen arvioimista. Näistä syistä kehittämistyön toteuttajat ja ra-
hoittajat haluavat hankkeelle ulkopuolisen, tieteellisen arvioinnin. Arvioinnille 
varataan alun alkaen riittävä rahoitus. Siinä tarkastellaan yhteistyökäytäntöjen 
muotoutumista ja toimivuutta prosessiarvioinnin keinoin kolmen kaupungin 
kokemuksia vertaillen. Lisäksi tutkitaan kustannusten jakautumista sekä päihde-
ongelmaisten perushoidon ja perusoikeuksien toteutumista keskittyen toistuvasti 
asiakkaina oleviin henkilöihin. Arviointia varten toimijat dokumentoivat huo-

Seuranta 
ja

arviointi
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lellisesti kehittämistyön edistymistä käyttäen apuna ehkäisevän päihdetyön laa-
tukriteeristöä, mutta jättävät tutkijalle vapauden hyödyntää aineistoa parhaaksi 
katsomallaan tavalla.

Työssä sovellettavien käytäntöjen toteuttamista, tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan:
Tarvittavien arviointimenetelmien ymmärtäminen työn seurannan varmistamiseksi, 
arvioinnin merkityksen ymmärtäminen työn laadun kehittämisessä,
toiminnan jatkuva seuranta ja arviointi koko toteutusprosessin ajan,
arviointi- ja tiedonkeruumenetelmien valitseminen ja kuvaaminen,
arvioinnin edellyttämien korjausliikkeiden tekeminen.

Esimerkki: Politiikkaohjelmien suosituksia noudattaen kunnallisen hankkeen 
tavoitteena on synnyttää viranomaisyhteistyössä ja verkostoitumisen sekä palve-
luohjauksen keinoin niin kutsuttuja palvelupolkuja huumeiden ongelmakäyttä-
jille. Päästyään tarvitsemiensa palvelujen piiriin he irtautuisivat paitsi huumeiden 
käytöstä myös oheisrikollisuudesta päätyen lopulta veronmaksajiksi. Hankkeen 
ainoa resurssi on koordinaattori. Hankkeen vaikuttavuutta on pyrkimys arvioida, 
mutta toimeksiannolle ei löydy toteuttajaa. Arvioimalla itsekriittisesti hankkeen 
lähtökohtia ja moniongelmaisten huumeiden ongelmakäyttäjien elämäntilantei-
ta koskevaa tietoa hankkeen rahoittajat ymmärtävät, että sen vaikuttavuutta on 
mahdoton tutkia: tavoitteet ovat epärealistiset auttamisen suhteen ja palkatulla 
koordinaattorilla tai toimijoiden verkostoitumisella ei ole mahdollisuutta vaikut-
taa palvelujen saatavuuteen. Hanke muuttaa tavoitteensa arvioitavissa olevaksi ja 
kehittämistyötä edistäväksi palvelutilanteen ja tarkemmin rajatun kohderyhmän 
kartoittamiseksi. 

Tavoiteltu muutos on määritelty siten, että sen toteutumista voidaan arvioida:
Välietappien asettaminen, 
määrällisten tai laadullisten arviointimittareiden kuvaaminen ja perusteleminen,
muutoksen vaatiman aikamäärän huomioon ottaminen.

Esimerkki: Peruskoulussa annetaan huumevalistusta kampanjamuotoisesti ta-
voitteena, että oppilaat saisivat realistisen ja mahdollisimman monipuolisen 
käsityksen huumausaineista, huumausaineiden käyttöä ja tarjontaa säätelevistä 
tekijöistä ja käyttöön liittyvistä riskistä. Koulussa käy vierailijoita: terveydenhuol-
lon henkilökuntaa (terveysvaikutukset ja  -riskit), poliiseja (oikeuskasvatus ja 
näkökulmia ammattirikollisuuteen) ja järjestöjen edustajia (huumeet globaalina 
ongelmana). Kaikkia tahoja on kielletty pelottelevan, moralisoivan valistuksen 
antamisesta. Koulu on sopinut lähellä toimivan ammattikorkeakoulun oppilaan 
kanssa, että hän tekee kampanjasta arvioinnin lopputyönään. Oppilas arvioi laa-
dullisesti välitetyn tiedon sisältöä osallistuttuaan itsekin tunneille ja koulun ti-
laisuuksiin. Tämän perusteella hän laatii kyselylomakkeen kaikkien opetukseen 
osallistuneiden vastattavaksi. Kyselyllä hän selvittää, kuinka oppilaat ymmärsivät 
sisällön ja miten he siihen suhtautuivat.  

6.4.2 Kriteeri 11: Laadun osatekijöiden keskinäisen tasapainon 
varmistaminen

Ennen suunnitellun työn toteuttamista on vielä varmistuttava, että laadun osatekijät ovat keske-
nään tasapainossa. Tasapainotus tehdään tarkastelemalla tähden kutakin kulmaa suhteessa toisiin. 
Esimerkiksi aloitetaan tarkistamalla tietoperustan sekä arvojen ja etiikan suhde: millaisia arvoja 
ja eettisiä periaatteita käytettävä tietoperusta edistää – ja millaista tietoperustaa valitut arvot ja 
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etiikka toimijoilta edellyttää? Sama tarkastelu toteutetaan kunkin sakaran kesken. Myös seuranta 
ja arviointi huomioidaan osana tasapainotusta. 

