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JOHDANTO
Tämä on kolmivuotisen Vantaan kaupungin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittaman Vantaa
Välittää -hankkeen (2007-2009) loppu- ja arviointiraportti. Ulkoiseen hankearviointiin saatiin valtionavustus Oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvostolta. Neuvosto myöntää vuosittain avustuksia arviointiin paikallisille rikoksentorjuntahankkeille.
Vantaa Välittää -hankkeessa onnistuttiin luomaan uudenlainen laadukas tapa tehdä ehkäisevää
päihdetyötä. Yhteiseen tekemiseen sitoutui laajasti kunnan omia organisaatioita, viranomaisia ja järjestöjä. Tämän yhteistyön tuloksena voidaan sanoa Vantaalle syntyneen uusi näkemys ehkäisevästä
päihdetyöstä. Tekemiseen sitoutumista on lisännyt se, että toimijat ovat pystyneet luomaan jaetun
näkemyksen ehkäisevästä päihdetyöstä ja sen tärkeydestä.
Hankearviointiin liittyneissä yhteistyökumppaneiden haastatteluissa pystyttiin todentamaan rento,
mukava ja tavoitteellinen yhdessä tekeminen. Tämä yhdistettynä hankkeen rohkeaan ja innovoivaan
viestintään mahdollisti hankkeen nousun ehkäisevän päihdetyön lippulaivaan. Viestinnän avulla
hankkeen päätavoite – nuorten päihteiden käytön vähentäminen – toteutui paremmin ja samalla se
mahdollisti monialaiset yhteisö interventiot.
Raportti on jaoteltu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on Vantaa Välittää -hankkeen loppuraportti. Toinen osa koostuu hankearvioinnista ja artikkeleista. Loppuraportti ja arviointi haluttiin koota
yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta Vantaa Välittää -hankkeesta kiinnostuneet ja omia hankkeita suunnittelevat näkevät samalla sekä toimintatapojen kuvauksen että niiden toimivuuden arvioinnin. Tavoitteena on ollut, että hankeraportti ja arviointi muodostavat keskenään keskustelevan kokonaisuuden.
Hankkeessa toteutettu arviointi mahdollisti myös arvioinnin aikana juurtumisen edistämisen, innovoivan reflektion ja edelleen kehittymisen.
Vantaa Välittää -hanke muodostui yhteisöehkäisyhankkeeksi, jonka ympärille muodostui tiivis ja laaja
yhteistyökumppaneiden verkosto. Ilman tätä verkostoa, hanke ei olisi onnistunut tavoitteissaan. Tärkeät ja sitoutuneet yhteistyökumppanit mahdollistivat rohkean tekemisen, innovoinnin ja "rokkaamisen".
Kiitos: Itä-Uudenmaan poliisi, Vantaan lähipoliisit, Vantaan kaupungin nuorisopalvelut, Etelä-Suomen
lääninhallitus, Päivittäistavarakauppa ry, Puutu Nyt! -hanke, Klaari-Helsinki, Laurea, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, Lämpötila ry, Elämä On Parasta Huumetta ry, Vantaan kaupungin Sivistystoimi, Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Vantaan seurakunnat, Ehkäisevän päihdetyön hanke
- mediakasvatuksen keinoin, Curly ry, Vantaan kaupungin viestintä- ja vuorovaikutuspaja, Vantaan
kaupungin keittiöpaja, Vantaa Välittää -hankkeen ohjausryhmä, Vantaan kaupungin Sosiaali- ja terveydenhuollon viestintä, sekä arvioitsijat.

Tiina Hörkkö
Projektikoordinaattori
Vantaa Välittää -hanke
tiina.horkko(at)vantaa.fi
puh. 050 312 1870
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Osa 1: VANTAA VÄLITTÄÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI
Tiina Hörkkö, Minna Lindqvist ja Kirsi Markkula

1

HANKKEEN SYNTY JA ORGANISOITUMINEN
Vantaa Välittää -hanke toimi vuosina 2007–2009. Hanke kuului Vantaan kaupungin päihdepalvelujen
ehkäisevän päihdetyön yksikköön. Sitä rahoittivat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Vantaan kaupunki. Hankkeessa järjestettiin hankesuunnitelman mukaisesti päihdetietotunteja ja draamaesityksiä
yläkoululaisille, vanhempainiltoja 5.–9.-luokkalaisten vanhemmille sekä omavalvontakoulutuksia alkoholin ja tupakan vähittäismyyjille ja anniskelijoille. Lisäksi hankkeessa pyrittiin aktivoimaan alueiden työntekijöitä ja asukkaita pohtimaan nuorten päihteiden käyttöön ja niiden välittämiseen liittyviä
asioita. Aktivointiin pyrittiin osallistamalla alueella toimivia työntekijöitä ja asukkaita kyselyjen, tempausten, tapahtumien ja aktiivisen tiedotustoiminnan avulla. Sosiaalinen markkinointi nousi hankkeen alussa keskiöön.
Ehkäisevän päihdetyön yksikön entinen johtaja ja hankkeen suunnittelija Anneli Pienimäki kertoo, että Vantaa Välittää -hanke syntyi tarpeesta tehostaa ja yhdenmukaistaa koululaisten parissa tehtävää
ehkäisevää päihdetyötä. Toimintamuotojen suunnitelma pohjautui Hämeenlinnassa aiemmin toimineeseen Stakesin Pakka-hankkeeseen. Vantaa on väestöpohjaltaan suuri kaupunki ja haaste vastata ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudesta on sen mukainen. Vantaa jakautuu maantieteellisesti viiteen alueeseen, joista kullakin alueella asuu 30 000–50 000 asukasta. Alueilla tehdään hyvin erilaista ja osin myös koordinoimatonta ehkäisevää päihdetyötä. Vantaalla on vuosia oltu tilanteessa, jossa
eri alueilla ja kouluilla on erilaiset käytännöt. Lisäksi hankkeen ajatuksena on ollut aktivoida alueita,
työntekijöitä ja verkostoja verkostoitumaan ja korostamaan ehkäisevää päihdetyötä osana omaa perustehtävää. Yhteistyö elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa nostettiin keskiöön suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa ajatuksena oli, että ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille toimijoille yhdessä.
Vantaa Välittää -hankkeen ensisijainen tavoite oli alaikäisten nuorten päihteiden käytön vähentäminen koulutusten, yhteistyön ja joukkotiedotuksen keinoin. Hankkeessa pyrittiin vaikuttamaan sekä
päihteiden kysyntään että tarjontaan, eli nuorten päihteiden käyttöä koskeviin asenteisiin ja päihteiden saatavuuteen. Hankesuunnitelman mukaisesti tavoitteeseen pyrittiin tehostamalla vähittäismyynnin omavalvontaa, jotta nuorten päihteiden hankinta olisi vaikeampaa ja vähittäismyyjät kiinnittäisivät enemmän huomiota päihteiden välittämiseen alaikäisille ja pyrkisivät ehkäisemään sitä. Myös
päihtyneille tarjoilua tai myyntiä tulisi valvoa ja estää entistä tehokkaammin.
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat alaikäiset nuoret, joihin pyrittiin vaikuttamaan sekä
suoraan että välillisesti. Toisena kohderyhmänä olivat alkoholin ja tupakan vähittäismyynnistä ja anniskelusta vastaavien yritysten henkilökunta. Kolmantena kohderyhmänä olivat alaikäisten nuorten
vanhemmat, joita haluttiin mm. muistuttaa siitä, että päihteiden välittäminen alaikäisille lapsille on laitonta myös silloin, kun kyseessä on oma lapsi. Tavoitteena oli saada vanhemmat pohtimaan millaisen viestin he haluavat päihteiden käytöstä lapsilleen antaa. Alkoholin käytön aloittamiseen vaikuttavat tutkimusten mukaan ensisijaisesti lähiympäristön ihmisten asenteet ja käyttäytyminen. Geneettisten tekijöiden merkitys tulee mukaan vasta, kun alkoholin käyttö on aloitettu. Vanhempien kiellolla
näyttää joidenkin tutkimusten mukaan olevan jopa suurempi merkitys kuin omalla esimerkillä (Marklund 1990). Neljänneksi kohderyhmäksi nousivat entistä enemmän vuoden 2008 aikana alueilla toimivat nuorisotyöntekijät, erityisnuorisotyöntekijät ja viranomaiset joiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä.
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Vantaa Välittää -hankkeen tavoitteena on ollut toimia yleisen- (primaaripreventio) ja riskiehkäisyn
(sekundaaripreventio) tasolla. Yleinen ehkäisy on suunnattu suuremmalle yleisölle esim. vanhemmille tai tietylle ikäryhmälle. Tavoitteena oli ehkäistä tai viivästyttää päihteiden käytön aloittamista ja lisätä tietoisuutta päihteiden käytön riskeistä. Tähän hankkeessa pyrittiin mm. sosiaalisen markkinoinnin keinoin, aktiivisella tiedotustoiminnalla, tempauksilla ja ryhmille suunnatuilla koulutuksilla. Riskienehkäisyn tavoitteena on keskittyä päihdeongelmien kehitykselle alttiisiin ryhmiin ja ehkäistä syrjäytymistä. Tähän tavoitteeseen hankkeessa keskityttiin mm. nuorten päihdetietoisuuden lisäämisellä, erityisnuorisotyön ja nuorisotyön yhteistyöllä, kohdennetuilla koulutuksilla ja tehovalvonnoilla.
Kuvio 1 - Vantaa Välittää -hankkeen lähtökohta, tavoitteet, toiminta ja keinot = Yhteisöpreventio

Muutos

Vanhempainillat
Tiedotus

Asenneilmapiirin
tiukentuminen
Koulutyö

Vanhemmuuden
vahvistuminen

Kirjeet
Materiaalit

Tiedonkeruu

Välittäjät
- kampanja

Tempaukset
Tehovalvonta

Interventiot

Havahtuminen

Yhteistyö

Koulutus

Päihteiden
saatavuuden
väheneminen
Tiina Hörkkö ja Minna Lindqvist 2009

Vantaa on suuri ja laaja kaupunki, joka jaettiin hankkeessa neljään toiminta-alueeseen. Kukin alue oli
toimintojen keskipisteessä puolen vuoden ajan. Toiminta aloitettiin syksyllä 2007 Korso–Koivukylän
alueelta. Keväällä 2008 siirryttiin Hakunila–Länsimäen alueelle ja syksyllä 2008 toimittiin Tikkurilassa. Vuonna 2009 hankkeen painopiste oli Martinlaakso–Myyrmäen alueella. Hanke toteutettiin siten,
että toimintamuodot jokaisella alueella olivat mahdollisimman samansuuntaisia. Toimintojen siirtyessä alueelta toiselle projektikoordinaattori jatkoi yhteydenpitoa edelliselle alueelle pyrkien näin varmistamaan toimintojen juurtumisen. Tehdyt interventiot suunniteltiin yhteistyössä alueen toimijoiden
kanssa, jotta hanke lisäisi alueellista yhteistyötä ja yhdenmukaistaisi käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena
oli, että työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa sisältöön, lisäisi motivaatiota toimintaa kohtaan.
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Hankkeeseen palkattiin hankesuunnitelman mukaisesti projektikoordinaattori, jonka tehtävänä oli
hankkeen koordinointi ja hallinnointi sekä seurantakyselyiden ja -haastatteluiden tekeminen. Projektikoordinaattori työskenteli osana Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikköä. Tehtävää hoiti helmikuuhun 2008 asti Marika Vartiainen ja hänen jäätyään äitiyslomalle siinä jatkoi Tiina Hörkkö. Projektikoordinaattori toimi linkkinä hankkeessa toimineiden eri tahojen välillä, suunnitellen yhteistyössä toteutettavat koulutukset ja järjestetyt tapahtumat. Lisäksi hän osallistui aktiivisesti alueilla tehtävään
työhön ja vastasi hankkeen tiedotuksesta, yhteistyössä Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan viestinnän kanssa. Hankkeen aikana tuotettu materiaali tehtiin tiiviissä yhteistyössä
ehkäisevän päihdetyön yksikön ja Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan graafisen suunnittelijan kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Helsingissä toiminut Puutu
Nyt! -hanke ja Helsingin nuorten ehkäisevän päihdetyön yksikkö Klaari, Etelä-Suomen lääninhallituksen ehkäisevän päihdetyön aluekoordinaattori, alkoholilupaviranomaiset, terveydensuojatarkastaja,
poliisi, nuorisopalvelut, sivistystoimi, seurakunnat sekä hankealueella toimivat järjestöt, yrittäjät, Päivittäistavara kauppa ry, kauppa- ja ravintolaketjut.
Vantaa Välittää -hankkeeseen nimettiin ohjausryhmä jo suunnitteluvaiheessa. Ohjausryhmä
muodostui Pakka-hankkeen toimijasta, kauppiaasta, terveydensuojelutarkastajasta, Elämä On
Parasta Huumetta ry:n, koulun, nuorisopalveluiden, vanhempaintoimikunnan, Klaari Helsingin,
poliisin, Päivittäistavara kauppa ry:n ja ehkäisevän päihdetyön yksikön edustajista. Ryhmän
puheenjohtajana toimi Vantaan päihdepalvelujen päällikkö.
Ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti muodostaen projektikoordinaattorin ympärille tukevan, turvallisen ja innovointia mahdollistavan yhteisön. Projektikoordinaattori hyödynsi ohjausryhmän kokouksia
ja yksittäisiä ohjausryhmän jäseniä tarpeen mukaan. Tiivis yhteistyö mahdollisti hankkeen toimintojen arvioinnin reaaliajassa ja tämän avulla hankkeen suuntaa muutettiin rohkeasti tarpeita vastaavaksi.
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MITÄ HANKKEESSA TEHTIIN JA MIKSI

2.1 Yhteistyö
Hankkeen toiminta-ajatusta tehtiin tutuksi kuntalaisille, kunnan työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Toimintaa pyrittiin tuomaan lähelle kuntalaisia osallistumalla, osallistamalla ja järjestämällä mm.
messuja, tempauksia ja keskustelutilaisuuksia. Kohtaamisten tavoitteena on tiedon jakamisen lisäksi
ollut herättää keskustelua alaikäisten päihteiden käytöstä sekä rohkaista ihmisiä puuttumaan siihen.
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Yhteistyötä tiivistettiin ja kehitettiin eri toimijoiden välillä. Alkoholin vähittäismyyntiin ja alaikäisille välittämiseen puututtiin yhteistyössä poliisin, Etelä-Suomen lääninhallituksen alkoholilupaviranomaisten, Vantaan kaupungin terveydensuojelutarkastajan ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa, järjestämällä tehovalvontoja vähittäismyyntiin ja anniskelupaikkoihin. Lisäksi alaikäisten alkoholin käyttöön
puututtiin tehostetusti koulujen päättäjäisviikonloppuna keväällä 2008 ja 2009 sekä syksyllä 2009.
Kaikista tehovalvonnoista pyrittiin keräämään palautetta.