Laadun osatekijöiden keskinäinen tasapainoisuus on varmistettu: 
jokainen osatekijä suhteessa kaikkiin muihin osatekijöihin muodostaa tasapainoisen kokonai-
suuden, 
eri osatekijät ovat yhteensopivia toistensa kanssa. 

Esimerkki: Huumeiden käytön haittojen vähentämisen periaatteille pohjautu-
va huumeiden käyttäjien terveysneuvontatoiminta pohjautuu laajan tietopohjan 
lisäksi monipuoliseen keskusteluun siihen liittyvistä arvoista ja arvoristiriidois-
ta. Toimintaan liittyvät arvoristiriidat tiedostetaan, ja niistä voidaan keskustella 
myös yhteistyötahojen kanssa sujuvan yhteistyömallin rakentamiseksi. Toimintaa 
toteutetaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti asiakkaiden tarpeiden pohjalta, mikä 
on huomioitu toiminnan resursoinnissa. Toimintaa seurataan ja arvioidaan toi-
saalta asiakaslähtöisesti ja toisaalta toiminnalle asetettujen laajempien tavoittei-
den pohjalta. 

6.4.3 Kriteeri 12: Ehkäisevän päihdetyön tulosten suhteuttaminen 
alkutilanteeseen

Työprosessin tai projektin päätösvaiheessa, ennen tulosten ja tuotosten vakiinnuttamista ja le-
vittämistä, on tarpeen vielä arvioida missä määrin aikaansaatu tasapainoinen tulos vastaa työn 
kohdentamisia pilareihin, tasoihin ja kohderyhmiin, niiden kohdalle asetettuja tavoitteita sekä 
valitun toimintastrategian onnistumista. Tulokset voidaan arvioida saavutetun maksimaalisesti, 
minimaalisesti tai ei lainkaan. Tasapainoisuuden ohella tärkeää on siis tavoitellun muutoksen 
aikaansaamisen aste. 

Tulostavoitteet on saavutettu: 
ehkäisevän päihdetyön yhteen tai useampaan pilariin on voitu vaikuttaa aiotulla tavalla,
ehkäisevän päihdetyön yhdellä tai useammalla vaikuttamistasolla on tapahtunut aiottuja muu-
toksia, 
kohderyhmät on tavoitettu aiotulla tavalla,
tulostavoitteet on saavutettu vähintään minimitasolla mutta mieluummin maksimaalisesti. 

Arvioinnin tuottamaa tietoa hyödynnetään työkäytäntöjen uudistamisessa ja laadukkuuden var-
mistamisessa:

Oman työn arvioinnista saatua tietoa, paitsi hyödynnetään omassa tulevassa toiminnassa, saa-
tetaan toisten toimijoiden ulottuville. On tärkeää olla avoin myös epäonnistumisten ja toteutu-
matta jääneiden tavoitteiden kuvaamisessa, sillä ne ovat toisille hyödyllistä tietoa.      
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Liite 1 
EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAATUTÄHDEN TYÖSTÄMISOHJE

Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit koostuvat 12 varsinaisesta kriteeristä sekä niiden osateki-
jöistä. Kriteeristö on luonteeltaan prosessimainen eli tiettyjen vaiheitten kautta etenevä kokonai-
suus. Prosessimaisuuden ohella oleellista on löytää laadun peruselementtien välille keskinäinen 
tasapaino sekä prosessin loppuvaiheessa myös riittävä vastaavuus alkutilanteeseen ja erityisesti 
sen tulostavoitteisiin.

Ehkäisevän päihdetyön laadun peruselementteinä ovat
päihdehaittoja ehkäisevän ja vähentävän työn peruspilarit eli a) päihdetiedot ja -asenteet sekä 

päihteidenkäyttäjien ja heidän läheistensä oikeudet, b) päihdehaitoilta suojaavat ja niille altistavat 
riskitekijät sekä c) päihteet ja käyttötavat [kriteeri 1] 

työn toteutustaso ja kohderyhmät eli yksilö, lähisuhteet, paikallisyhteisö ja yhteiskunta [kritee-
rit 2 ja 3] 

työn sisältötekijät eli a) tietoperusta, b) arvot ja etiikka sekä c) tavoitteellinen yhteistyö [kritee-
rit 4–6]

työn suunnittelu- ja toteutustekijät eli a) tavoite, b) resurssit ja c) toteutusprosessit [kriteerit 
7–9]

seuranta ja arviointi [kriteeri 10]
osatekijöiden keskinäisen tasapainon varmistaminen [kriteeri 11] 
prosessin lopputulosten suhteuttaminen alkutilanteen lähtökohtiin, strategiaan ja tavoitteisiin 

[kriteeri 12].
Laatutähden rakentaminen etenee käytännön työprosessina niin, että seuraavat seikat on 

pohdittava ja esitettävä:

VAIHE 1: Työn kohdentaminen [kriteerit 1–3]: pilarien, tasojen ja kohderyhmien 
täsmennys

mihin ehkäisevän päihdetyön pilariin työ kohdentuu (tiedot, asenteet, oikeudet – suojaavat ja 
riskitekijät – päihteet ja käyttötavat) 

millä tasolla sitä tehdään (yleistä vai riskiehkäisyä; yhteiskunnallisella, paikallisyhteisön, lähi-
suhteiden vai yksilötasolla) 

mikä on  kohderyhmä. 
Työ voi kohdentua rajatusti vain johonkin yksittäiseen pilariin, tasoon ja kohderyhmään, 

mutta heijastusvaikutus niiden välillä on joka tapauksessa kokonaisvaltaista. Työn kohdentami-
nen kertoo samalla mikä on työn missio eli perimmäinen toiminta-ajatus.

VAIHE 2: Työn sisältötekijöiden määrittäminen: tietoperusta, arvot ja etiikka sekä 
tavoitteellinen yhteistyö [kriteerit 4–6]

Toimija tutustuu aihepiirin saatavilla olevaan tietoperustaan, kerää ne tiedot joita valittu toi-
minta edellyttää ja esittää ne. 

Toimija perehtyy aihepiirin arvoihin ja etiikkaan ja esittää mihin eettisiin lähtökohtiin toimin-
ta perustuu.

Toimija tutustuu siihen, mitä aihepiirissä on jo meneillään ja suunnitteilla, sekä mitkä ovat 
toimintaa ohjaavat yleiset ohjelmat ja strategiat. Tavoitteena on linkittää oma toiminta vuorovai-
kutuksellisesti osaksi laajempaa työkokonaisuutta ja yhteistyötä. 

VAIHE 3: Työn suunnittelu- ja toteutustekijöiden täsmentäminen [kriteerit 7–9]
Koska työn vaikuttavuus eli toivotun muutoksen aikaansaaminen on olennaisen tärkeää, ta-

voitteet on määriteltävä selkeästi. Tulostavoitteet voidaan ilmaista laadullisina ja/tai määrällisinä. 
Tavoitteet on tarpeen asettaa niin toiminnan välietappeihin ja päättymiseen kuin myös pitem-
mälle ajalle (toiminnan vakiinnuttamis- ja levittämisvaihe). Tavoitteille on hyvä asettaa sekä mi-
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nimitaso (mitä vähintään tulee tapahtua) että maksimitaso (jos kaikki menisi oikein hyvin, niin 
mikä olisi tulos). Tavoitteiden tulee kuvata muutosta ehkäisevän päihdetyön pilareissa ja valituilla 
toimintatasoilla.

Toimintaresurssien tulee olla riittävät; vähäisillä rahallisilla ja henkilöstöresursseilla ei saada 
aikaan vaikuttavaa toimintaa. Henkilöresursseissa on otettava huomioon sekä avaintoimijat ja 
heidän osaamisensa että yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Toimintaan osallistuvien työnjako 
on määriteltävä selkeästi.

Tietoperustaa työstettäessä toimija on jo tutustunutkin vaikuttaviin toimintamalleihin, joten 
nyt on kyseessä lähinnä niiden toteuttamistapojen pohdinta. Tätä varten on tarjolla kokemuksia 
hyvistä käytännöistä. Toimija valitsee mallit, niiden toteutustavat, ja esittää ne.

VAIHE 4: Seuranta- ja arviointimenetelmien valinta [kriteeri 10]
Toimija tuntee riittävästi työn seurantaan ja arviointiin käytettäviä menetelmiä ja hyviä käy-

täntöjä, ja hän on esittänyt omat valintansa. 

VAIHE 5: Perustekijöiden keskinäisen tasapainoisuuden varmistaminen [kriteeri 11] 
Tasapainotus tehdään tarkastelemalla laatutähden kutakin osaa suhteessa toisiin. Tarkistettavi-

na suhteina ovat 
 (1) sisällön tasapainoisuus eli tietoperustan, arvojen ja etiikan sekä tietoperustan ja 

tavoitteel lisen yhteistyön keskinäissuhteet 
 (2) suunnittelun ja toteutuksen tasapainoisuus eli tavoitteen, toteutusprosessien ja 

resurssien keskinäissuhteet
 (3) sisällön ja suunnittelun keskinäinen tasapainoisuus
 (4) seurannan ja arvioinnin tasapainoinen suhde toimintakokonaisuuteen.

Toimintaa toteutettaessa on jatkuvan seurannan periaatteella tarpeen tarkastella toteutumista 
suunnitteluvaiheen tilannetta vasten, ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet aina kun peruselementit 
eivät ole keskenään tasapainossa.