Kuvat: Tehovalvontaa vähittäismyyntiin, kevät 2009. Mukana projektikoordinaattori, poliisi, alkoholitarkastaja
ja terveydensuojelutarkastaja.
Keväällä ja syksyllä 2009 pilotoitiin Vantaalla uutta yhteistyömuotoa, jossa puututtiin nuorten päihteiden käyttöön. Toimintamalli sisälsi poliisin suorittamaa tehostettua valvontaa nuoriin ja vähittäismyyntiin, alaikäisten hallussa olevan alkoholin kaatamista maahan ja keskusteluja. Valvonnassa oli
poliisien lisäksi mukana ehkäisevän päihdetyön tekijöitä, nuorisotyöntekijöitä ja Etelä-Suomen lääninhallituksen alkoholilupaviranomaisia.
Kiinnijääneiden nuorten vanhemmille lähetettiin kotiin kirje,
jossa kiinnijäämisen lisäksi korostettiin vanhempien roolin tärkeyttä nuorten juomisen ehkäisyssä, annettiin ohjeita puuttumiseen ja kerrottiin, mistä nuori perheineen voi tarvittaessa
saada apua. Kirje kirjoitettiin Helsingin Puutu Nyt! -hankkeen
käyttämän kirjeen pohjalta. Lisäksi nuorista tehtiin normaalinkäytännön mukaisesti lastensuojeluilmoitus. (Liite 1)
Poliisin ja nuorisopalveluiden kanssa kehitettiin ehkäisevän
päihdetyön vanhempainiltojen malli. Näitä vanhempainiltoja
tullaan tarjoamaan suoraan kouluille. Mallia pilotoitiin Korsossa talvella 2009, jolloin aiheena oli alueella liikkuneet huhut lisääntyneestä nuorten kannabiksen käytöstä. Tämän lisäksi
kouluille on hankkeessa tuotettu materiaalia vanhempainiltoja
varten nuorten internetkyselyjen tuloksista.
Kuva: Tehovalvontaa, kevät 2009
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Hankkeen myötä yhteistyö viranomaisten ja kunnan omien verkostojen kanssa on löytänyt uuden aktiivisen tavan toimia yhdessä. Lisäksi seudullinen yhteistyö on lisääntynyt, kehittynyt ja tiivistynyt. Erityisesti Puutu Nyt! -hankkeen ja Klaari Helsingin kanssa tehtiin runsaasti yhteistyötä. Yhdessä tekemisen avulla on pystytty tehostamaan monia toimintoja ja interventioita, taloudellisia resursseja sekä
työpanosta. Näiden yhteistyömuotojen tulokset tullaan lopullisesti näkemään seuraavien vuosien aikana. Osittain yhteistyön onnistumista selittää esimiestason tuki. Eri yksiköiden esimiehet ovat pitäneet hankkeen työtä tärkeänä ja tehneet työn onnistumisen mahdollistamiseksi esimiestason päätöksiä.
Kouluissa tehtävä työ on lähentänyt ehkäisevän päihdetyön ja sivistystoimen yhteistyötä. Tämä yhteistyö on mahdollistanut uusien toimintamuotojen kehittymisen (tarkemmin sivulla 8). Nuorisotyöntekijöiden kanssa tehtiin hankkeessa tiivistä yhteistyötä. Alueilla järjestettiin mm. avoin keskustelutilaisuus Kuka puuttuu, Kuka välittää?, neljä nuorten iltaa Nuoret Välittää! ja ideoitiin uusia ehkäisevän
päihdetyön menetelmiä.
Vantaalla on toiminut samaan aikaan nuorisopalveluiden ehkäisevän päihdetyön hanke, mediakasvatuksen keinoin. Tämän hankkeen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on ollut
mahdollistaa työn yhdessä ideointi ja tuotteiden laajempi käyttö. Hankkeet ovat yhteistyössä innovoineet mediakasvatuksen keinoin hankkeessa tuotettujen lyhytelokuvien ja musiikkivideon hyödyntämistä kouluille suunnatussa ehkäisevässä päihdetyössä. Esimerkiksi Aika Välittää! -intervention ennakkotehtävän pohjana on Mediakasvatushankkeen tuottama Haluutsäki? -elokuva.
Hankkeen toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti tiedotusvälineille. Vantaa Välittää -hankkeessa hyödynnettiin useissa toiminnoissa sosiaalista markkinointia, jossa yhdistetään markkinointitutkimuksen
ja mainonnan keinot ihmisten käyttäytymisen muuttamiseksi. Vaikuttamiskeinot valitaan kohderyhmän mukaan, apuna voidaan käyttää esimerkiksi tiedotusvälineitä ja tapahtumia. Hankkeen tiedotteet ja tempaukset ovat lisänneet julkista keskustelua nuorten päihteiden käytöstä ja vanhemmuudesta. Julkaistut tiedotteet ovat saaneet kiitettävästi julkisuutta ja osin spontaania kiitosta kohderyhmältä. Tiedotteiden saamaa julkisuutta on pystytty hyödyntämään mm. koulutyössä ja eri tempausten yhteydessä käydyissä keskusteluissa. Tiedotteita on laadittu lähes kuukausittain ja niiden tavoitteena on mm. ollut vahvistaa vanhemmuutta, rohkaista aikuisia puuttumaan nuorten päihteiden käyttöön, lisätä tietämystä päihteiden haitoista ja tuoda esiin sitä, että valtaosa nuorista ei käytä päihteitä
lainkaan.
Hankkeen aikana tehty yhteistyö poliisin, alkoholilupaviranomaisten, terveydensuojelutarkastajan,
nuorisopalveluiden ja Helsingin nuorten ehkäisevän päihdetyön yksikön – Klaarin kanssa on ollut kiitettävää. Halu tehdä asioita yhdessä ja vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön on yhdistänyt eri toimijoita. Yhteistyö elinkeinoelämän ja Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa on ollut ajoittain haasteellista,
mutta monien interventioiden (esim. Välittäjät! -kampanja) onnistumisen edellytyksenä yhteistyö
PTY:n kanssa on ollut ehdoton edellytys. Hankkeen suoraviivaiseen toimintaan painottuva työote on
välillä ollut vaikeasti perusteltavissa elinkeinoelämän edustajille. Tehovalvontojen yhteyksissä käydyt
keskustelut henkilökunnan, viranomaisten ja ehkäisevän päihdetyön kanssa olivat avoimia, rakentavia ja osoittivat tämän tyyppisen intervention tarpeellisuuden. Yhteistyötä MaRa:n eli matkailu-, hotelli-, ravintola- ja elämyspalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan edunvalvojajärjestön
kanssa ei yrityksistä huolimatta syntynyt.
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Hankkeen ja kunnan peruspalveluiden välillä ei ollut valmiita verkostoja, silti verkostojen rakentaminen hankkeen ympärille onnistui verrattain helposti. Yhteistyökumppanit olivat motivoituneita ja ehkäisevä päihdetyö koettiin yhteiseksi asiaksi. Osittain onnistumista on helpottanut se, että projektikoordinaattori tunsi kaupungin ja sen toiminnot. Tämän kokemuksen perusteella on suotavaa, että
kehittämishankkeiden koordinaattoriksi löydetään innovoivan työotteen omaava kunnan oma työntekijä.
Yhteistyössä nuorisopalveluiden nuorisotyöntekijät nousivat hankkeen keskiöön. Heidän kanssaan
hankkeessa kehitettiin uusia toimintamuotoja ja koulutuksia. Tavoitteena on, että jatkossakin
nuorisotilojen henkilökunnalla on mutkaton keino tehdä yhteistyötä Vantaan ehkäisevän päihdetyön
kanssa.
Työ on hankkeen loppuessa hyvällä alulla. Hankkeen aikana THL:n suositusten mukaisesti Vantaan
ehkäisevän päihdetyön yksikössä verkostotyö nousi aiempaa enemmän toimintojen keskiöön, muun
muassa alueelliset ehkäisevän päihdetyön ryhmät ja yksikön innovoimat opettajien koulutukset ovat
käynnistymässä. Kaksi ja puoli vuotta on verrattain lyhyt aika saada peruspalvelujen muutoksia aikaiseksi. Työn jatkamiseen on sitoutunut Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikkö.

2.2 Koulutyö
2.2.1 Koulutunnit
Koulutyöskentely yläkouluissa muodostui päihdetietotunneista, draamatunneista ja vanhempainilloista. Yläkoulujen koulutyö koostui kahdesta eri aikaan ostopalveluna toteutettavasta oppitunnista:
päihdedraamat ja Hubu®-oppitunti. Päihdedraamat on toteutettu luokka-aste kerrallaan ja Hubu®tunti luokka kerrallaan. Hankkeen aikana nämä oppitunnit pidettiin kerran jokaisessa Vantaan
yläkoulussa. Koulutyön ja vanhempainiltojen sisältöjen esittelemiseksi haastateltiin niistä vastanneita
työntekijöitä Lämpötila ry:n taikuri, kouluttaja Jarmo Luttista ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n
vanhempaa kouluttajaa Kim Kannussaarta.
Hubu®-menetelmä on oppitunti, jossa kerätään ja analysoidaan tietoa yhdessä oppilaiden kanssa.
Tietoja käytetään keskustelun pohjana, jonka tavoitteena on saada osallistujat pohtimaan keskustelusta nousseita teemoja oman elämäntilanteensa kautta. Menetelmän avulla ryhmän hiljaisimmatkin
saavat vaikuttaa ja osallistua vuorovaikutteiseen prosessiin. Tuntien toteuttajana on ollut Elämä On
Parasta Huumetta ry (EOPH). Työskentelyyn liittyvät kysymykset on rakennettu Vantaa Välittää hankkeen projektikoordinaattorin kanssa.

Oppitunnilla on käyty Hubu®-menetelmää käyttäen läpi seuraavia kysymyksiä:
kotiintuloajat
päihteistä keskustelu vanhempien kanssa
tupakointi
humalajuominen
alkoholin haitat
vanhempien suhtautuminen tupakointiin ja alkoholin käyttöön
mikä on tärkeää elämässä juuri nyt.
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Lämpötila ry:n toteuttamat draamalliset luennot ovat suunniteltu 7–9 -luokkalaisille. Luento on kehitetty Vantaa Välittää -hankkeelle ja sen pituus on ollut yksi oppitunti. Kuulijoina oli kerrallaan yhden
yläkoulun yksi luokka-aste. Luennon pääpaino oli päihteiden vaikutuksissa kehittyviin aivoihin, lisäksi
sen aikana pohdittiin kofeiinin ja nikotiinin vaikutuksia koulumenestykseen ja jaksamiseen. Luento
rakennettiin Taikuri Luttisen hahmolle ja siinä hyödynnettiin sekä taikuutta että Stand up -komiikkaa.
Luento sai positiivisen vastaanoton nuorten ja opettajien keskuudessa.

2.2.2 Vanhempainillat
Yläkoulujen vanhempainillat toteutettiin yhdessä Lämpötilan ja EOPH:n kanssa. Vanhempainillat
aloitettiin hanke-esittelyllä, jonka jälkeen vanhemmille esiteltiin oppilaiden vastaukset Hubu®-työskentelystä ja aiemmista yläkoululaisten internetkyselyistä. Keskustelun herättäjinä Lämpötila ry:n
näyttelijät esittivät draamoja, jotka liittyvät päihteidenkäyttötilanteisiin ja valintoihin. Vanhemmilla oli
draaman jälkeen mahdollisuus kysyä, kommentoida nähtyä ja esittää omia ratkaisumalleja tilanteisiin. Yläkoulujen draamojen otsikot olivat kotiintuloaika, mopokortti ja roolimalli. Lisäksi koulun henkilökunnalla oli tilaisuus kertoa oma näkemyksensä koulun tilanteesta.
Alakouluissa pidettiin vanhempainiltoja alakoulun 5.–6. -luokkalaisten vanhemmille teemalla Työkaluja vanhemmuuden reppuun, TVR. Tämä koulutus on alkujaan suunniteltu ja toteutettu Pakkahanketta varten ja se muokattiin Vantaa Välittää -hankkeen tarpeiden mukaiseksi. Pääpaino vanhempainilloissa oli vanhemmuudessa sekä päihteiden vaikutuksessa lapsiin ja nuoriin. Lähtökohtana
oli hyväksyä ja hyväksyttää ajatus, että vanhemmuus on jatkuva prosessi. Lapsesta huolehtiminen,
lapsen kunnioittaminen, rakastaminen ja sen selkeä ilmaiseminen ovat keskeisiä asioita. Päihteiden
lisäksi illan aikana keskusteltiin kofeiinin ja nikotiinin vaikutuksesta ihmiseen. Luennolla hyödynnettiin
draaman keinoja. Näin päästiin yhdessä havainnoimaan erilaisia konfliktitilanteita. Vanhempainilloissa varattiin runsaasti aikaa keskusteluun.

2.2.3 Internetkyselyt
Hankkeen aikana toteutettiin lukuisia internetkyselyjä/-palautteita. Yläkouluikäisten nuorten päihteiden käyttöä, päihteiden välittämistä, alaikäisten päihteiden ostoyrityksiä, ajankäyttöä ja pelaamista
kartoittava kysely tehtiin kolme kertaa vuosina 2007, 2008 ja 2009. Kyselyillä tavoitettiin 35–50 prosenttia (2 500–3 500 oppilasta) Vantaan yläkouluikäisistä nuorista. Kuudesluokkalaisille suunnattu
kysely toteutettiin osana Metropolia-opiskelijan opinnäytetyötä keväällä 2009. Kysely oli yläkoululaisten kyselyä suppeampi ja siinä keskityttiin lasten mahdollisiin päihdekokeiluihin ja siihen, kuinka paljon he ovat keskustelleet päihteistä vanhempiensa kanssa. (Liite 2)
Nuorille suunnattujen kyselyjen tavoitteena oli saada ajankohtaista alueellista tietoa nuorten arjesta
ja päihteiden käytöstä. Tuloksia hyödynnettiin suunniteltaessa uusia interventioita. Vanhemmille ja
medialle suunnatulla tulosten tiedottamisella pyrittiin vahvistamaan vanhemmuutta, lisäämään tietoa
ja herättämään yleistä keskustelua. Keskustelun tavoitteena oli vaikuttaa aikuisten asenteisiin ja sen
toivottiin antavan aikuisille lisää keinoja puuttua nuorten päihteiden käyttöön. Hankkeen julkaisemat
tiedotteet tuloksista ovat saaneet kiitettävästi julkisuutta ja ne ovat synnyttäneet uusia intervention
kaltaisia mediakeskusteluja.
Hankkeessa toteutettiin kysely vanhemmille Aikuiset Välittää! -tempauksen yhteydessä syksyllä
2008. Aikuisten kysely oli interventio, jonka tavoitteena oli herättää vanhemmat miettimään omia
asenteitaan suhteessa nuorten päihteiden käyttöön. Kyselyn avulla Aikuiset Välittää! -tempauksesta
muodostui prosessi, joka jatkui kadulla toteutetun intervention jälkeen.
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Aikuisille suunnattujen kirjeiden jälkeen on niistä ollut mahdollista antaa palautetta. Sitä tuli niukasti,
mutta sisällöltään se oli positiivista. Palautteesta nousi esiin se, että vanhemmat kokevat ehkäisevän
päihdetyön hankkeet tueksi omalle kasvatustyölleen.
Tehovalvontojen jälkeen sekä anniskelijoilla että kauppiailla oli mahdollisuus antaa palautetta. Palautetta tuli niukasti, mutta sen mukaan molemmat ammattiryhmät kokivat valvontakäynnit positiivisina,
omavalvontaa tukevana ja osa jopa toivoi valvontaa lisää.

3

INTERVENTIOT JA NIISSÄ KÄYTETYT MATERIAALIT
Hankkeessa tuotettiin monenlaista materiaalia interventioihin, tempauksiin ja tiedotukseen. Nuorisotyöntekijöiden ja Laurean sosionomi-opiskelijoiden kanssa kehitettiin uusia työmenetelmiä ehkäisevään päihdetyöhön. Aika Välittää! -interventioon kuuluu menetelmäsalkkuja, joihin kerätyn materiaalin ja tietoiskujen avulla intervention ohjaaja (ehkäisevän päihdetyön tekijä, opettaja, nuorisotyöntekijä jne.) voi keskustella yläkouluikäisten nuorten kanssa tupakasta, alkoholista, huumeista, pelaamisesta, kiusaamisesta, suojaavista tekijöistä ja/tai seksuaalisuudesta. Kuka Välittää? -interventio on
suunnattu neljännen luokan oppilaille ja sen aiheena on tupakka. Välittäjät-kokonaisuus sisälsi monia eri toimintoja ja sen tavoitteena oli lisätä keskustelua ja tietoa alaikäisten päihteiden käytöstä.

3.1 Välittäjät-materiaali
Välittäjät-materiaali suunniteltiin yhteistyössä Helsingin Puutu Nyt! -hankkeen ja mainostoimisto Activearkin kanssa. Kokonaisuus kohdistui nuorten lisäksi tutkimusten mukaan yleisimmin alaikäisille
päihteitä välittäviin henkilöihin eli alaikäisten täysi-ikäisiin kavereihin, vanhempiin sekä satunnaisiin
ohikulkijoihin. Kokonaisuuden tavoitteena oli muistuttaa aikuisia päihteiden välittämisen laittomuudesta ja alaikäisiä siitä, että lainatuilla tai väärennetyillä henkilöllisyystodistuksilla päihteiden ostaminen on laitonta. Samalla kauppojen henkilökuntaa muistutettiin ikärajojen tarkastamisen tärkeydestä.
Kampanjamateriaali sisälsi kauppojen ikärajavalvottavien juomien läheisyyteen tai oville laitettavia julisteita, kassoille liimattavia tarroja, ulkomainontaa, T-paitoja ja postikortteja. Materiaalin jakamisessa
kauppoihin avusti Päivittäistavarakauppa ry. Lisäksi kampanjan tueksi suunniteltiin ja toteutettiin internetsivusto www.välittäjät.fi. Tarroja ja julisteita jaettiin kauppoihin myös kevään 2008 ja 2009 tehovalvontojen yhteydessä sekä ehkäisevän päihdetyön viikolla syksyllä 2009. Niissä muistutettiin, että alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Internet-sivuilla on tarkempaa tietoa alkoholin vaikutuksesta nuoren terveyteen.

Kuva: Kauppojen kassoille tarkoitettu Välittäjät-tarra

Kuva: www.välittäjät.fi etusivu
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3.2 Aika Välittää!
Aika Välittää! -intervention idea syntyi nuorisotyöntekijöiden toiveesta saada konkreettisia työvälineitä ehkäisevään päihdetyöhön. Intervention aiheet nousivat nuorille tehdyistä internetkyselyistä, jotka
osoittivat aiheet mistä nuorten kanssa on tarve puhua. Aika Välittää! on tarkoitettu seitsemännen
luokan oppilaille ja sen tavoitteena on yhdenmukaistaa alueilla tehtävää seitsemänsien luokkien ehkäisevää päihdetyötä, ryhmäyttämistä ja luoda väline yli hallintokuntien tapahtuvaan yhteistyöhön.
Tarkoitus on, että interventio toteutetaan yhdessä alueen toimijoiden, ehkäisevän päihdetyön yksikön
ja koulun henkilökunnan kanssa.
Aika Välittää! sisältää ohjelehtisen ohjaajalle, opettajan ennakkotehtävän ja dvd:n sekä ideavihkon
opettajalle siitä, miten työskentelyä aiheen parissa voi jatkaa. Intervention käytännön toteutukseen
tarvittava materiaali on pakattu neljään salkkuun, joiden sisältö on rakennettu siten, että se mahdollistaa intervention pitämisen ilman ennakkovalmisteluja. Interventio koostuu aloituksesta, alkoholi-,
tupakka- ja kiusaamisrasteista sekä lopetuksesta. Interventio on toiminnallinen. Rastien materiaalia
voi lainata ehkäisevän päihdetyön yksiköstä ja lisäksi jokaisella nuorisotilalla on omat salkut.
Aika Välittää! -työskentelyn yhteydessä tehtiin lisäksi salkut aiheista: seksuaalisuus, pelaaminen,
huumeet ja suojaavat tekijät. Näiden salkkujen sisältöä voi hyödyntää esimerkiksi pienryhmien ohjauksessa ja asioiden puheeksi ottamisessa.

Kuvio 2

Ennakkotehtävä

Opettajan opas

Rasti 1.

Aloitus

Rasti 3.

Lopetus
Rasti 2.
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3.3 Kuka Välittää?
Kuka Välittää? -interventio on tarkoitettu neljännen luokan oppilaille. Se on kehitetty yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa ja sen tavoitteena on mahdollistaa työntekijöille konkreettinen keino ottaa
tupakointi puheeksi myös alakoulun oppilaiden kanssa. Intervention idea syntyi keväällä 2008 toteutetun yläkouluikäisten internetkyselyn jälkeen. Tässä kyselyssä tuli ilmi, että päivittäin tupakoivista
yläkouluikäisistä nuorista lähes 70 % oli aloittanut tupakoinnin jo kolmannella–viidennellä -luokalla.
Intervention suorittaminen vie aikaa yhden oppitunnin ja vaatii kaksi ohjaajaa. Siinä käydään läpi tupakan haittavaikutuksia, riippuvuutta ja tupakan globaaleja ilmiöitä toiminnallisten menetelmien avulla. Työskentelytapa on esitelty oppaassa, joka sisältää tarvittavan materiaalin sen suorittamiseksi.
Kuka Välittää? -materiaalia voi lainata ehkäisevän päihdetyön yksiköstä.

Kuvio 3
Ryhmä 1
Aloitus

Lopetus
Ryhmä 2

4

AMMATTILAISTEN KOULUTTAMINEN
Syksyllä 2007 ja keväällä 2008 järjestettiin hankesuunnitelman mukaisesti koulutusta vähittäismyyjille ja anniskelijoille ikärajatuotteiden omavalvonnasta ja turvallisuudesta. Koulutuksia toteutui kaksi ja
muut suunnitellut koulutukset päätettiin perua vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Hankesuunnitelmaa muutettiin suunniteltujen koulutusten osalta, koska omavalvonta oli juuri nostettu Päivittäistavarakauppa ry:n tärkeäksi kehittämisalueeksi ja yhdistys aloitti sähköiset omavalvontakoulutukset
kaikille jäsenyritystensä henkilökunnalle. Lisäksi Etelä-Suomen lääninhallitus (vuoden 2010 alusta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, AVI) järjestää vuosittain anniskelu- ja vähittäismyyntiseminaareja.
Hankkeen aikana on Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden nuorisotyöntekijöiden kanssa koulutuksellisesti pohdittu eri päihteiden vaikutuksia nuoren fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä sosiaalisiin suhteisiin. Lisäksi nuorisotyöntekijöille järjestettiin kolme koulutusta kannabiksesta tai tupakasta. Hankkeen loppuseminaari pidettiin 28.10.2009 Korson Lumossa. Tilaisuus oli koulutuksellinen,
maksuton ja kaikille avoin. Seminaarin teemana oli Nuorten arki, päihteiden käyttö ja vanhemmuus.
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5

VÄLITTÄMISEN TEEMA
Välittäjät oli Vantaan ja Helsingin hankkeiden yhteistyössä toteuttama monta eri toimintoa käsittänyt
kokonaisuus, jonka kohderyhmänä olivat alaikäiset nuoret, päihteitä välittävät aikuiset ja päihteitä
myyvät henkilöt. Sen avulla pyrittiin vähentämään alaikäisten päihteiden käyttöä vaikeuttamalla niiden saatavuutta. Hankkeissa tehtiin yhteistyötä yli kuntarajojen alkoholihallinnon, poliisin, kaupan ja
lähiyhteisöjen kanssa. Lisäksi kunnan sisällä tehtiin moniammatillista yhteistyötä yli hallintorajojen.
Toimintaan osallistuivat mm. sosiaali-, nuoriso-, kulttuuri-, opetus-, ja terveystoimet. Yhteistyössä
Helsingin Puutu Nyt! -hankkeen kanssa aloitettiin Välittäjät-aiheinen hyvän käytännön kuvaus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen -sivustoille, siinä kuvataan sosiaalisenmarkkinoinnin menetelmä
ehkäisevään päihdetyöhön. Kuvaus on raportin kirjoittamisen hetkellä kesken.
Välittäjät kokonaisuuden tavoitteena oli vaikuttaa aikuisten alaikäisten päihteiden käyttöä koskeviin
asenteisiin ja päihteitä alaikäisille välittäviin henkilöihin. Toimintatapoina olivat Välittäjät-kampanja internetissä, ulkomainonta sekä tarra ja juliste kampanjat kaupoissa, Aikuiset Välittää! -tempaus, kirjeet alaikäisten lasten vanhemmille, kauppiasyhteistyö, tehovalvonnat anniskelupaikkoihin ja vähittäismyyntiin, vanhempien ja elinkeinoelämän koulutus, paikalliset työryhmät sekä aktiivinen tiedotustoiminta.

Kuvat: Aikuiset Välittää! -tempauksen katuinterventio, lokakuu 2008.
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Kuvio 4

YHTEISÖPREVENTIO
•
•

alaikäisten alkoholin saatavuuteen vaikuttaminen
alaikäisten alkoholin käyttöä koskeviin asenteisiin
vaikuttaminen

VÄLITTÄJÄT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Välittäjät -kampanja
alkoholin myynnin
tehovalvonta
lähipoliisiyhteistyö
koulutukset
vanhempainillat
päihdetietotunnit
tempaukset, tapahtumat
medianäkyvyys, kirjoitukset
kirje vanhemmille
alueelliset työryhmät
nuorten juomisen tehovalvonta

Sosiaalisen markkinoinnin malli
Tiina Hörkkö ja Marko Harapainen 2009

5.1 Aikuiset Välittää!
Aikuiset Välittää! -tempaus järjestettiin kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran Vantaan Hakunila–
Länsimäen alueella keväällä 2008. Tempaus toistettiin syksyllä 2008 Espoon kaupungin ja Helsingin
Puutu Nyt! -hankkeen kanssa, tällöin tempauksen suojelijana toimi Tasavallan presidentti Tarja Halonen. Tempaus toteutettiin samaan aikaan Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa. Tapahtumapäivänä
30.10.2008 vapaaehtoisia, kaupungin työntekijöitä ja järjestöjen edustajia jalkautui kaduille, työpaikoille, kauppojen eteen ja ostoskeskuksiin jakamaan materiaalia ja keskustelemaan aikuisten vastuusta olla välittämättä alkoholia alaikäisille. Tempauksen yhteydessä
kerättiin gallupia ja alaikäisten vanhempia
pyydettiin osallistumaan internet-kyselyyn.
Tähän kyselyyn vastasi noin 1000 aikuista,
joista enemmistö oli vantaalaisia ja noin 78
prosentilla vastaajista oli omia alaikäisiä lapsia. Päivän aikana pääkaupunkiseudulla tavoitettiin katuintervention avulla noin 6 000
aikuista. Tempaus huomioitiin mediassa kiitettävästi.
Kuva: Aikuiset Välittää! -tempauksen valmistelua
Hakunilassa, kevät 2008.
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5.2 Kirje vanhemmille
Syksyllä 2008 ja 2009 lähetettiin kirjeet murrosikäisten nuorten vanhemmille. Kirjeet suunniteltiin ja
lähettiin yhteistyössä Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikön, Klaarin ja Puutu Nyt! -hankkeen
kanssa. Syksyn 2008 kirjeessä teemana oli nuorten alkoholinkäyttö sekä alkoholin välittäminen alaikäisille. Syksyn 2009 kirjeessä teemana olivat vanhemmuus, rajojen tärkeys nuorten arjessa ja internetin käyttö. Kirje on tapa lähestyä kaikkia vanhempia, myös niitä jotka eivät osallistu esimerkiksi
koulujen vanhempainiltoihin. Tavoitteena on, että kirjeen teema ja painotus muuttuvat vuosittain pysyen näin ajankohtaisena. Lisäksi kirjeistä saatiin idea valmentajille lähetettyyn kirjeeseen (syksy
2009). Kirjeen tarkoituksena oli muistuttaa urheiluseurojen valmentajia ja huoltajia tärkeästä roolista
nuorten päihteiden käytön ehkäisyssä. (Liitteet 3 ja 4)

6

MIHIN PÄÄSTIIN, MITÄ SEURAAVAKSI
Vantaa Välittää -hanke on ollut kehittämishanke. Kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on luoda jo
olemassa oleviin rakenteisiin uutta ja innovoida työtä eteenpäin myös hankkeen päättymisen jälkeen.
Vantaa Välittää -hanke on ollut tiivis, osittain eriytymätön osa Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikköä. Tämä on mahdollistanut hankkeen joidenkin työtehtävien jakautumisen useamman henkilön
kesken mahdollistaen toimintojen juurruttamisen Vantaan omaan ehkäisevään päihdetyöhön. Jotkut
hankkeen aikana ja tässä raportoiduista toiminnoista ovat syntyneet Vantaan ehkäisevän päihdetyön
yksikön työntekijöiden yhdessä ideoimina. Hankkeen loppuaikana oli vaikeaa sanoa mikä oli hankkeen ja mikä Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikön toimintaa. Tämä osoittaa sen, että Vantaa Välittää -hanke on integroitumassa osaksi Vantaan omaa toimintaa. Integroitumisen tueksi on tehty
esimiestason päätöksiä. Haastetta riittää siinä, miten saada kehittämishankkeen uudenlainen työtapa osaksi työntekijöiden arkea.
Hankesuunnitelman mukaan hankkeen koordinoinnista vastasi yksi työntekijä, tämä vaikeutti joidenkin ideoiden toteuttamista. Hankesuunnitelman ja käytännön työstä nousseiden ideoiden toteutuminen on vaatinut projektikoordinaattorin venymistä ja läsnäoloa lähes kaikessa. Hankesuunnitelma
painotti koulutyötä, elinkeinoelämän koulutuksia ja ostopalveluja, jotka osoittautuivat varsin kalliiksi
toimenpiteiksi. Juurruttamisen näkökulmasta ja Vantaan kaupungin taloustilanteen kehityksestä johtuen, on ostopalvelujen juurruttaminen hankalaa, ellei jopa mahdotonta hankkeen toteuttamassa mittakaavassa.
Hankeaikana suunnitelmaa muutettiin paljon. Työ kohdentui kokoajan enemmän ja enemmän yhteistyöhön, sosiaaliseen markkinointiin ja konkreettiseen yhdessä tekemiseen. Hankkeen ja projektikoordinaattorin ympärille syntyi toimiva, aktiivinen verkosto. Tämä verkosto pystyi nopeaan toimintaan ja innovointiin, joka pohjautui arjen työstä nousseisiin kysymyksiin. Verkoston jäsenet panostivat paljon työaikaa ja resursseja tulosten viemiseksi eri toimintayksiköiden rakenteisiin. Työtä ei tehty
vain hankkeelle, vaan tavoitteena oli luoda uutta, pysyvää ja entistä työtä tukevaa toimintaa. Lisäksi
hankkeen ohjausryhmä tuki tätä muutosta ja mahdollisti omalla sitoutumisellaan esimiestason päätösten syntymisen muutoksen tueksi.
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6.1 Koulutyön tulevaisuus
Hankkeen aikana Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikön tietämys kouluissa tehtävästä ehkäisevästä päihdetyöstä on lisääntynyt. Ehkäisevän päihdetyön yksikön tekemät suunnitelmat jokaiselle
vuosiasteelle tulevat korostumaan kouluissa tehtävässä ehkäisevässä päihdetyössä. Vantaan kouluilla tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön on hankkeen aikana luotu runko, jolla pyritään yhdenmukaistamaan koululaisten ja heidän vanhempiensa saamia palveluja. Lisäksi ehkäisevän päihdetyön
yksikkö on sitoutunut kummikoulutoimintaan, jolla pyritään jatkamaan hankkeen aikana tehtyä yhteistyötä koulujen kanssa. Tämä kummikoulutoiminta vie ehkäisevän päihdetyön yksikön työntekijät
edelleen kohti alueellista vastuuta ja kokonaisvaltaista tietämystä siitä, mitä kullakin alueella kouluissa tapahtuu. Jatkossa kouluissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö tullaan resursoimaan siten, että osan
luokka-asteiden saamista ehkäisevän päihdetyön koulutunneista pitää poliisi, osan ehkäisevän päihdetyön yksikkö, osa palveluista tullaan tekemään verkkokursseiksi, osan pitävät opettajat itse ja osa
edelleen ulkoistetaan. Näin varmistetaan se, että jokainen luokka-aste, riippumatta siitä missä päin
Vantaata koulu tai luokka sijaitsee, tulee saamaan samat yhdenvertaiset palvelut.
Vanhempainillat ovat olleet tärkeä osa Vantaa Välittää -hanketta. Ne olivat hyvä mahdollisuus keskustella päihteistä ja päihteiden käytön vaikutuksista nuorten elämään. Vanhempainilloista on hankkeessa saatu hyviä kokemuksia ja niitä halutaan jatkaa sillä ne nähdään vaikuttavana keinona edistää nuorten päihteettömyyttä. Tämän vuoksi hankeaikana on yhteistyökumppaneiden kanssa ideoitu
uusia vanhemmille suunnattuja puheeksi oton tapoja. Näistä mainittakoon vanhemmille suunnattu
toiminnallinen sisääntulo vanhempainiltaan sekä poliisin, nuorisopalveluiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikön puheenvuorot vanhempainiltaan. Lisäksi ehkäisevän päihdetyön yksikön tupakkatyössä
ideoitiin koulussa tupakan poltosta kiinnijääneiden nuorten vanhemmille ja nuorille itselleen tarkoitetut yhteiset tupakkavanhempainillat.
Vantaan kaupungin sivistystoimen kanssa on sovittu opettajien koulutuksista, joista ensimmäiset pidetään vuoden 2010 keväällä. Tämän koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa koulujen henkilökuntaa osallistumaan ehkäisevään päihdetyöhön, sekä antaa heille aiempaa enemmän keinoja ottaa
asioita puheeksi oppilaiden, vanhempien ja muun henkilökunnan kanssa.
Opettajien koulutuksiin liittyen on ehkäisevän päihdetyön yksikössä suunniteltu ja toteutettu Vantaan
sivistystoimen henkilökunnalle ja nuorisopalveluiden henkilökunnalle tarkoitetut internetsivut. Sivuille
kootaan konkreettisia keinoja puuttumiseen ja puheeksi ottoon sekä luentoja, videoita ja tutkimustietoa. Sivusto julkaistiin vuoden 2009 aikana.