VAIHE 6: Tulosten suhteuttaminen alkutilanteen lähtökohtiin, strategiaan ja 
tavoitteisiin [kriteeri 12]
Prosessin päättyessä arvioidaan vielä missä määrin 

laatutähden osatekijät ovat olleet keskenään tasapainossa
ehkäisevän päihdetyön yhteen tai useampaan pilariin on voitu vaikuttaa
yhdellä tai useammalla vaikuttamistasolla on tapahtunut muutoksia 
kohderyhmät on tavoitettu
tulostavoitteet on saavutettu

ja huolehditaan laadukkaaksi osoittautuneen toiminnan juurruttamisesta ja kertyneen tiedon 
levittämisestä.  
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Liite 2
SANASTO

Alkoholijuoma: Nautittavaksi tarkoitettu juoma, joka sisältää enemmän kuin 2,8 tilavuusprosent-
tia etyylialkoholia. 

Arviointi: –> perustyötä, –> interventiota tai –> hanketta  ja sen vaikutuksia koskevan tiedon 
järjestelmällistä keruuta, analysointia ja tulkintaa. Kerättyjä tietoja käytetään, kun päätetään toi-
minnan kehittämisestä, laajentamisesta, jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Edistäminen (promootio): mahdollisuuksien luominen.  –> suojaavien tekijöiden ylläpitämistä ja  
vahvistamista. Pyrkimystä luoda elinoloja ja kokemuksia, jotka auttavat yksilöä ja yhteisöä selviy-
tymään. Promootiolla pyritään vaikuttamaan ennen ongelmien ja sairauksien syntyä luomalla 
mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristön hyvinvoinnista ja terveydestä. Esim. terveyden 
edistäminen, hyvinvoinnin edistäminen. 

Ehkäiseminen (preventio): Ennakoitujen ongelmien ja sairauksien ehkäisemistä ja vähentämistä. 
Lähtökohtana ongelmat eivätkä voimavarat kuten –>promootiossa

Ehkäisyn tasot –> Kohderyhmien perusteella määriteltynä: –> yleinen ehkäisy, –> riskiehkäisy.

Ehkäisevä päihdetyö: toimintaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hy-
vinvointia edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaitto-
ja, lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumista päihteisiin liittyvissä kysymyksissä.  Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vai-
kuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, suojaaviin ja riskitekijöi-
hin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Ehkäisevä päihdetyö koostuu –> yleisestä
ehkäisystä ja –>riskiehkäisystä. –> Haittojen vähentämisellä sekä –> korjaavalla päihde-
työllä ja on myös suuri ehkäisevä merkitys, koska ne rajoittavat ongelmien leviämistä. 

Haittojen vähentäminen: Toimia, joilla ehkäistään ja vähennetään päihteiden käytöstä seuraavia 
sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja asianomaiselle itselleen, hänen ympäristölleen ja yhteiskun-
nalle. Menetelmiä, joilla voidaan vähentää tai lieventää haittoja, vaikka itse käyttöä ei siinä tilan-
teessa pystyttäisikään tai juuri kyseisellä interventiolla pyrittäisi vähentämään.

Hanke, kehittämishanke: Hankkeet ovat määräaikaista sekä tavoiteiltaan ja toteutukseltaan ra-
jattua ehkäisevää päihdetyötä, jota tehdään joko toimijan, esim. kunnan omarahoitteisena ja/tai 
erillisrahoituksella. Hankkeet voivat olla yhden toimijan toteuttamia tai useamman toimijan yh-
teistyöhankkeita.

Huumausaine: Päihteitä, jotka kuuluvat Sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämään huumausai-
neluetteloon ja joiden hallussapito, levitys ja käyttö on rikoslaissa kielletty.     

Interventio l. puuttuminen l. väliintulo: Toimi, jolla pyritään vaikuttamaan yhteisön, ryhmän tai 
yksilön terveyteen, hyvinvointiin tai käyttäytymiseen. 

Kohderyhmä: Yksilöt tai ryhmät, joiden elinoloihin tai käyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan. 
Toiminta voi kohdistua myös välilliseen kohderyhmään, jonka toimilla on vaikutusta lopullisen 
kohderyhmän elämään.   

Korjaava päihdetyö: Ilmenneisiin päihdehaittoihin ja/tai niihin johtaneeseen käyttöön kohdistu-
vat palvelut, ongelmakäytön ja/tai päihderiippuvuuden hoitopalvelut, päihdeongelman uusiutu-
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misen ehkäisy, ongelmakäytön ja/tai päihderiippuvuuden –> haittojen vähentäminen tai niiden 
pahenemisen ehkäisy. 

Kysynnän vähentäminen: Toimia, joilla vaikutetaan haluun tai tarpeeseen käyttää päihteitä. Vrt.  
tarjonnan vähentäminen, haittojen vähentäminen. 

Menetelmä: Sellaisenaan tai muunneltuna siirrettävä ja eri toimijoiden omaksuttava ja toistettava 
–> interventio, joka perustuu nimettyyn –>teoriaan tai yhdistelee eri teorioita. 

Näyttöön perustuva (evidence-based): –>interventiosta, –> menetelmästä tai  –>tuotteesta on käy-
tettävissä –> arviointitietoa, joka perustelee sen –> vaikuttavuuden.

Perustyö: –> Ehkäisevä päihdetyö on valtaosin jatkuvaa, joko ehkäisevän päihdetyön nimellä teh-
tävää  yhteen sovitettua verkostotyötä tai osa eri viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden 
tahojen (esimerkiksi seurakunnat) työtä omalla toimialallaan. Rahoitus- ja ohjausjärjestelmien 
kehitys on johtanut siihen, että myös perustyötä joudutaan yhä enemmän toteuttamaan –> hank-
keina.

Päihde: Keskushermostoon vaikuttavia aineita, joita käytetään niiden psyykkisten vaikutusten 
tähden. Keskushermostovaikutuksiin liittyy eriasteisen riippuvuuden riski, ja päihteillä on miltei 
aina erilaisia terveysriskejä, jotka riippuvat niin käytetystä päihteestä, käyttötavasta kuin käyttä-
jästäkin.  Päihteitä ovat säännellysti lailliset alkoholi ja tupakka, päihtymistarkoituksessa käytetyt 
lääkkeet ja liuottimet sekä –> huumausaineet. 

Päihdetyö koostuu –>ehkäisevästä päihdetyöstä ja –> korjaavasta päihdetyöstä. 

Riskiehkäisy: –> Kohderyhmä määritellään sellaisen riskin perusteella, jonka toteutuminen on 
todennäköinen. Riskiehkäisyä on sekä puuttuminen sellaiseen päihteiden käyttöön, joka ennakoi 
haittoja tai ongelmakäyttöä, että varhaista puuttumista myöhempää ongelmakäyttöä ennustaviin 
–> riskitekijöihin yksilön tai ryhmän elämässä. 

Riskitekijä: joko yksilöön tai ympäristöön liittyvä ominaisuus, olosuhde tai tapahtuma, jonka on 
empiirisesti havaittu tietyissä olosuhteissa, tietyn ryhmän kohdalla lisäävän jonkun tietyn häiri-
ön tai ongelman todennäköisyyttä. Päihdeongelmiin vaikuttavia riskitekijöitä voidaan määritellä 
yksilön (esim. sitoutuminen koulunkäyntiin), tämän lähisuhteiden (esim. suhde vanhempiin tai 
ikätovereihin), ympäröivän yhteisön (esim. vaikutusmahdollisuudet yhteisössä) tai koko yhteis-
kunnan (esim. vallitsevat lait ja normit) tasolla. Tiettyjen riskitekijöiden kohdalla on löydetty nii-
den vaikutuksilta puskuroivia –> suojaavia tekijöitä. Riski- ja suojaavien tekijöiden tasapainoon 
voidaan pyrkiä vaikuttamaan –> interventioilla.

Suojaava tekijä: yksilön, tämän lähisuhteiden, ympäröivän yhteisön tai yhteiskunnan ominaisuus, 
jonka on empiirisesti havaittu välillisesti vaikuttavan jonkun tietyn –> riskitekijän tai tiettyjen ris-
kitekijöiden vaikutuksilta suojaavasti. Suojaavat tekijät vaikuttavat riskitekijän ja sen ennustaman 
lopputuloksen väliseen prosessiin puskuroiden yksilön haitallisilta seurauksilta. 

Tarjonnan vähentäminen: Päihteiden saatavuuden sääntelyä: laillista jakelua koskevien normien 
asettamista ja valvontaa, huumausaineiden levityksen estämistä.  

Tehokkuus l. kustannustehokkuus: Se missä suhteessa intervention vaikutukset ovat sen aiheutta-
miin kustannuksiin.

Teoria: Rakennelmia, joiden avulla ilmiötä voidaan selittää. 
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Terveyden edistäminen: Terveyttä tukevien mahdollisuuksien etsimistä, luomista ja lisäämistä,
terveydelle myönteisten asioiden tukemista ja terveyttä tuottavien muutosten aikaan saamista 
sekä terveyden tasa-arvon lisäämistä. Terveyden edistäminen tapahtuu eri tasoilla aina yhteiskun-
nan tasolta yksilötasolle asti.

Toimintaohjelma (program): valtiovallan suosituksia, jotka määrittelevät eri tahojen toimintaa 
tietyn yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi. Esimerkkejä: Terveys 2015 -ohjelma, Alkoho-
liohjelma. 

Tuote: vakiomuotoinen, yhden tai usean toimijan toteuttama ja markkinoima interventio. Esi-
merkiksi draamaesitys, päihdebussi tai -putki.  

Tupakkatuote: Savukkeet, sikarit ja pikkusikarit, piippu- ja savuketupakka, savukkeiksi käärittävä 
hienoksi leikattu tupakka, savukepaperi sekä muut tupakkaa sisältävät tuotteet.

Tutkimuspohjainen l. tutkimustietoon perustuva (research-based, research-informed, science-based): 
–> Interventio, jonka odotettu –> vaikuttavuus perustuu teoria- ja tutkimustietoon.  

Vaikuttavuus. Se miten hyvin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä toiminnalla saadut tulokset vastaavat 
toiminnan lähtökohtaisiin tarpeisiin. Se missä määrin toimenpiteen tavoite on käytännössä to-
teutunut.