6.2 Uudet interventiot
Uudet hankkeen aikana kehitetyt interventiot Aika Välittää! ja Kuka Välittää? pyritään juurruttamaan
tietyillä luokka-asteilla vuosittain tapahtuviksi ja niihin on sitoutunut ehkäisevän päihdetyön yksikön
lisäksi nuorisopalvelut. Vantaalla on vuosia jatkuneet perinteet seitsemänsien luokkien ryhmäytyksistä. Aika Välittää! -intervention salkkuja alkoholista, tupakasta ja kiusaamisesta on tarkoitus ottaa
osaksi ryhmäytyksiä. Uusista interventioista saadut kokemukset ovat innostaneet kehittämään muitakin uusia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä, näistä mainittakoon esimerkiksi ikääntyneille suunnatun ehkäisevän päihdetyön salkun kehittäminen, joka on alkanut yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Salkkujen tarjoamat mahdollisuudet ja menetelmät ovat saaneet hyvän vastaanoton kouluissa ja nuorisopalveluissa.
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Nuorisopalveluiden työtekijät ovat olleet tärkeä osa Vantaa Välittää -hanketta. Nuorisotyöntekijöiden
kanssa tehty yhteistyö on ollut lämmintä, innovoivaa ja siinä on saatu paljon aikaiseksi. Hankkeen
päättymisen jälkeen ja yhteistyön tukemiseksi edelleen on nuorisotyöntekijöiden kanssa sovittu, että
Vantaalle perustetaan uusi työryhmä ”Välittäjät”. Tämän työryhmän tavoitteena on edelleen yhdenmukaistaa nuorten parissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä ja mahdollistaa nuorisopalveluille paremmat Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikön palvelut.
Aika Välittää!- ja Kuka Välittää? -interventiot ovat juurtuneet joillekin alueille jo hankeaikana hyvin.
Uusien menetelmien juurruttaminen on haasteellista, koska esimerkiksi Aika Välittää! -salkkujen parissa tehtävät interventiot vievät runsaasti henkilöstöresursseja Vantaan kokoisessa kaupungissa.
Yhteistyö ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kanssa on alkanut hankkeen aikana hyvin. Hankkeesta on tehty tai on tekeillä useita opinnäytetöitä, ammattikorkeakoulu-projekteja ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa on sovittu yhteistyöstä juurrutettaessa salkkumateriaalia kouluihin. Kunnan
omat resurssit eivät ilman yhteistyökumppaneita riitä Vantaalla suunniteltuihin laajoihin interventioihin. Lisäksi oppilaitosyhteistyö on keino innostaa tulevia ammattilaisia ehkäisevään päihdetyöhön,
sekä saada kunnalle uusien ammattilaisten ideoita käyttöön.

6.3 Internetkyselyjen tulevaisuus
Moni hankkeen aikana innovoiduista tempauksista, koulutuksista, vanhempainilloista ja interventioista on saanut idean kolme kertaa toteutetuista internetkyselyistä. Internetkyselyjä on kritisoitu siitä, että niiden ei uskota tuovan uutta tietoa, kun verrataan vastauksia valtakunnalliseen Kouluterveyskyselyyn. Silti nämä kyselyt on päätetty jatkossa toteuttaa ainakin joka toinen vuosi vuorotellen Kouluterveyskyselyn kanssa. Internetkysely on tuottanut helposti hyödynnettävää paikallista tietoa sekä
tuloksia on voitu hyödyntää entistä paremmin ja nopeammin vanhempien, elinkeinoelämän, koulujen,
ammattikasvattajien ja viranomaisten toimissa. Toisaalta hankeaikana tehdyt kyselyt ovat osoittaneet
tämän tyyppisten kyselyjen haasteellisuuden. Miten internetkysely tehdään tutkimuseettisesti oikein
ja miten tuloksia voidaan hyödyntää ilman, että niiden viestiä vääristellään?
Vantaa Välittää -hankkeessa tehty koulutyö on avannut väylän tiivistää ja parantaa ehkäisevän päihdetyön yksikön ja sivistystoimen yhteistyötä. Hankkeen aikana toteutetut internetkyselyt ja niiden
hyödynnettävyys alkoi hankkeen loppuaikana löytää muotoaan. Kouluille tuotettiin yhteistyössä Elämä On Parasta Huumetta ry:n kanssa koulukohtaisista vastauksista diapaketti hyödynnettäväksi
esim. koulujen omissa vanhempainilloissa.

6.4 Yhteistyön tulevaisuus
Hankkeessa onnistuttiin luomaan aito monitoimijainen yhteistyö. Vantaalla sitouduttiin yli hallintorajojen nuorten päihteiden käytön ehkäisyyn. Lähipoliisin, seurakunnan työntekijöiden, nuorisoaseman ja
nuorisotyöntekijöiden kanssa pidettiin yhteiset koulutus- ja neuvottelupäivät syksyllä 2009. Näiden
koulutuspäivien jälkeen esitettiin perustettavaksi työryhmä, joka mallintaa nuorten päihteiden käyttöön puuttumista Vantaalla. Työryhmään on ehdotettu jäseniä mm. poliisista, nuorisoasemalta, nuorisopalveluista, ehkäisevästä päihdetyöstä ja lastensuojelusta. Mallintamisen tavoitteena on kehittää
Vantaalle oma varhaisen puuttumisen malli, joka toimii yli hallintorajojen.
Hankkeen aikana on suoritettu lukuisia tehovalvontoja yhteistyössä poliisin, alkoholilupaviranomaisten ja terveys-tarkastajien kanssa. Tehovalvonnat ovat osoittautuneet hyviksi interventiomahdollisuuksiksi niin aikuisiin, nuoriin kuin elinkeinoelämäänkin. Tehovalvontojen parissa tehtävää yhteistyötä tullaan jatkamaan. Silti pohdintaa kunkin toimijan roolista näin laajassa yhteistyössä tulee edelleen jatkaa, mutta Vantaan oma mutkaton tapa tehdä yhteistyötä on hyvää näinkin.
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Yhteistyötä voidaan perustellusti kutsua jo nyt yhdessä tekemiseksi, jonka kehityssuunta on rohkea ja avoin. Vantaalla lähipoliisien motivaatio osallistua ennalta estävään
työhön on kiitettävää. Tehovalvonnoissa käydyt keskustelut ovat innostaneet ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ottamaan selkeämpää roolia elinkeinoelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tästä osoituksena on esimerkiksi kirje,
joka lähetettiin ennen Ankkarockia kaikille alueen kauppiaille. Kirjeessä kiitettiin hyvästä yhteistyöstä ja muistutettiin
myyjiä heidän tärkeästä roolistaan alaikäisten päihteiden
käytön ehkäisijöinä.
Kuva: Nuorten tehovalvonta, kevät 2009
Hankkeessa toteutettuja tehovalvontoja elinkeinoelämään ja nuoriin on päätetty jatkaa myös tulevaisuudessa. Alueellisten päihdetyöryhmien tavoitteena on yhdenmukaistaa ja alueellistaa Vantaalla
tehtävää ehkäisevää päihdetyötä. Ryhmien kokoonpano tulee alueellisin painotuksin koostumaan
nuorisopalveluiden, viranomaisten, järjestöjen, kuntien työntekijöiden ja elinkeinoelämän edustajista.
Työryhmät tulevat työskentelemään kaikkien ikäryhmien päihteettömyyden tukemiseksi.
Seudullinen kumppanuus muuttui hankeaikana entistä tiiviimmäksi ja tasavertaisemmaksi. Henkilöresurssien ja osittain jopa taloudellisten resurssien jakaminen mahdollistui yli kuntarajojen. Seudullinen yhteistyö nykyisessä taloustilanteessa on monelle kunnalle keino saada lisättyä oman viestin
kuuluvuutta, näkyvyyttä ja innovointia. Seudullisen yhteistyön avulla pystyttiin lisäämään suoraan
kuntalaisille tarjottuja interventioita. Näistä osoituksina voidaan mainita tempaukset, vanhempien- ja
valmentajien kirjeet sekä yhteinen materiaalituotanto. Yhteistyö elinkeinoelämän edunvalvontajärjestöjen kanssa lisää kunnan viestin painoarvoa kun päästään tilanteeseen, jossa yhdessä toimivat sekä Helsinki, Espoo että Vantaa. Helsingin Klaari ja Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikkö ovat
suunnitelleet tuleville vuosille yhteisen tiedotusstrategian, koulutuksia ja interventio-yhteistyötä. Seudullista ehkäisevää päihdetyötä kehitetään jatkossa myös Soccan päihdehuollon kehittämishankkeen
esittämien kehittämiskohteiden mukaisesti. Kehittämishankkeen ehdottamien toimenpiteiden varmistamiseksi on perustettu seudullinen ehkäisevän päihdetyön ryhmä.
Vantaa Välittää -hanke on mahdollistanut uuden rohkeamman ja
avoimemman ehkäisevän päihdetyön otteen. Hankkeen jälkeen
sosiaalisen markkinoinnin ja mediavaikuttavuuden hyödyntäminen
on jatkossa helpompaa. Lähiajan suunnitelmia voidaan kuvata
Vantaalla uudenlaisiksi, osittain jopa rohkeiksi tavoiksi lähestyä
niin elinkeinoelämää kuin kuntalaisiakin.
Nuorisotyöntekijöiden, poliisin ja Puutu Nyt! -hankkeen kanssa
tehty yhteistyö on hankeaikana avannut täysin uusia mahdollisuuksia toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä. Perustellusti voidaan
todeta, että moni hankkeen saavutus olisi jäänyt puolitiehen ilman
tätä. Verkostojen aktivoituminen ja sen saavutukset ovat Vantaa
Välittää -hankkeen yksi kiistattomampia saavutuksia, joita tulee
tulevaisuudessakin vaalia.
Kuva: Nuorten tehovalvonta, kevät 2009
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6.5 Sosiaalinen markkinointi ehkäisevän päihdetyön osana
Vantaa Välittää -hankkeen yhdeksi työmuodoksi muodostui sosiaalinen markkinointi, jonka tavoitteena oli vähentää nuorten päihteiden käyttöä, herättää keskustelua ja rohkaista aikuisia puuttumaan
nuorten päihteiden käyttöön. Sosiaalinen markkinointi on terveyden edistämisen markkinointia, jossa
näkyvällä materiaalilla on merkittävä rooli. Siinä käytettävät käsitteet ja menetelmät pohjautuvat yleiseen markkinointiin, mutta kohteena ovat ideat, asenteet, käytännöt, elämäntavat tai muutos, ei
konkreettiset tuotteet tai palvelut kuten liike-elämässä. Sosiaalisessa markkinoinnissa pyritään
myynnin lisääntymisen sijasta yksilön muutokseen tai yhteiskunnalliseen hyötyyn.
Hankkeen mediatiedottaminen liittyi ajankohtaisiin asioihin kuten tuleviin tapahtumiin, toteutettujen
internetkyselyiden tuloksiin, pääkaupunkiseudulla tapahtuvaan yhteistyöhön, vanhemmuuden tukemiseen, nuorten vapaa-aikaan ja nuorten päihteiden käyttöön. Tiedotteita uutisointiin aktiivisesti mediassa ja ne poikivat useita haastatteluja ja lisäuutisia. Tiedotteilla onnistuttiin herättämään keskustelua ja kiinnostusta nuorten päihteiden käyttöön ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.
Sosiaalinen markkinointi on antanut mahdollisuuden laajaan ja uudenlaiseen nuorten päihteiden
käyttöä koskevaan keskusteluun. Tiedotteista ja erilaisista kampanjoista tullut palaute on ollut pääasiassa hyvin positiivista, ihmiset keskustelevat mielellään nuorten hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Tämän vuoksi sosiaalinen markkinointi, julkinen keskustelu ja aktiivinen tiedotustoiminta tullaan
jatkossa sisällyttämään Vantaan ehkäisevään päihdetyöhön.

Liitteet
Liite 1, Ilmoitus huoltajalle päihtyneestä tai alkoholia hallussaan pitäneestä alaikäisestä.
Liite 2, Vantaa välittää -hankkeen internetkyselyiden tuloksia
Liitteet 3 ja 4, Vanhempien kirjeet 2008 ja 2009

Liite 1

30.05.2009

ILMOITUS HUOLTAJALLE PÄIHTYNEESTÄ
TAI ALKOHOLIA HALLUSSAAN PITÄNEESTÄ ALAIKÄISESTÄ

Nuorenne: ___________________________________________ tavattiin päihtyneenä / hallussa oli alkoholia
_______________________________________________________________________________________.
Puhallutettaessa tulos oli _______________ promillea.
Tämä kirje on osa poliisin ja Vantaa Välittää -hankkeen yhteistoimintaa, jonka tarkoituksena on tehostaa varhaista puuttumista nuorten juomiseen. Kirje lähetetään koteihin kaikissa viikon 22 aikana havaituissa tapauksissa, jossa on tavattu päihtynyt / alkoholia hallussaan pitänyt nuori. Lisäksi nuoresta on tehty lastensuojeluilmoitus, oman alueenne lastensuojelun työntekijä ottaa teihin yhteyttä.
Viime vuosina Suomessa on alettu puhua nuorten päihteidenkäytöstä yhä enemmän. Suomalaisten nuorten
valtapäihde on alkoholi. Valtaosa alle 18 -vuotiaista ei käytä lainkaan päihteitä. Alaikäisten päihteiden käyttö
on tunnustettu vakavaksi ongelmaksi niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Alkoholin ostaminen ja hallussapito on kiellettyä alle 18 -vuotiailta. Lain, kieltojen ja rajoitusten tarkoituksena on, että nuoret eivät käyttäisi alkoholia. Nuorena aloitettu alkoholin käyttö lisää riskiä alkoholisoitumiselle sekä vaaraa joutua tapaturmaan tai väkivaltatilanteeseen.
Mahdollisia merkkejä nuorten päihteidenkäytöstä ovat esimerkiksi myöhästymiset sovituista kotiintuloajoista,
välttelevät vastaukset vapaa-ajan vietosta ja rahankäytön lisääntyminen. Merkittävin nuorten päihteidenkäyttöä ehkäisevä tekijä on vanhempien tietoisuus lastensa tekemisistä iltaisin ja viikonloppuisin.
Lapsen päihteidenkäyttöön liittyvän huolen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Päihteitä kokeillut nuori ja
hänen perheensä voivat saada tukea. Nopea puuttuminen päihdekokeiluihin ja vanhempien kielteinen suhtautuminen nuorten päihteiden käyttöön ehkäisee kokeilujen muuttumista ongelmaksi. Ajan myötä tilanne saattaa pahentua ja tuoda mukanaan myös muita lapsen elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia.
Päihteistä on tärkeää keskustella avoimesti nuoren kanssa ja tarjota hänelle muita vaihtoehtoisia mielekkäitä
vapaa-ajan toimintoja. Päihteiden käytön lopettaminen edellyttää nuorelta halua muutokseen ja sinulta kykyä
asioiden avoimeen selvittelyyn. Päihteisiin ja muihin nuoren riippuvuuksiin liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa
yhteyttä Vantaan nuorisoasemalle puh: 09 8392 6063, puhelinpäivystys ma-to klo 9.00-11.00 ja ti-to klo
12.00-13.00. Elämänhallintaan ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä alueesi lastensuojeluun.
Jarmo Ojala

Tiina Hörkkö

Komisario

Projektikoordinaattori

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vantaa Välittää -hanke

jarmo.u.ojala(at)poliisi.fi

tiina.horkko(at)vantaa.fi

Toivomme kirjeestä palautetta, sitä voitte antaa osoitteessa: www.vantaa.fi/tehovalvonta2009
Lisätietoa:
Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainpuhelin 0600 12 277 (puhelu maksaa 0,08 euroa/min. + pvm)
Tietoa päihteettömästä nuorten vapaa-ajantoiminnasta saa Vantaan nuorisotoimen internetsivuilta osoitteesta
http://www.vantaa.fi/nuoriso
Muita linkkivinkkejä www.mll.fi (tukea vanhemmille –sivut), www.vaestoliitto.fi (Murkun kanssa –sivut), www.välittäjät.fi
(asiaa alkoholin välittämisestä alaikäisille), www.nuortenkriisipiste.fi (tukea nuorille ja vanhemmille), www.lastenseurassa.fi
(aikuisten alkoholinkäyttö lasten näkökulmasta), www.toinenelama.fi (lasten ja nuorten netinkäytöstä) ja
www.paihdelinkki.fi (peli- ja päihdetietoa).