Yleinen ehkäisy kohdistuu koko väestöön tai johonkin väestöryhmään, jonka valintaperusteena 
ei kuitenkaan ole päihteiden käyttö. Yleisen ehkäisyn piiriin kuuluvat muun muassa kaikkien 
päihteiden käytön aloittamisen ehkäiseminen eli (aatteellinen) raittiustyö, joidenkin päihteiden 
käytön aloittamisen ehkäiseminen, esimerkiksi tupakka- ja huumetyö sekä joidenkin tai kaikkien 
päihteiden käytön aloittamisen myöhentäminen, joka on myös –> riskiehkäisyä  ja  –> riskiteki-
jöiden vähentämistä.  



67Stakes, Työpapereita 3/2006 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN LAATUKRITEERIT

Liite 3
TERVEYDEN EDISTÄMISEN 

KANSALAISJÄRJESTÖJEN HANKKEIDEN LAATUKRITEERIT

  Kehyskriteerit

1. Hanke tähtää osallistujien omien voimavarojen käyttöön
Avainsisältöjä: 
– osallistujia ovat hankkeen asiakkaat ja toteuttajat
– voimavarat ovat fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia sekä kulttuurisia mahdollisuuksia ja edellytyksiä 

kuten läsnäoloa, omanarvontuntoa, itseluottamusta, sosiaalista luottamusta, tukiverkostojen 
käyttöä, tasavertaista vuorovaikutusta ja kohtaamista

– ei valmiiksi pureskeltua ja annettua tietoa, vaan oppimaan opettamista
Voimavaroilla tarkoitetaan fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia sekä kulttuurisia mahdollisuuksia 

ja edellytyksiä. Näitä ovat mm. läsnäolo, omanarvontunto, itseluottamus, sosiaalinen luottamus, 
tukiverkostojen käyttö, tasavertainen vuorovaikutus ja kohtaaminen. Hankkeeseen osallistuvat-
tulee määritellä selkeästi. Osallistujilla tarkoitetaan hankkeen asiakkaita, toteuttajia ja sidosryh-
miä. Sidosryhmiä ovat yhteistyötahot, kuten esimerkiksi toiset järjestöt, yritykset, viranomaiset, 
vapaaehtoiset jne.

Osallistujien voimavarojen hyödyntäminen edellyttää, että kaikilla hankkeeseen mukaan tu-
levilla on osallistumisen ja/tai vaikuttamisen mahdollisuus hankkeen toteuttamiseen,  seurantaan 
ja arviointiin. Tämä kriteeri ilmaisee hankkeen toiminta-ajatuksen; hankkeessa toteutuvan tai 
toteutumattoman asiakaslähtöisyyden ja täysivaltaistamisen eli edellytykset ja/tai mahdollisuudet 
oman elämän hallinnan edistämiseen, vahvistamiseen tai tukemiseen.

2. Hankkeen tarve on perusteltu
Avainsisältöjä: 
– esillä olevaan haasteeseen vastaaminen
– antaa oman panoksensa terveyden edistämisen toimintakentässä
– vastataan kysymykseen, miksi juuri tämä hanke?
Tämä kriteeri ilmaisee hankkeen peruslähtökohdan eli osoitetun kehittämistarpeen; toteutetun 
tarvekartoituksen. Tämän avulla perustellaan hankkeen toteuttamistarve sekä osallistujien valin-
taperusteet.

Tarvekartoituksesta ilmenee hankkeen soveltuvuus ja integroituminen toimintaympäristöön-
sä. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan arkielämän kohtaamisen tilanteita, joissa ihmiset ovat läsnä 
oman alakulttuurinsa edustajina (esimerkiksi koulu, työpaikka, liikekeskus, katu jne.).

3. Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty uusinta tietoa
Avainsisältöjä:
– mahdollisimman laaja ja ajankohtainen kirjallisuuskatsaus
– hankkeen aihealueen perinne on selvitetty
– hankesuunnitteluun sisällytetään mahdollisuuksien mukaan näyttöön perustuvaa tietoa
– hankesuunnitteluun sisällytetään mahdollisuuksien mukaan osallistujien kokemusperäistä tietoa

Hankesuunnitelma perustuu ajankohtaiseen tietoon; suunnitelman tietopohja, suunniteltu 
toimintamalli nojaa tähän tietorakenteeseen (kirjallisuuskatsaus, muut tietolähteet, osallistujien 
odotukset, näkemykset).
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4. Hankkeen riskit on ennakoitu realistisesti
Avainsisältöjä:
– riskianalyysi on tehty aihealueesta
– riskianalyysi on tehty hankkeen ympäristöstä
– riskianalyysi on tehty luodun mallin/käytännön toimivuudesta

Hankkeen eettiset ja moraaliset näkökohdat on huomioitu suunnitelmassa. Hankkeen mah-
dollisesti aiheuttamat haitat, ei-toivotut vaikutukset on ennalta arvioitu. Hyötyjen ja haittojen 
suhdetta on arvioitu. 