Liite 2
29.4.2009

Vantaa välittää -hankkeen internetkyselyiden tuloksia
Vantaa Välittää -hankkeessa toteutettiin internetkyselyjä vuosina 2007, 2008 ja 2009 yläkouluikäisille nuorille, yhteistyössä Elämä On Parasta Huumetta ry:n kanssa. Aikuisille suunnattiin oma kysely, joka toteutettiin lokakuussa 2008, yhteistyössä Espoon ja Helsingin kanssa.

Yläkoululaisten kyselyiden tuloksia
Vuoden 2009 kyselyssä on tullut esiin, että noin 10 prosenttia vantaalaisista yläkouluikäisistä nuorista tupakoi päivittäin ja noin 60 prosenttia ei ole koskaan kokeillut tupakkatuotteita. Nuorten tupakointi on mm.
valtakunnallisten Kouluterveyskyselyiden mukaan vähentynyt viime vuosien aikana. Tupakoinnin vähentymisestä huolimatta on tärkeää huomata, että päivittäin tupakoivista nuorista miltei 50 - 60 prosenttia on
polttanut ensimmäisen kerran alakouluikäisenä ja näistäkin hieman yli kolmannes ennen kuudennelle luokalle siirtymistä. Kyselyt ovat vuosittain entistä selvemmin tuoneet esiin sen, että varhainen tupakkatuotteiden kokeilu näyttää ennustavan myöhempää tupakkariippuvuutta.
Vantaalaisista nuorista noin puolet ei käytä alkoholia. Nuorista 70 prosenttia kertoo maistaneensa alkoholia
ja noin 30 prosenttia kertoo olleensa humalassa. Vuoden 2009 kyselyssä kartoitettiin ensimmäisen kerran
humalajuomisen seuraamuksia, jotka olivat seuraavat:
Oletko koskaan alkoholin käytön seurauksena?*
Sammunut
Menettänyt muistisi
Joutunut väkivallan kohteeksi
Ollut itse väkivaltainen
Joutunut tapaturmaan
Ajanut moottoriajoneuvoa
Ollut päihtyneen kyydissä
Harrastanut seksiä jota olet myöhemmin katunut
Tehnyt/ sanonut jotain mitä olet katunut
Joutunut seksuaalisen väkivallan/ hyväksikäytön kohteeksi

Kyllä
43 %
50 %
12 %
24 %
9%
18 %
26 %
13 %
58 %
7%

* kyselyssä humalajuomisen seuraamuksia on tullut noin 30 % vastanneista

Alkoholia käyttävistä nuorista noin 30 prosenttia kertoo juoneensa itsensä ensimmäisen kerran humalaan
alakouluikäisenä. Lisäksi vähintään kaksi kertaa kuukaudessa alkoholia käyttävistä nuorista hieman alle
puolet ovat juoneet itsensä humalaan ensimmäisen kerran alakouluikäisinä. Kyselyiden mukaan varhain
aloitettu tupakointi ja alkoholikäyttö liittyvät toisiinsa, päivittäin tupakoivista nuorista hieman alle 50 prosenttia joi itsensä humalaan ensimmäisen kerran alakouluikäisenä.
Alkoholia käyttävistä nuorista kolmannes kertoo ainakin toisen vanhemman hyväksyvän päihteiden käytön.
Kaikista kyselyyn vastanneista nuorista noin 70 prosenttia oli sitä mieltä, että nuorten päihteiden käyttöön
pitäisi puuttua tehokkaammin. Kyselyiden tulosten mukaan nuoret keskustelevat kotona päihteistä vanhempiensa kanssa (77 %). Lisäksi vuoden 2009 kyselyn mukaan nuoret kertovat vanhempien tietävän verrattain hyvin keitä heidän ystävänsä ovat, kuinka he käyttävät rahansa ja mitä he tekevät vapaa-ajallaan.
Niiden nuorten osuus, jotka kertovat, että vanhemmat eivät tiedä mitään heidän vapaa-ajastaan on noin 4
prosenttia.

Vuoden 2009 kyselyssä kysyttiin nuorilta mielipidettä siitä miten tehokkaina nuoret pitävät erilaisia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä. Kyselyn mukaan nuoret pitävät erittäin tai melko tehokkaina menetelminä
hyviä suhteita vanhempiin ja vanhempien antamaa päihteetöntä esimerkkiä. Lisäksi nuorten mielestä alkoholin ja tupakan myynnin valvonnan tehostaminen sekä niiden hinnan nostaminen vähentäisi nuorten päihteiden käyttöä.
Kyselyiden perusteella voidaan todeta, että ehkäisevä päihdetyö ja vanhempien tukeminen rajojen asettamisessa olisi aloitettava lapsen ollessa alakoulussa. Suurin osa nuorista ei polta tupakkaa tai käytä alkoholia yläkoulussa, mutta ne jotka käyttävät aloittavat tai kokeilevat usein jo alakouluikäisinä. Alakoulussa aloitettu päihteiden käyttö jatkuu todennäköisesti yläkoulu ikäisenä. Lisäksi humalajuomisella näyttää olevan
nuorelle vakavia, heidän turvallisuuttaan uhkaavia seuraamuksia.
Päihteitä hankintaan tyypillisimmin välittäjien kautta. Päihteitä käyttävistä nuorista yli 75 prosentille kaverit
ovat tarjonneet tai ostaneet käytetyn päihteen (tupakka ja alkoholi). Toiseksi yleisimmin nuoret saivat päihteitä muilta aikuisilta (yli 50 %). Nuoret kertoivat onnistuneensa ostamaan päihteitä myös itse. Niistä jotka
tupakoivat, 40 prosenttia kertoo ostavansa tupakan ja niistä, jotka juovat alkoholia 23 prosenttia kertoo ostavansa juotavan alkoholin itse. Nuoret kertovat ostavansa pääsääntöisesti tupakkaa ja alkoholia kioskeista, pienistä kaupoista ja huolto-asemilta.
Vuoden 2009 kyselyssä tiedusteltiin päihteettömiltä nuorilta myös sitä, miksi he eivät käytä alkoholia. Tähän kysymykseen vastasi 70 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista nuorista. Heistä 45 prosenttia kertoo, että alkoholin käyttö ei kiinnosta ja 22 prosenttia kertoi, että ei juo koska alkoholin käyttö on haitallista
erityisesti nuorille.
Vanhempien kyselyn tuloksia
Aikuisille suunnattiin oma kysely lokakuussa 2008 olleen Aikuiset Välittää! -tempauksen yhteydessä. Lähes kaikki vastaajat eivät hyväksyneet oman alaikäisen lapsensa alkoholin käyttöä, mutta noin 15 prosentin mielestä 16-17 -vuotias on riittävän vanha muuten juomaan alkoholia. Liian monen vastaajan mielestä
16-17 -vuotias oli kyllin vanha tekemään itse valinnan päihteiden käytön suhteen. Alaikäisten tupakointi
koettiin negatiivisemmaksi kuin alkoholinkäyttö, 16-17 -vuotiaiden tupakoinnin hyväksyi vain noin 10 prosenttia vastaajista.
Nettikyselyyn vastanneista reilu kolmannes oli joutunut tilanteeseen, jossa häntä oli pyydetty ostamaan alkoholia alaikäiselle. Heistä 94 prosenttia oli kieltäytynyt ostamasta.
Kyselyssä oli mahdollista antaa myös vapaata palautetta. Erittäin moni vastaajista nosti esiin vanhempien
vastuun, esimerkin merkityksen ja huolen lähiympäristön aikuisten vastuuttomuudesta. Vapaissa vastauksissa monet vanhemmat peräänkuuluttivat koulun, vähittäismyynnin ja ravintoloiden vastuuta. Vanhemmat
olivat huolissaan kauppojen, kioskien ja ravintoloiden ikärajavalvonnasta ja muun muassa siitä, että alaikäiset saavat liian helposti käyttöönsä päihteitä. Koulujen toivottiin panostavan entistä enemmän oppilaiden valvontaan myös päihdeasioissa.
Kyselystä saadun palautteen perusteella aikuiset kokevat ehkäisevän päihdetyön hankkeiden tekemän
työn tärkeänä tukena omalle kasvatukselleen. Vanhempien mielestä hankkeiden tapahtumat ja tiedotus
ovat herättäneet ajatuksia ja vahvistaneet omia kykyjä asettaa alaikäiselle rajoja suhteessa päihteiden
käyttöön.

Tietoja kyselyistä ja niiden toteuttamisesta
Yläkoululaisten kyselyt toteutettiin koulupäivän aikana 2.5.-1.6.2007, 5.-30.5.2008 ja 1.3.-7.4.2009. Kyselyn kohderyhmänä oli kaikki Vantaan 7.-9. -luokalla olevat yläkoululaiset. Vastaajat olivat 12-16 -vuotiaita.
Kyselyyn vastasi vuonna 2007 3590, vuonna 2008 2534 ja vuonna 2009 3217 oppilasta. Kyselyn tavoitteena oli tavoittaa noin puolet Vantaan yläkoululaisista. Tavoitteeseen on kolmessa kyselyssä päästy.
Vantaan yläkouluissa opiskelee vuonna 2009 7200 nuorta.
Aikuisten kysely toteutettiin yhteistyössä Espoon ja Helsingin kanssa. Kyselyyn vastasi noin tuhat henkilöä.
Valtaosa vastaajista oli Vantaalaisia ja noin 78 % oli omia ala-ikäisiä lapsia.
Hankkeesta
Vantaa välittää -hanke on Vantaan Kaupungin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama vuosina 20072009 toteutettava ehkäisevän päihdetyön hanke, jonka tavoitteena on vähentää alaikäisten päihteiden
käyttöä. Hankkeen vantaalaisilla yläkouluilla järjestetään vanhempainiltoja, päihdetieto ja -draamatunteja.
Lisäksi hanke on pyrkinyt tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa järjestäen yhteistyössä viranomaisten kanssa koulutuksia sekä vähittäismyynnin ja anniskelun tehovalvontaa.
Lisätietoja:
Tiina Hörkkö
Projektikoordinaattori

Minna Lindqvist
Suunnittelija

Vantaa Välittää -hanke
tiina.horkko(at)vantaa.fi

Päihdepalvelut / Ehkäisevän päihdetyön yksikkö
minna.lindqvist(at)vantaa.fi

p. 050 312 1870

p. 040 593 9202
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Osa 2: VANTAA VÄLITTÄÄ -HANKKEEN ARVIOINTI
Marja Kiijärvi-Pihkala ja Markku Soikkeli

1

JOHDANTO
Vantaan kaupunki sai Oikeusministeriön määrärahaa Vantaa Välittää -hankkeen ulkoista arviointia
varten keväällä 2009. Tarjouskilpailun kautta arvioinnin tekijäksi valittiin MKP Aikamatka. Arvioinnista
on vastannut Marja Kiijärvi-Pihkala. Erilaisten tausta-aineistojen kokoajana sekä ehkäisevän päihdetyön menetelmien ja viestinnän asiantuntijana on käytetty erikoissuunnittelija Markku Soikkelia. Tässä raportissa esitellään suoritettu arviointi ja sen tulokset. Kiijärvi-Pihkala ja Soikkeli ovat kirjoittaneet
arviointiraportin yhdessä.

1.1 Arviointitehtävä ja aineistot
Ensimmäinen palaveri tilaajan ja arvioinnin tekijän välillä järjestettiin 11.5.2009. Palaverissa määriteltiin arviointitehtävä, toimintaperiaatteet ja aikataulut. Tehtäväksi määriteltiin
1) arvioida hankkeen onnistumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
2) arvioida hankkeen vaikutuksia sekä
3) tarkastella hankkeen juurruttamistyön vaihetta ja tukea sen jatkumista.
Tilaaja toivoi, että sen lisäksi että katsotaan taaksepäin – mitä tehtiin, miten siinä onnistuttiin – arvioinnissa olisi vahvasti katse tulevaisuuteen: mitä tästä voidaan oppia, mitä kannattaa jatkossa ottaa
huomioon. Arviointi pyrkii osaltaan tukemaan hankkeen onnistumista, siinä on siis piirteitä myös kehittävästä arvioinnista.
Arviointi perustuu seuraavaan aineistoon:
Hankedokumentit
hankehakemus
Hankesuunnitelma. Vantaa välittää -hanke.
Vantaa Välittää -hanke. Raportti 2008. (väliraportti)
Vantaa Välittää -hanke. Raportti 2009. (loppuraportti)
Seuranta-aineisto
ohjausryhmän muistiot
hankekoordinaattorin päiväkirja
Materiaalit
Aika Välittää!. Interventiomateriaali 7.-luokkalaisille. (sis. rastitehtävät vastauksineen,
ennakkotehtävän, ohjeet opettajalle)
Kuka Välittää?. Tupakkainterventio 4.-luokkalaisille. (sis. ohjeen ja rastitehtävät vastauksineen)
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Haastatteluaineisto
Ydinryhmän haastattelu
- Haastatteluun kutsuttiin Vantaa Välittää -hankkeen projektikoordinaattori sekä ehkäisevänpäihdetyön yksikön esimies. Koska molemmat ovat aloittaneet työskentelyn yksikössä
hankkeen alkamisen jälkeen, pyydettiin mukaan myös päihdepalveluiden päällikkö sekä
yksikön toimistonhoitaja. He ovat työskennelleet organisaatiossa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.
- ryhmähaastattelu
- 4 henkilöä
-

-

Yksikön haastattelu
Haastatteluun kutsuttiin Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikön työntekijät lukuun ottamatta projektikoordinaattoria.
ryhmähaastattelu
5 henkilöä
Yhteistyökumppaneiden haastattelu
Haastatteluun kutsuttiin Vantaa Välittää -hankkeen keskeisten yhteistyökumppaneiden
edustajat: Vantaan nuorisopalvelut (nuorisotyö ja erityisnuorisotyö), Vantaan sivistystoimi,
Vantaan kaupungin terveysvalvontavirasto, Etelä-Suomen lääninhallitus, Klaari Helsinki,
Poliisi ja Päivittäistavarakauppa ry eli PTY
arviointidialogi, vetäjänä verkostokonsultti Mika Lindfors
paikalla 7 henkilöä, lisäksi kahdelta poissaolleelta saatiin vastaukset arviointidialogissa käsiteltyihin kysymyksiin sähköpostilla

Lisäksi arvioijilla oli käytössään muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia, kuten hanke-esite, Hyvät
käytännöt -kuvauksen luonnos sekä sivustot www.vantaa.fi/vantaavälittää ja www.välittäjät.fi.