5. Hankkeen tavoite/ tavoitteet on arvioitavissa
Avainsisältöjä:
– tavoitteista on johdettu osatavoitteet
– osatavoitteet on operationalisoitu (tavoitteet on pilkottu konkreettisiksi mitattavissa oleviksi 

sisällöiksi)
– mittarit on perustellusti määritelty

Suunnitelmasta ilmenee hankkeen kokonaistavoite ja osatavoitteet niin selkeästi, että niiden 
saavutettavuus on mitattavissa tai osoitettavissa. Tavoite/tavoitteet ilmaisevat mitä hankkeella py-
ritään saavuttamaan.

  Rakennekriteerit

6. Hankkeen hyödynsaajat on määritelty
Avainsisältöjä:
– hyödynsaajina ovat asiakkaat
– hyödynsaajina ovat toteuttajat
– hyödynsaajina ovat muut tahot

Tämä kriteeri ilmaisee yksilöt/ryhmän tai ryhmät, yhteisön tai yhteisöt tai vastaavan, joiden 
etua hanke palvelee.

7. Hankkeeseen osallistuvien odotukset on otettu huomioon
Avainsisältöjä: 
– osallistujien omat odotukset ja tavoitetaso
– toteuttajien odotukset
– hankkeen rahoittajien odotukset

Kriteeri ilmaisee kuinka yksilöiden, ryhmän, yhteisön tai vastaavan koetut tai osoitetut tar-
peet, näkemykset tai kokemukset, ylipäänsä odotukset (tarvittava tieto ja taito) hankkeen suun-
nittelussa ja kohdentamisessa on huomioitu.

8. Hankkeella on toteutettavissa oleva aikataulu
Avainsisältöjä: 
– arvioitu aikataulu perustuu realiteetteihin
– aikataulun määritys on perusteltu
– aikataulun toteutumisen esteitä on ennakoitu

Kriteeri osoittaa, että hankkeen toiminta on organisoitu realistisen aikataulusuunnitelman 
mukaisesti, jonka perusteella ohjelma voidaan toteuttaa sovitussa aikataulussa. Suunnitelmasta 
ilmenee aloitus, toteutus ja hankkeen päättyminen.Suunnitelma sisältää mahdollisimman yksi-
tyiskohtaiset hankkeen toteutumiseen sisältyvät prosessit. 
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9. Hankkeella on perusteltu kustannuslaskelma
Avainsisältöjä: 
– kustannukset on eritelty informatiivisesti
– koko hankkeen rahoituksen toteutuma on kuvattu
– hallintokulut ja oman tuoton osuus on eritelty

Kriteeri ilmaisee onko hankkeesta tehty realistinen voimavarojen ja kustannusten arviointi-
laskelma. 

Laskemassa esitetään kattavasti hankkeessa tarvittavat kustannuserät kuten esimerkiksi hen-
kilökunta, tilat, varusteet, koulutus, opastus ja ohjaus sekä muut mahdolliset tarvittavat välilliset 
ja välittömät kustannukset. Laskelmasta käy ilmi myös hankkeen muut mahdolliset rahoitusläh-
teet ja niiden rahoitusosuudet.

  Prosessikriteerit

10. Hankkeen tavoitteen/ tavoitteiden mukaiset toimintaprosessit on määritelty
Avainsisältöjä
– jokaisen toimintaprosessin yhteys valittuihin tavoitteisiin (miten palvelee valittua tavoitetta) on 

kuvattu
– toimintaprosessit eivät ole sattumanvaraisia
– prosessien keskinäiset yhteydet on kuvattu

Kriteeri ilmaisee millaisista osatoiminnoista hankkeen kokonaisuus koostuu, mitä toiminnat 
ovat sisällöllisesti ja kuinka ne kytkeytyvät toisiinsa, kuinka ne palvelevat asetetun tavoitteen/ 
tavoitteiden saavuttamista.

11. Hankkeeseen osallistuvien työnjako on määritelty
Avainsisältöjä
– tehtävien täsmentäminen hankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa
– yhteistyökumppaneiden rooli
– asiakkaiden tehtävä

Kriteeri ilmaisee, kuinka työtehtävien ja vastuunjako hankkeessa toteutetaan. Yhteistyön 
muodot on määriteltävä. Työnjakoon sisältyy toimintojen varmistaminen ja tarvittavat työ- ja 
toimintaohjeet sekä koulutus. Työtehtävien vastuunjako mahdollistaa, että kaikki osallistujat ovat 
tietoisia toistensa työnkuvista.

12. Hankkeen eri vaiheisiin osallistuvien viestintä on suunniteltu aktiiviseksi
Avainsisältöjä:
– toimintaprosessin sisäinen viestintä
– sidosryhmien keskinäinen viestintä
– asiakkaiden ja toteuttajien viestinnän sisältö ja menetelmät

Kriteeri ilmaisee, kuinka ohjelmassa on organisoitu osallistujien välinen vuorovaikutus. Onko 
viestintä viiveetöntä, välitöntä, esteetöntä ja tasa-arvoisesti kaikkiin suuntiin toimivaa? Onko kai-
killa osallistujilla on samanarvoiset edellytykset osallistua, seurata, arvioida ja kehittää toimintaa? 
Osallistuminen on tasa-arvoisen dynaamisen vuorovaikutuksen edellytys.
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13. Hankkeeseen osallistuvilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintojen kehittämiseen
Avainsisältöjä: 
– toimintojen ja toteuttamisprosessien sisällöt on mainittu tai kuvattu erikseen
– vaikuttamistavat on ilmoitettu erikseen
– osallistuminen on mainittu

Kriteeri ilmaisee kuinka hankkeeseen osallistuvia aktivoidaan, koulutetaan, opastetaan, ohja-
taan ja tuetaan ohjelman toteuttamisprosesseissa. Se kertoo, kuinka osallistujien toteuttama seu-
ranta- ja arviointitoiminta mahdollistaa toimintojen kehittämisen.