1.2 Hanke paperilla ja puheissa - arvioinnin näkökulmat
Vantaa Välittää -hankkeen hankehakemus ja -suunnitelma on selkeä ja niukka. Alle sivun mittainen
hanketiivistelmä alkaa näin:
”2,5-vuotinen hanke, jonka aikana koulutetaan alkoholin ja tupakan vähittäismyyjiä sekä järjestetään päihdetietotunteja ja vanhempainiltoja koulussa. Hankkeen vaikutuksia seurataan alaikäisille nuorille tehtävillä internetkyselyillä sekä valtakunnallisella Kouluterveyskyselyllä.”
(hankesuunnitelma, s. 2)
Mainittuja koulutuksia avataan muutamalla sanalla. Lisäksi todetaan, että hankkeessa tehdään seutuyhteistyötä Klaari Helsingin kanssa. Tiedottamisesta mainitaan, että sitä tullaan toteuttamaan
muun muassa yhteisellä lehdistötiedotteella ja hanke-esitteellä. Tiivistelmää seuraavassa varsinaisessa hankesuunnitelmassa kerrotaan hankkeen keskeinen tavoite: alaikäisten nuorten päihteiden
käytön vähentäminen. Tarve tähän perustellaan muun muassa Kouluterveyskyselyn tuloksilla. Tiivistelmässä mainittujen toimenpiteiden (koulutukset vähittäismyyjille, oppitunnit ja vanhempainillat) lisäksi mainitaan myös yhteistyösuunnitelmista poliisin kanssa (liittyen vähittäismyyjien koulutukseen)
sekä tarve yhtenäistää ehkäisevää päihdetyötä Vantaalla. Hanke mainitaan toteutettavaksi viidellä
eri alueella yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tiedottamisesta mainitaan suunnitelmassa lyhyesti, lähinnä erilaisten kyselytulosten julkaisemisesta.
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Edelle referoidun suunnitelman olisi voinut toteuttaa pitämällä oppitunteja ja vanhempainiltoja, vetämällä mainitut koulutukset, istumalla yhteistyöpalavereissa ja lähettämällä silloin tällöin tiedotteen.
Kukaan ei olisi voinut sanoa, ettei hankesuunnitelmaa olisi toteutettu. Määrälliset tavoitteetkin – mitä
tulee tavoitettujen ihmisten määrään – olisi saavutettu.
Kun istuuduimme ensimmäiseen suunnittelupalaveriin Vantaa Välittää -hankkeen koordinaattorin ja
ehkäisevän päihdetyön yksikön esimiehen kanssa (toukokuu 2009), hankkeessa oli jo tapahtunut
paljon muutakin kuin mitä suunnitelmassa oli luvattu. Jotain muuta oli meneillään, jotain mikä liittyi
kiinteästi kaikkeen hankesuunnitelmassa mainittuun, mutta joka kuitenkin oli jotain aivan muuta.
Laadullisesti muuta. Keinoiltaan muuta. Ehkä jopa tavoitteen asettelun osalta muuta. Toimijoiden
puhe tuntui osin kuvaavan eri hanketta kuin papereiden tekstit. Tämä ero kiinnosti arvioijia ja tuntui
huolestuttavan hanketoimijoita. Hankekoordinaattori toisti usein pelkonsa siitä, että ”oleellisin” – mitä
tapahtui ja saatiin aikaiseksi – ei näy missään.
Tämän arvioinnin tärkeäksi tehtäväksi muodostui tuon ”oleellisen” ja näkymättömän paikantaminen.
Luvussa 2 Vantaa Välittää -hanketta tarkastellaan Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien avulla. Stakesin Päihdetyö-ryhmä julkaisi laatukriteeristön vuoden 2006 alussa. Laatukriteeristön perusajatus
on, että hankkeen, toiminnon tai yleensä työn laatu muodostuu usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Eri
osien on oltava laadukkaasti toteutettu, sen lisäksi kokonaisuuden on oltava tasapainossa. Tasapaino toteutuu, kun toiminnan eri osatekijät ovat toteuttamiskelpoisia ja keskenään johdonmukaisia.
Laatukriteeristö on laaja, joten sen mukaan toteutettu arviointi ja raportointi on lukijan kannalta raskas. Siirtymällä suoraan alalukuun 2.6 voi lukea tiivistetyn yhteenvedon kriteeristön esille nostamista
asioista.
Laatutähti-tarkastelun aikana hankkeen ”oleellinen” ja näkymätön alkoi hahmottua. Hanke osoittautui
olevan muutakin kuin suunnitelmassa kuvattujen interventioiden toteuttamista. Oleellista oli se, että
hankkeessa lähdettiin vaikuttamaan koko yhteisöön, keinona tässä hyödynnettiin muun muassa
joukkoviestintää. Tämän takia hankkeen viestintää tarkastellaan erikseen luvussa 3 viestinnän teorioiden avulla.
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2

VANTAA VÄLITTÄÄ -HANKE LAATUTÄHDEN VALOSSA
Ehkäisevän päihdetyön Laatutähti kuvaa kokonaisuutta (laatu), joka muodostuu osista (laatutekijät).
Työn laadukas suunnittelu ja toteutus edellyttävät näkökulmien vaihtelua ja vertailua osien ja kokonaisuuden välillä. (Soikkeli 20091). Alla olevassa kuviossa on esitelty laadun osa-alueet ja laatutekijät.
Laadun osa-alue
Kokonaisuuden tasapaino

Kriteeri
n:o
1

Laatutekijä
Laatutekijöiden yhteensopivuus

Työn kohdentaminen

2
3
4

Vaikuttamiskohteen tai -kohteiden valinta
Toteutustason tai -tasojen valinta
Kohderyhmän tai -ryhmien valinta

Työn seuranta ja arviointi

5
6

Seurannan ja arvioinnin suunnitelmallisuus
Toteutuksen ja tulosten tarkastelu

Työn sisältö

7
8
9

Tietoperusta
Työn arvot ja etiikka
Tavoitteellinen yhteistyö

10
11
12

Tavoitteen asettelu
Resurssien varmistaminen
Toteutuksen suunnitelmallisuus
(soveltaen Soikkeli 2009)

Työn toteutus

Työ on laadukasta, kun se jokainen osatekijä on laadukkaasti toteutettu ja sen lisäksi on varmistettu,
ettei mikään osatekijä ole ristiriidassa toisten kanssa.
Tässä luvussa Vantaa Välittää -hanketta tarkastellaan 12 laatutekijän eli kriteerin avulla. Jokaiseen
kriteeriin liittyy osoittimia, joiden avulla päätellään, onko kriteeri täyttynyt vai ei. Tarkastelu alkaa kriteeristä 2 jatkuen järjestyksessä kriteeriin 12. Viimeisenä käsitellään kriteeri 1, joka viittaa kokonaisuuden keskinäiseen tasapainoon. Se kokoaa yhteen muiden yhdentoista kriteerin antaman kuvan
hankkeesta. Lopuksi seuraa yhteenveto Vantaa Välittää -hankkeen vahvuuksista ja heikkouksista
Laatutähden näkökulmasta.

1

Tässä arvioinnissa hyödynnetään laatukriteeristöön liittyvää uutta käsikirjaa Laatutähteä kiertämässä
(Soikkeli 2009). Käsikirja on seuraava vaihe THL:n päihdetyön kehittäjätiimin laatutyötä. Siinä on viety
eteenpäin Laatutähteä tavoittelemassa -julkaisussa (Jokinen 2006) esiteltyä laatukriteeristöä. Kriteeristön
numerointia on muutettu käytettävyyden helpottamiseksi. Käsikirjassa on lisäksi jokaista kriteeriä avaavia
osoittimia. Niiden avulla on helppo todeta, onko ko. kriteeri täyttynyt vai ei. Käsikirja tullaan julkaisemaan
vuonna 2010. Osoitinlista on jo saatavissa THL:stä.
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2.1 Työn kohdentaminen (kriteerit 2–4)
Kriteerien 2–4 avulla tarkastellaan sitä, miten hanke on kohdennettu. Työn kohdentaminen alkaa
hankkeen tarpeen määrittelyllä ja perustelemisella. Sen jälkeen valitaan työn vaikuttamiskohteet ja
toteutustasot. Laadukkaassa hankkeessa tehdään perustellut valinnat siitä, mihin juuri tämän hankkeen aikana keskitytään.
Ehkäisevän päihdetyön vaikuttamiskohteita ovat
päihteitä koskevat tiedot, taidot ja asenteet
päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaavat tekijät ja niille altistavat riskitekijät
sekä
päihteiden käyttö ja käyttötavat.
Lisäksi työllä voidaan vaikuttaa päihteiden kysyntään, tarjontaan ja/tai haittoihin.
Ehkäisevää päihdetyötä voidaan tehdä yksilön, hänen lähisuhteidensa, paikallisyhteisön sekä kunnan, yhteiskunnan tai kansainvälisen yhteisön tasolla. Tällöin puhtaan työn toteutustasoista. (Stakes
2006)

Ehkäisevän päihdetyön avara tila (Stakes 2006)

Kriteeri 2: Vaikuttamiskohteen tai -kohteiden valinta
Osoitin

Kommentit

1)

Toiminta on kuvattu kuuluvaksi yleiseen ehkäisyyn, riskiehkäisyyn tai molempiin.

Kuvattu hankesuunnitelmassa.

2)

Toiminta on kuvattu kohdistuvaksi päihteiden kysyntään,
tarjontaan, haittoihin tai useihin näistä.

Kuvattu hankesuunnitelmassa.

3)

Toimija on nimennyt vaikutuskohteista (tiedot, asenteet ja
oikeudet, suojaavat tekijät ja riskitekijät, päihteet ja käyttötavat, ks. kuva) yhden tai useamman.

Kirjattu hankesuunnitelmaan keskeisten
kohderyhmien osalta.

4)

Työn tarve valitussa vaikutuskohteessa/ -kohteissa on
perustelut.

Kouluterveyskysely, EOPH:n hyvinvointikysely, erilaiset tutkimukset.

5)

Toimijan mahdollisuus vaikuttaa valittuun vaikutuskohteeseen/valittuihin vaikutuskohteisiin on perusteltu.

Puuttuu, mutta on perustellusti olemassa.
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Huomioita kriteeristä 2
Vantaa Välittää -hankkeen ehkäisyn tasona on yleinen ehkäisy (hankesuunnitelma, s. 5). Hankkeessa pyrittiin vähentämään sekä kysyntää (vaikuttamalla suoraan nuorten haluun tai tarpeeseen) ja tarjontaa (vaikuttamalla vanhempiin niin, että he eivät anna/välitä alaikäisille päihteitä ja vaikuttamalla
kauppiaisiin niin, että he eivät myy alaikäisille). Tutkimusten mukaan paikallisiin alkoholioloihin on
mahdollisuus vaikuttaa yhteisöinterventioilla, jossa yhdistetään erimerkiksi koulutunnit, vanhempainillat ja tehostettu valvonta (Soikkeli 2008, viitaten Alkoholiohjelman 2004–2007 taustamuistioon).
Vaikutuskohteet on hankkeessa määritelty kohderyhmien avulla. Kohderyhmiä on kolme: nuoret, vähittäismyynnistä vastaavat henkilöt sekä vanhemmat. Hankehakemuksessa on nimetty, että nuorten
kohdalla pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja päihteiden käyttötapoihin. Tarvetta perustellaan muun
muassa kouluterveyskyselyn ja EOPH:n hyvinvointikyselyn antamilla tiedoilla. Kouluterveyskyselystä on hyödynnetty erityisesti Vantaan tietoja.
Vähittäismyynnin työntekijöiden kohdalla pyritään vaikuttamaan tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin.
Tarvetta perustellaan Kouluterveyskyselyllä. Sen mukaan
”yläasteikäisten näyttää olevan suhteellisen helppo hankkia päihteitä. Kaikkiaan 72 % vantaalaisista 8.–9.-luokkalaisista ilmoitti vuonna 2006, että heidän on erittäin tai melko helppoa ostaa tupakkaa lähikaupoista, kioskeista, huoltoasemilta tai automaateista. Samoin kaikkiaan 60
% vantaalaisten yläasteikäisten mielestä on erittäin tai melko helppoa ostaa keskiolutta lähikaupasta, kioskeista tai huoltoasemilta.” (Hankesuunnitelma, s. 4.)
Kouluterveyskysely antaa samansuuntaisia tuloksia lukioikäisten päihteiden hankinnasta, myös niitä
on eritelty hakemuksessa. Perusteluna vaikuttamiskohteiden ja kohderyhmien valinnalle käytetään
myös saman tutkimuksen antamia tietoja siitä, kuinka moni peruskoululainen tai lukiolainen on saanut alkoholia vanhemmiltaan.
”Hankkeen vaikuttamiskohteena ovat alaikäisten nuorten osalta asenteet ja päihteidenkäyttötavat. Lisäksi vaikuttamiskohteina ovat vähittäismyynnin työntekijöiden tiedot, asenteet ja
oikeudet. --- pyritään myös vaikuttamaan alaikäisten nuorten vanhempien asenteisiin ja toimintaan siten, etteivät he ostaisi ja välittäisi päihteitä alaikäisille lapsilleen.” (Hankesuunnitelma, s. 5)
Hankehakemuksessa esitellään tutkimustuloksia, joiden mukaan lähiympäristön ihmisten asenteilla
ja käyttäytymisellä on vaikutusta alkoholin käytön aloittamiseen. Tämä yhdistettynä kouluterveyskyselyn antamiin tuloksiin on vakuuttava perustelu sille, että vanhempien asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen on tarpeellista. Perustelujen vakuuttavuutta lisäisi se, että käytetyt lähteet olisi
mainittu.
Hakemuksessa on siis perusteltu tarve vaikuttaa nuorten asenteisiin, vähittäismyynnistä vastaaviin
henkilöihin sekä vanhempien asenteisiin. Vähittäismyynnin työntekijöiden oikeuksista mainitaan
muun muassa oikeus olla myymättä alkoholia tilanteessa, jossa epäillään että sitä välitetään alaikäisille. (Hankesuunnitelma, s. 5.)
Osoitin 5 vaatii, että toimijan tulisi perustella mahdollisuutensa vaikuttaa valitsemissaan kohteissa.
Vantaa Välittää -hanke pyrki keskeisesti vaikuttamaan kohderyhmien asenteisiin. Hankkeen toteutuksesta vastasi Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö. Hankkeeseen palkattiin päätoiminen koordinaattori, joka työskenteli tiiviissä yhteistyössä yksikön sekä hankkeen
yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin ollen voidaan katsoa, että koordinaattorilla yhdessä tämän
moniammatillisen tiimin kanssa oli mahdollisuus toteuttaa laaja, asennemuutokseen tähtäävä hanke.
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Hankesuunnitelmassa ei ole perusteluja sille, miten asennemuokkaus saataisiin aikaiseksi. Hankkeen kuluessa käytettiin kuitenkin tehokkaasti viestinnän keinoja. Tästä enemmän luvussa 3 (Hankkeen viestintä – onko kampanjoinnissa sittenkin mieltä?).
Kriteeri 3: Toteutustason tai -tasojen valinta
Osoitin

Kommentit

1)

Toimija on nimennyt toteutustasoista (yhteiskunta,
paikallisyhteisö, lähiyhteisö, yksilö) yhden tai useamman.

Hankkeessa toimitaan paikallisyhteisötasolla, kuvattu hankehakemuksessa.

2)

Työn tarve valitulle toteutustasolle/ valituille toteutustasoille on perusteltu.

Perustellaan tutkimustuloksilla.

3)

Toimijan mahdollisuus vaikuttaa valitulla toteutustasolla on perusteltu.

Ei kirjattu, mutta perustellusti olemassa.

Huomioita kriteeristä 3
Vantaa Välittää -hankkeen toteutustasoksi on valittu paikallisyhteisö. Tarkoituksena oli hyödyntää
Pakka-hankkeessa luotuja toimintamalleja ja päästä tavoitteisiin vaikuttamalla yhtäaikaisesti sekä
kysyntään että tarjontaan.
Paikallisyhteisötasolla toimiminen on perusteltu valinta hankkeen toteutustasoksi. Hankkeen pohjana
olevat tutkimustulokset osoittavat, että nuorten on helppo saada ja ostaa päihteitä lähiympäristöstään. Lisäksi valintaa puoltaa näkemys siitä, kuinka suuri merkitys vanhempien ja muiden lähipiirin
aikuisten asenteilla ja käyttäytymisellä on alkoholin käytön aloittamiseen (hankesuunnitelma, s. 3).
Ehkäisevän päihdetyön yksiköllä on kunnallisena toimijana perustellut mahdollisuudet tehdä vaikuttavaa työtä paikallisyhteisötasolla. Yksiköllä voidaan olettaa olevan tehtävän vaatima tieto paikallisista erityispiirteistä, yhteistyökumppaneista ja niin edelleen. Vahva yhteistyö muun muassa nuoriso- ja
sivistystoimen kanssa tukee tätä.
Kriteeri 4: Kohderyhmä tai -ryhmien valinta
Osoitin

Kommentit

1)

Kohderyhmä on yksilöity riittävän tarkasti.

Yksilöity, laaja (vantaalaiset alaikäiset nuoret, vanhemmat). Vähittäismyynnin osalta epämääräisempi.

2)

Kohderyhmän tai kohderyhmien valinta on perusteltu.

Taustalla Pakka-hankkeen esimerkki ja kouluterveyskyselyt.

3)

Toimijan mahdollisuus vaikuttaa valittuihin kohderyhmiin on perusteltu.

Ei kirjattu. Yhteistyöverkostojen kautta perustellusti
olemassa. Vähittäismyynnin osalta haasteita.

Huomioita kriteeristä 4
Vantaa Välittää -hankkeen ensisijainen kohderyhmä olivat alaikäiset nuoret. Heidän lisäkseen pyrittiin vaikuttamaan vähittäiskauppiaisiin sekä nuorten vanhempiin. Hanketta toteutettiin koko Vantaan
alueella. Nuoret kohdattiin luokka-asteittain. Suunnitelmiin kuului tavoittaa kaikki yläkoululaiset, heidän vanhempansa sekä 5.–6. luokkien vanhemmat. 6.–9.-luokkalaisten vanhempia lähestyttiin kirjeellä kaksi kertaa hankkeen aikana. Vaikuttamistyötä pyrittiin myös tekemään joukkoviestinnän ja
erilaisten tapahtumien avulla.
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Kohderyhmä on laaja, mutta valinta on perusteltu: kunnan toimijan toteuttamat palvelut ja interventiot
kuuluvat kaikille kunnan asukkaille. Aineistosta ei käy ilmi, miksi alun perin keskityttiin juuri yläkouluikäisiin nuoriin. Tupakkaintervention suunnittelussa hyödynnettiin nuorilta itseltään saatu tieto tupakoinnin aloittamisesta ja kohderyhmää laajennettiin: Kuka Välittää? -tupakkainterventio suunnattiin
4.-luokkalaisille. Nuorten näkökulmaa hyödynnettiin myös Aika Välittää! -kokonaisuuden
rakentamisessa. Aika Välittää! on interventio 7. -luokkalaisille, aiheina muun muassa tupakka ja
alkoholi.
Hanke pystyi saavuttamaan määrälliset tavoitteensa ja esimerkiksi pitämään suunnitellut päihdetietotunnit kaikissa Vantaan kouluissa. On kuitenkin syytä muistaa, ettei yksittäinen oppitunti ole vielä
sama kuin ”mahdollisuus vaikuttaa valittuihin kohderyhmiin”. Oppitunteja järjestettiin paljon, mutta
yksittäisen oppilaan kannalta interventio oli lyhyt. Hankekoordinaattori pohtikin arviointiprosessin aikana useaan otteeseen, olisiko hankkeessa ollut syytä keskittyä pienempään kohderyhmään (koko
Vantaan sijasta jokin tai joitakin alueita) ja käyttää aikaa enemmän toimintojen mallintamiseen ja
juurruttamiseen. Arvioinnin perusteella näyttää siltä, että hankkeen keskeinen ydin ja onnistuminen
liittyi hankkeen viestintään ja sen vaikutuksiin. Erilaiset tahot kiinnostuivat hankkeesta paljolti juuri
kouluyhteistyön takia, mutta siihen olisi varmasti riittänyt pienemmätkin määrät. Toisaalta hankkeen
yhtenä ajatuksena on ollut yhtenäistää Vantaalla tehtävää päihdetyötä niin, että jokainen saa samat
palvelut riippumatta asuinpaikastaan tai koulustaan. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että oppitunnit ja draamat haluttiin tarjota tasapuolisesti kaikille. Hankkeen päämäärän kannalta resurssien
suuntaaminen voimakkaammin esimerkiksi toimintamallien juurruttamiseen olisi puoltanut paikkaansa.

2.2 Työn seuranta ja arviointi (kriteerit 5 ja 6)
Kriteerien 5 ja 6 avulla tarkastellaan hankkeen seurannan ja arvioinnin suunnitelmallisuutta. Laadukkaassa hankkeessa seurannan ja arvioinnin toimenpiteet suunnitellaan heti hankkeen alussa, jotta
tiedetään, minkälaista dokumentaatiota tarvitaan ja miten seurannan ja arvioinnin toimet lomitetaan
muiden työtehtävien joukkoon. Arvioinnin tulisi olla kiinteä osa työtä koko prosessin ajan, silloinkin
kun lopuksi aiotaan teettää ulkopuolinen arviointi. Arviointi on mahdotonta, ellei tekemisiä seurata ja
dokumentoida. Seuranta ei kuitenkaan ole vielä arviointia. Laadukkaassa hankkeessa mahdollisten
korjausliikkeiden tarve havaitaan ajoissa ja suunnitelmia voidaan perustellusti muuttaa.
Kriteeri 5: Seurannan ja arvioinnin suunnitelmallisuus
Osoitin

Kommentit

1)

On tehty suunnitelma siitä, miten työtä seurataan,
dokumentoidaan ja arvioidaan.

Luonnosmainen suunnitelma tehty noin vuosi hankkeen alkamisen jälkeen. Ei systemaattisesti käytössä.

2)

Toimija on kuvannut ja perustellut käyttämänsä
arviointi- ja seurantamenetelmän.

-

3)

Seurantaa ja arviointia tehdään niin, että sen perusteella voidaan tehdä muutoksia jo toiminnan
kestäessä.

Arvioiva ajattelu hankkeessa vahvaa hankepäiväkirjan ja haastatteluiden perusteella.
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Huomioita kriteeristä 5
Seuranta ja arviointi ei ollut Vantaa Välittää -hankkeessa kriteerin vaatimalla tavalla suunnitelmallista, mutta se ei tarkoita ettei sitä ole tehty.
Hankkeen keskeiseksi tavoitteeksi on määritelty alaikäisten päihteiden käytön vähentäminen. Hankkeen tarve perustellaan Kouluterveyskyselyllä, ja sen avulla on myös tarkoitus seurata hankkeen tuloksia. Ongelmalliseksi tämän tekee syy–seuraussuhteiden osoittamisen vaikeus. Jos Kouluterveyskysely osoittaa vuonna 2010, että päihteiden käyttö on vähentynyt Vantaa alueella, voidaanko tulos
lukea Vantaa Välittää -hankkeen ansioiksi? Toisaalta, jos kysely osoittaa tilanteen huonontumista,
kuten voidaan pelätä vuoden 2009 (Vantaa ei mukana) tulosten valossa, onko kysymys Vantaa Välittää -hankkeen epäonnistumisesta? Kouluterveyskysely antaa mielenkiintoista tietoa alueiden ja koko
maan kehitystrendeistä, mutta suoria yhteyksiä yksittäisiin hankkeisiin siitä ei voida vetää. Näin ollen
tältä osin suunniteltu arviointi on kyseenalainen.
Hankkeessa on kerätty paljon palauteaineistoa eri toiminnoista ja niiden perustella on tehty muutoksia ja lisäyksiä hankesuunnitelmaan. Esimerkkejä:
Vanhempainiltojen vähäisen osallistujamäärän vuoksi päädyttiin lähettämään kirje kaikille
vanhemmille.
Internet-kyselyn antamat tiedot nuorten tupakoinnin aloittamisiästä hyödynnettiin Kuka
välittää -intervention suuntaamisessa.
Kauppiaiden ja ravintoloitsijoiden antama palaute tehovalvonnoista höydynnettiin toiminnan
jatkamisen ja laajentamisen suunnittelussa.
Hankkeen alkuperäinen suunnitelma on hyvin yleisellä tasolla. Se ei sisällä välitavoitteita tai eri prosessien onnistumisen indikaattoreita. Hankkeen seuranta onkin tapahtunut enemmän hankekoordinaattorin intuition ja eri yhteistyötahojen (yksikön, ohjausryhmän ja niin edelleen) kanssa käydyissä
keskusteluissa. Hankekoordinaattorin päiväkirja osoittaa, että itsearviointia on suoritettu jatkuvasti.
Valittujen toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuutta ja osuvuutta suhteessa tavoitteisiin on pohdittu paljon. Tarvittaessa on haettu tukea esimerkiksi ohjausryhmältä uusien valintojen tekemiseen. Olisi siis
väärin sanoa, että hanketta ei ole arvioitu. Se olisi kuitenkin hyötynyt suunnitelmallisemmasta tavasta tehdä arviointia.
Kehittämishankkeisiin liittyy keskeisenä resurssina aika. Hyvin suuri osa kehittämistyöstä toteutetaan
projekteina, kuten Vantaallakin tehtiin. Kaksi ja puoli vuotta on lyhyt aika, etenkin kun sitä vielä kuluu
rekrytointeihin, työkäytäntöjen yhteensovittamiseen, ohjausryhmän kasaamiseen, raporttien kirjoittamiseen. Projektissa on paljon meneillään, ja kaikki osat tuntuvat olevan yhtä aikaa ilmassa. Projektin vetäjä on paljon vartija ja usein yksin: hänen tulee pitää langat käsissään, innostaa muut toimimaan ja saada eri prosessit liikkeelle. On suuri haaste pystyä kaiken toiminnan keskellä arvioimaan,
mihin pitäisi keskittyä, mihin ei pitäisi kuluttaa aikaa, mikä on turhaa ja niin edelleen. Kunnollinen
hankesuunnitelma, jossa eri prosessit on eritelty ja niiden jokaisen kohdalta on mietitty onnistumisen
indikaattorit olisi ollut hankekoordinaattorille suuri apu.
Vantaa Välittää -hankkeessa on ollut selkeä johtoajatus: kaiken tekemisen tavoitteena on ollut
vaikuttaa nuoriin, heidän vanhempiinsa sekä vähittäiskauppiaisiin ja anniskelijoihin niin, että nuorten
päihteiden käyttö vähenisi. Selkeä tavoite on auttanut hankekoordinaattoria tekemään valintoja
hankkeen tuoksinassa, systemaattisen seuranta- ja arviointisuunnitelman puuttuessakin.
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Kriteeri 6: Toteutuksen ja tulosten tarkastelu
Osoitin

Kommentit

Toimintasuunnitelma on toteutettu. Jos toteutuksessa on puutteita, on arvioitu, kuinka olennaisia
ne olivat lopputuloksen kannalta.

Suunnitellut toiminnot pääosin toteutettiin.

2.

Aiotut tuotokset on kuvattu.

Väliraportointivaiheessa (hankkeen puolivälissä)
tehty päätökset juurrutettavista tuotoksista.

3.

Työn mahdolliset ei-aiotut tulokset on havaittu ja
esitetty.

Ei mainintaa, mutta ei myöskään havaittavia huolen
aiheita.

4.

Kohderyhmän käyttäytymisessä tai elinoloissa tai
muussa työn kohteessa on tapahtunut tavoiteltuja
muutoksia. Nämä on todennettu ja esitetty.

Tavoitteena selvittää asiaa Kouluterveyskyselyllä
keväällä 2010. Sen perusteella mahdoton tehdä
johtopäätöksiä hankkeen vaikuttavuudesta.

5.

Työstä saadut kokemukset ja tulokset on saatettu
tai saatetaan yhteiseksi hyödyksi julkaisemisen,
juurruttamisen ja levittämisen avulla.

Vahva tiedotustoiminta koko hankkeen ajan. Hankkeen loppuvaiheessa päättöseminaari sekä loppuja arviointiraporttien julkaiseminen.

1.

Raportointi (päiväkirja, väliraportti, loppuraportti)
sisältää itsearviointia.

Työmenetelmien käyttöönotosta neuvottelut pitkällä
(syksyllä 2009).

Huomioita kriteeristä 6
Kuten edellä on tullut ilmi, alkuperäinen hankesuunnitelma on väljästi kirjoitettu. Siinä sivutaan hyvin
lyhyesti hankkeen keskeisiä toimintatapoja: toimintojen rakentamista ja toteuttamista yhteistyönä sekä pyrkimystä yhteisöön vaikuttamiseen toimimalla monella tavalla samanaikaisesti. Yhteenvetona
voi toki todeta, että se mitä suunniteltiin, myös tehtiin tai se jätettiin perustellusti tekemättä. Esimerkiksi vähittäismyynnin koulutukset lopetettiin, kun kävi ilmi, että niihin on erittäin vaikea saada osallistujia, ja että PTY aloitti omien koulutustensa järjestämisen.
Hanke olisi hyötynyt valittujen toimenpiteiden odotettujen vaikutusten perusteellisemmasta tarkastelusta. Perustelut hankkeen perusajatukselle ovat hyvät ja vahvat, mutta valittujen toimenpiteiden oletetut vaikutukset päämäärään saavuttamisessa jäävät jossain kohdissa epäselväksi. Esimerkiksi yksittäisten oppituntien mahdollisuutta vaikuttaa oppilaiden asenteisiin ei kyseenalaistettu.
Kehittämishankkeen luonteen mukaisesti tuotokset ovat täsmentyneet hankkeen edetessä. On myös
syntynyt tuotteita, joita suunnitteluvaiheessa ei vielä osattu ajatellakaan. Väliraporttiin kirjattiin päätös
siitä, minkä tuotosten halutaan jäävän elämään hankkeen jälkeen. Näitä olivat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aika Välittää! 7.-luokkalaisille suunnattu interventio.
Kuka Välittää? 4.-luokkalaisille suunnattu interventio.
Vuosittaiset internet-kyselyt yläkouluikäisille.
Yläkoululaisten vanhemmille suunnattu kirje vaihtuvalla teemalla vuosittain.
Alueelliset vanhempainillat 5–7 krt./vuosi.
Alueelliset päihdetyöryhmät .
Vantaalla (erityisesti kouluissa) tehtävän ehkäisevän päihdetyön muuttuminen prosessiluonteiseksi.
(väliraportti 2008)
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Koululaisille suunnatut interventiot ovat jo käytössä. Vuosittaisia internet-kyselyjä on tarkoitus jatkaa,
tosin selkeitä suunnitelmia asian toteuttamisesta ei tunnu vielä olevan.
”Kouluterveyskysely on hyvä, mutta tällä (internetkyselyllä) saadaan tarkempaa tietoa alueelta.
Kyselyjen tulokset tukevat toisiaan. Kysely on tehty EOPH:n kautta aikaisemmin, tarkoitus on
että jatkossa voitais tehdä itse.” (yksikön haastattelu)
Myös hankkeessa kehitetty tapa lähestyä vanhempia kirjeellä tulee säilymään.
Alueellisten vanhempainiltojen järjestämisestä on luovuttu. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö näkee
tärkeämmäksi tukea koulujen toimintaa niin, että siellä tehtävä ehkäisevä päihdetyö vahvistuu. Päätös on resursseja ajatellen järkevä ja sopii yksikön koordinoivaan rooliin. Kouluissa on toteutettu paljon päihdekasvatusta erilaisilla koulun ulkopuolisilla vierailijoilla ja ohjelmilla. Ongelmana tällaisessa
ulkopuolisten toimijoiden toteuttamassa ehkäisevässä päihdetyössä ovat niiden kertaluonteisuus.
Resursseista johtuen kyse on yleensä kertaluonteisista vierailuista, ei pitemmistä prosesseista. Ne
jäävät usein myös irralliseksi koulun muusta työstä eivät lisää opettajan valmiuksia käsitellä ehkäisevän päihdetyön kysymyksistä. (Soikkeli 1997)
”Vanhempainillat menee jatkossa niin, että jos koulu toivoo niin mennään. Materiaalia on
saatavana meiltä. --- Me pyritään jatkossa vahvistamaan koulujen omaa tekemistä.” (yksikön haastattelu)
Vantaalle on suunnitteilla yksi yhteinen ja kolme alueellista päihdetyöryhmää. Kussakin alueellisessa
ryhmässä toimisi yksi ehkäisevän päihdetyön yksikön edustaja. Tarkoitus on, että työntekijä keskittyy
oman alueensa yhteistyöverkostojen rakentamiseen entistä tiiviimmin. Näin koordinaatiovastuuta
saadaan ison kunnan alueella järkevästi jaettua. Tällä hetkellä (lokakuu 2009) selvitetään, minkälaisia muita työryhmiä alueilla on jonka jälkeen tarkennetaan, miten päihdetyöryhmien kanssa edetään.
Ehkäisevän päihdetyön prosessiluonteisuudella tarkoitetaan hankekoordinaattorin mukaan sitä, että
siirryttäisiin yksittäisistä, satunnaisesti toteutetusta ehkäisevästä päihdetyöstä selkeään systeemiin,
jossa jokaisen luokka-asteen osalta tapahtuisi samat interventiot eri puolella Vantaata. Samoin mietitään, mitkä muut hankkeessa kehitetyt toimintamallit (esimerkiksi Aikuiset Välittää! -tempaukset)
voisivat olla osa jatkuvaa ”välittämisen teemaa” alueilla. Suunnitelmaa ehkäisevän päihdetyön toimintamalliksi tämän periaatteen pohjalta ollaan parhaillaan (lokakuu 2009) kirjoittamassa.
Hankkeen tärkein kohderyhmä oli nuoret, ja hankkeen päämääränä oli vähentää alaikäisten nuorten
päihteiden käyttöä. Tätä asiaa on tarkoitus seurata kouluterveyskyselyn avulla. Seuraava kysely toteutetaan keväällä 2010. Kuten edellä kävi ilmi, kysely antaa tietoa vantaalaisten nuorten päihteiden
käytössä mahdollisesti tapahtuneissa muutoksissa, mutta se ei ratkaise kysymystä siitä, mikä on
Vantaa Välittää -hankkeen rooli asiassa. Hankkeen viestinnän vaikutuksia tarkastellaan luvussa 3.
Hanke on tehnyt aktiivista tiedotustoimintaa koko ajan sekä yhteistyöverkostoissaan että suurelle
yleisölle. Yhteistyö Klaari Helsingin Puutu Nyt! -hankkeen kanssa on myös tuonut asialle näkyvyyttä.
Hankkeen päätösseminaariin sekä loppu- ja arviointiraportin julkaisemiseen liittyvällä tiedotuksella on
edelleen mahdollisuus pitää teemaa esillä.
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Ehkäisevän päihdetyön yksikön haastattelussa pohdittiin, onko hanke jättänyt muut kohderyhmät
varjoonsa. Vantaa Välittää -hanke kohdistui nuoriin, mutta sen luomilla toimintamalleilla katsottiin
myös olevan siirrettävyyttä muihin ikäryhmiin.
”Mietin ikäryhmiä.. aika voimakkaasti fokusoitu nyt nuoriin. Jatkossa painopiste voi olla joku
muu. mutta kyllä minun mielestäni nuorista tulee aloittaa nämä asia.”
”Aika välittää on laajentumassa ikäihmisiin. Kyllä tää poikii vähitellen muutakin.”
”Salkku on muutakin kuin konkreettinen salkku ja matskut. Se on kokonaisuus tietyn väestöryhmän parissa tehtävään työhön.” (yksikön haastattelu)
Väliraporttivaiheessa juurrutettavaksi valittujen toimenpiteiden lisäksi on tullut vielä muita hyväksi
havaittuja toimintoja. Näitä on rakennettu koko yksikön voimin. Viranomaisyhteistyön käytäntöjen vakiinnuttamiseksi on tehty esitys työryhmän perustamisesta. Työryhmän tavoitteena olisi mallintaa
varhaista nuorten päihteiden käyttöön puuttumista Vantaalla. Kouluyhteistyön osalta on rakennettu
kummikoulujärjestelmää, jossa yksikön työntekijöillä on ”omia” kouluja vastuullaan. Hankkeen tuloksien juurrutustyö on siis hyvällä alulla. Yksikön haastattelussa tuli kuitenkin ilmi myös epävarmuutta
tulevaisuuden suhteen. Esimerkiksi uutta hankerahoitusta ei ole haettu, koska on mahdollista että tulevaisuudessa tapahtuu organisaatiomuutoksia, jotka koskevat myös ehkäisevän päihdetyön yksikköä.