14. Hankkeiden vaiheiden etenemistä seurataan ja arvioidaan määräajoin
Avainsisältöjä
– toimintaprosessin onnistumisen mittarit on kuvattu
– tiedonkeruumenetelmistä on kerrottu
– käytetyt arviointimenetelmät on kuvattu

Kriteeri ilmaisee, kuinka ja millaisin menetelmin, kenen toteuttamana ja millaisin aikavälein 
eri toimintaprosessien ja hankekokonaisuuden seuranta ja arviointi on hankkeessa suunniteltu 
toteutettavaksi tai on toteutettu.

  Tuloskriteerit

15. Hankkeen prosessien odotetut tuotokset (output) on kirjattu
Avainsisältöjä:
– mm. tilaisuudet, julkaisut, tapahtumat jne.
– uusia terveyden edistämisen käytäntöjä
– toteuttajien ja osallistujien itsearviointiprosessin tuotokset

Kriteeri ilmaisee hankkeen toimintaprosessien välittöminä tapahtumina syntyvät tuotokset.

16. Hankkeen ennakoidut tulokset (outcome) on kirjattu
Avainsisältöjä:
– käyttäytymisessä havaittavissa olevia muutoksia
– kuvattu mittarit, joilla tulokset on saatu
– perusteltu käytetyt mittarit

Kriteeri ilmaisee hankkeen tuottamat tavoitteiden mukaiset tulokset.

17. Hankkeen prosessien ei-odotetut vaikutukset on ennakoitu
Avainsisältöjä: 
– ei-odotetut vaikutukset on kuvattu yksityiskohtaisesti
– ei-odotettujen vaikutusten merkitys on arvioitu hankkeen kehitystyössä
– ei-odotettujen vaikutusten esiintymissyitä on arvioitu

Kriteeri ilmaisee hankkeen toimintaprosessien, tapahtumaketjujen, aktivoimat tai synnyttä-
mät ennakoidut mahdolliset ei-odotetut ja /tai ei-toivotut vaikutukset sekä niiden laajuuden ja 
merkityksen.
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18. Hankkeen kustannusvaikuttavuutta on ennakoitu
Avainsisältöjä: 
– käytetyt panokset (mitattuna rahassa suhteessa saavutettuihin mitattaviin vaikutuksiin ja hyö-

tyihin esim. elämänlaadun paraneminen)
– kustannus-hyötysuhde (panokset rahassa mitattuna suhteessa rahassa mitattaviin tuloksiin)

Kriteeri ilmaisee hankkeen toimintojen kustannusvaikuttavuuden eli käytettävät (käytetyt) 
panokset rahallisesti mitattuna suhteessa saavutettaviin (saavutettuihin), mitattaviin vaikutuk-
siin tai hyötyihin (ei rahassa, vaan muina arvoina mitattavia; esim. elämänlaadun paranemisena). 
Voidaan laskea myös markkamääräinen kustannus-hyötysuhde.

19. Hankkeen terveys- ja hyvinvointivaikuttavuutta (impact) on ennakoitu
Avainsisältöjä: 
– odotettavat ei todettavissa olevat / mitattavat lyhyen aikavälin vaikutukset on mainittu
– vaikuttavuus on eritelty yksilö- ja väestötasolla; vaikuttavuus näkyy mm. yksilön terveyden ta-

son paranemisena tai väestötasolla kansanterveyden tilan parantumisena yhden tai useampien 
hankkeiden ja toimenpiteidentuloksena. 

Kriteeri ilmaisee hankkeen vaikuttavuuden pitkällä aikavälillä terveys- ja hyvinvointi-indi-
kaattoreilla ilmaistuna ns. luonnollisissa olosuhteissa väestötasolla. Saavuttaakseen mahdollisim-
man suuren vaikuttavuuden intervention, hankkeen menettelytapojen tulee saavuttaa niin suuri 
osa kohdeväestöä, hyödynsaajia kuin mahdollista.

  Sovelluskriteerit

20. Hankkeen sovellukset osin tai kokonaan on hyödynnettävissä 
toimintaympäristössään
Avainsisältöjä: 
– jokapäiväisen toiminnan osana
– tulevat sovellusmahdollisuudet on kuvattu
– sovellusmahdollisuudet muissa toimintaympäristöissä on kuvattu.

Kriteeri ilmaisee millä tavalla hankkeen tulokset edistävät olemassa olevia käytäntöjä tai tuot-
tavat kokonaan uusia toiminta-, menettelytapoja.
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