2.3 Työn sisältö (kriteerit 7–9)
Kriteerien 7–9 avulla tarkastellaan työn sisällön laatua. Kysymys on siitä, mille perustalle koko hanke
on rakennettu. Laadukkaassa hankkeessa valinnat perustuvat vankkaan tietoperustaan, lisäksi työskennellään kestävällä arvopohjalla. On myös tärkeää olla tietoinen, mitä muuta alueella ja laajemmin
koko yhteiskunnassa on meneillään samojen päämäärien saavuttamiseksi.
Kriteeri 7: Työn tietoperusta
Osoitin

Kommentit

Toimija on hyödyntänyt ajanmukaista tietoa
päihteistä, niiden käytöstä, käyttötavoista,
käyttäjistä ja käyttökulttuureista sekä riskeistä ja
haitoista.
Toimija on hyödyntänyt ajanmukaista tietoa ehkäisevän päihdetyön menetelmistä ja aiemmasta työstä.

Toteutuu hyvin.

3)

Toimijalla on tehtävän edellyttämä taustatieto kohderyhmästä (esimerkiksi sen sosiaalisesta
asemasta, elämäntavasta ja kulttuurista).

Yhteistyöverkostojen kautta kyllä.

4)

Toimijalla on muu tehtävän edellyttämä taustatieto
(esimerkiksi lainsäädännöstä ja päihdepolitiikasta).

Toteutuu.

1)

2)

Esimerkkinä käytetty Pakka-hanketta, lisäksi tutkimustietoa menetelmistä.

Huomioita kriteeristä 7
Vantaa Välittää -hankkeella on vahva tietopohja ehkäisevän päihdetyön menetelmistä. Yhteistyöverkostojen perusteella hanketoimijoiden voidaan olettaa omaavan riittävän taustatiedon kohderyhmästään, etenkin nuorten ja vanhempien osalta. Yhteistyö esimerkiksi EOPH:n kanssa vahvistaa tätä;
EOPH on toiminut oppituntien ja vanhempainiltojen parissa jo usean vuoden ajan.
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Kun Vantaa Välittää -hanketta suunniteltiin, oli Pakka-hanke hyvässä vauhdissa ja näyttöä siinä kehitetyn toimintamallin toimivuudesta oli. Oli perusteltua lähteä toteuttamaan hyväksi havaittua lähestymismallia Vantaan alueella. Pakka-mallia kuvaillaan hankkeen internet-sivuilla seuraavasti:
Mallin tavoitteena on yhdistää tarjonnan ja saatavuuden sääntely vanhempiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin kohdistuvaan ehkäisevään päihdetyöhön, jossa vaikutetaan alkoholinkäytön epäviralliseen sosiaaliseen säätelyyn. Malli perustuu yhteisömobilisaation ideaan, jossa pyritään
tavoittamaan lopulta koko yhteisön jäsenet. Kehittämistyö läpäisee koko yhteisön.
(http://info.stakes.fi/pakka/FI/index.htm)
Hankkeen yhtenä kohderyhmänä olivat alkoholin ja tupakan vähittäismyyjät ja anniskelijat. Hankkeessa oli suunniteltu koulutusta näille tahoille Pakka-hankkeen mallin mukaisesti. Koulutusten
markkinointi oli vaikeaa. Niihin yritettiin saada osallistujia jopa henkilökohtaisilla yhteydenotoilla:
”Vähittäismyyjille kutsu koulutuksiin jalkautumalla ravintoloihin, kioskeihin ja huoltoasemiin
Korso–Koivukylän alueella.” (projektipäiväkirja heinäkuu 2007)
”Lähetin PTY:n kautta 2 s-postikutsua Korso–Koivukylän alueen kauppiaille, toinen uusintakutsu -nimellä ja lyhempänä. Lisäksi postitin koko alueen myyjille kirjeitse kutsun ja soitin läpi
kaikki kauppiaat.” (projektipäiväkirja syyskuu 2007)
Asiaan panostettiin paljon, ja koulutus jäi silti todella pieneksi (viisi osallistujaa projektipäiväkirjan
mukaan). Tässä tietysti hukkaantui paljon resursseja, mutta toisaalta kehittämishankkeissa on myös
rohkeasti yritettävä asioita. Hanketoimijoilla ei ollut riittävää tietoa kohderyhmän tarpeista ja mahdollisuudesta osallistua koulutukseen. Hankkeessa oli mukana yhteistyökumppanina PTY, jonka
edustaja oli myös ohjausryhmän jäsen. Herääkin kysymys, miksei järjestön puolelta osattu kertoa
hanketoimijoille, että tämä lähestymistapa ei toimi. Toivottavasti tämän asian suhteen on jatkossa
mahdollista tehdä yhteistyötä. PTY:llä on mahdollisuus tarjota erilaista koulutusta jäsenistölleen,
ehkäisevän päihdetyön yksiköllä on osaamista substanssin suhteen.
Kriteeri 8: Arvot ja etiikka
Osoitin

Kommentit

1)

On kuvattu, mitä eettisiä vaatimuksia ja haasteita
tehtävä asettaa ja miten niihin on vastattu.

Ei kuvausta.

2)

On kuvattu, miten toiminta vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja mielipideilmastoon, lisää
päihdeilmiön ja -työn laaja-alaista ymmärrystä.

Ei kuvausta, mutta asiassa toimittu hyvin.

3)

On kuvattu, miten toiminta parantaa päihdeongelmista kärsivien ja heidän läheistensä asemaa.

Ei oleellinen tässä (vrt. työn kohdentaminen).

4)

On todettavissa, että toiminta on toteutettu kohderyhmän oikeutta totuudenmukaiseen sekä vastaanottajaa kunnioittaen esitettyyn tietoon.

Kyllä. Toiminta ja siihen liittyvä tiedottaminen perustuu faktatietoihin ja on toteutettu vastaanottajaa
kunnioittavalla tavalla.

Huomioita kriteeristä 8
Kriteerin 8 kolmessa ensimmäisessä osoittimessa edellytetään arvoihin ja etiikkaan liittyvien asioiden
kuvaamista. Tällaisia kuvauksia ei Vantaa Välittää -hankkeen dokumentaatiosta löydy. Toisaalta arvioijien eteen ei ole tullut mitään, mikä aiheuttaisi erityistä huolta näiden kysymysten suhteen.
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Osoitin 2 liittyy siihen, miten toiminnan vaikutukset yhteiskunnalliseen keskusteluun ja mielipideilmastoon on otettu huomioon. Vaikka tästäkään ei ole erillistä kuvausta, on syytä todeta, että valitulla
toteutustasolla (paikallisyhteisö) tapahtuvaan keskusteluun ja mielipideilmastoon vaikuttaminen on
hankkeen keskeistä ydintä. Siihen on pyritty ja siinä on osattu hyödyntää viestinnän keinoja erinomaisesti. Aiheiden ja näkökulmien valinnat ovat edellyttäneet eettistä pohdintaa.
Oppilaitoksittain järjestetyt vanhempainillat keräsivät suhteellisen vähän väkeä, joten nuorten vanhempia päätettiin lähestyä kirjeellä. Kirjeessä tuodaan selkeästi esille, että kirje on lähetetty kaikille
ikäluokan vanhemmille. Kirjeen puhuttelumuodolla korostetaan samassa veneessä olemista (”Vanhempina joudumme usein kysymysten eteen…”). On pyritty välttämään osoittelevaa sävyä. Kirjeessä
kerrotaan Vantaalla tehdyn kyselyn tuloksesta sekä kuvataan alkoholin välittämisen lakiseuraamukset. Yhteisölliseen puuttumiseen ja vastuullisuuteen kannustetaan ja kerrotaan myös, mistä saa
apua. Kirjeestä saatiin vain vähän palautetta, mutta se oli pääosin positiivista. Interventio toteutettiin
osoittimen 4 edellyttämällä tavalla.
Kriteeri 9: Tavoitteellinen yhteistyö
Osoitin

Kommentit

1)

Kohderyhmälle on annettu aktiivinen osuus toiminnassa.
Tulkintaohje osoittimille 1:
0 pistettä: ei ilmene, että kohderyhmää on kuultu tai osallistettu.
1 piste: On varmistettu, että kohderyhmää on kuultu ja sen mielipiteet on otettu huomioon toimintaa suunniteltaessa.
2 pistettä: Kohderyhmä on alusta alkaen otettu tasavertaisena
osapuolena mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Uusia toimintamuotoja pilotoitu nuorten
ryhmien kanssa + kerätty palautetta.

2)

Toiminta on sovitettu keskeisiin strategioihin, esimerkiksi valtakunnalliset ohjelmat, kunnalliset turvallisuus- tai päihdestrategiat, koulun päihdeohjelma ja niin edelleen

Yhteys Alkoholiohjelman tavoitteisiin ja
Vantaan ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen.

3)

Yhteistyömahdollisuudet on kartoitettu ja hyödynnetty. Toimija
on selvittänyt mahdolliset yhteistyötahot, esimerkiksi päihdehuolto, kansalaisjärjestöt ja muut paikallisyhteisöt, koulut, työterveyshuolto, kohde- ja sidosryhmien keskinäiset verkostot.

Verkostoitunut hyvin kunnallisten toimijoiden sekä viranomaisten kanssa.
Seutuyhteistyö Klaari Helsingin kanssa. Kehittämisyhteistyö Laurean kanssa.

4)

On varmistettu, että kaikki osalliset sitoutuvat toiminnan sisältöön ja toteutustapaan. Toimintaa on valmisteltu keskeisten
toimijoiden yhteisessä prosessissa. On valmisteltu yhteinen, kirjallinen toimintasuunnitelma.

Keskeistä ohjausryhmän toiminta sekä
alueellinen kehittämistyö. Ohjausryhmätyöskentelyn tavoitteet kirjattu.

5)

Toimijoiden jatkuva keskinäinen tiedonkulku ja muu viestintä on
suunniteltu ja sen sisällöistä ja keinoista on sovittu.

Ohjausryhmä ja projektikoordinaattori
keskeisessä roolissa.

Huomioita kriteeristä 9
Hanke oli osa Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön kehittämistä koskevaa toimintasuunnitelmaa (hankesuunnitelma, s. 3). Se pyrki toteuttamaan Alkoholiohjelman tavoitteita ”yhteistyön parantaminen alkoholihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä paikallistasolla tai seudullisesti” sekä ”nuorten alkoholinkäytön ehkäisy” (hankehakemus). Hankkeessa on lähdetty etsimään vantaalaista tapaa
soveltaa Pakka-hankkeessa hyväksi havaittuja menetelmiä.
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Hankkeen kohderyhmät mielipiteineen ovat vaikuttaneet moniin hankkeen toimintoihin ja materiaaleihin. Aika Välittää! ja Kuka Välittää? -interventioita on kehittämisvaiheessa pilotoitu nuorten ryhmien kanssa. Interventioita kehitettiin saadun palautteen avulla eteenpäin. Olisi liikaa väittää heidän olleen osoittimen 1 mainitseva ”tasavertainen osapuoli toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa”,
mutta heidän näkemyksensä on aidosti hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.
Yhteistyökumppanit olivat aktiivisesti mukana. Esimerkiksi nuorisotyöntekijät olivat merkittävässä
roolissa niin kutsuttujen salkkujen rakentamisessa ja alueellisten tempauksien toteutuksessa. Yhteistyökumppaneiden haastattelun perusteella yhteistyö sekä lisääntyi että laadullisesti muuttui paremmaksi hankkeen aikana.
”Kaupan rooli ja osallistumistavat hankkeeseen sekä viranomaisrooli sekä hanketyöntekijöiden
roolit ovat selkiytyneet.”
”Nyt tietää kehen on yhteydessä. Yhteisillä hankkeilla on saatu jotain aikaiseksikin. Kaikilla on
rajalliset resurssit. Voidaan tehdä hienoja strategioita mutta tarvitaan ihmisiä toteuttamaan.
Tämä on yksi hanke jossa on saatu vietyä asioita eteenpäin.”
”(Mitä olet oppinut hankkeelta?) Yhteistyön merkitys asioiden hoitamisessa. Kun jokainen hoitaa oman osuutensa vähintään kohtuudella niin saadaan jotain aikaan.”
”(Miten yhteistyö on muuttunut hankkeen aikana?) Rennompaa kuin alussa. Uskaltanut arvioida muiden toimijoiden tekemisiä avoimesti. Aktiivinen yhteydenpito.”
(yhteistyökumppaneiden haastattelu)
Kauppiaille ja anniskelijoille suunnattuihin koulutuksiin oli vaikea saada osallistujia, ja vähitellen koulutusten järjestämisestä luovuttiin (ohjausryhmän kokous 5.6.2008). PTY:n edustaja totesi haastattelussa:
”Kaupan rooli ja osallistumistavat hankkeeseen ja viranomaisrooli sekä hanketyöntekijöiden
roolit ovat selkiytyneet. Tässä on ollut suureksi avuksi se, että PTY on voinut osoittaa hoitavansa ikärajavalvottujen tuotteiden omavalvonnan kehittämisohjelmaansa liittyvät henkilöstökoulutuksen osiot ja Vantaa Välittää on löytänyt niitä tukevan oman tekemisensä alueen.
PTY:n hankkeessa toteutettiin viime ja tänä vuonna ikärajapassi kaupan kassahenkilöille. Näin
ollen Vantaa Välittää vähensi suuntautumistaan kaupan henkilöstökoulutukseen ja lisäsi valvontayhteistyötä poliisin kanssa omavalvontaa tukien.” (yhteistyökumppaneiden haastattelu)
Olisi ollut toivottavaa, että tieto PTY:n tarjoamasta päällekkäisestä koulutustarjonnasta olisi tavoittanut hanketoimijat jo aikaisemmassa vaiheessa. Roolit ovat nyt hankkeen myötä selkiytyneet, ja toivottavasti yhteistyö voi jatkua kaikkia toimijoita hyödyttävällä tavalla.
Yhteistä suunnittelua ja tiedonkulkua eri yhteistyökumppaneiden välillä on helpottanut ilmeisen toimiva ohjausryhmä. Myös hankekoordinaattorin aktiivinen tyyli olla yhteydessä ja kertoa hankkeen kuulumisia on edesauttanut tiedonkulkua.
Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin monenlaista yhteistyötä. Opiskelijat olivat muun muassa
mukana Aika Välittää! -intervention tekemisessä. Tosin kävi myös ilmi, että kartoittamattomiakin yhteistyökumppaneita on – kaksi ja puoli vuotta hankkeen alkamisen jälkeen.:
”Tavoite että saataisiin hanskaan se mitä täällä (Vantaalla) tehdään. Häpeä myöntää ettemme
esimerkiksi tunne mitä järjestöt täällä tekevät. Meidän pitäisi saada haltuun mitä täällä tapahtuu. Hassua että tää toiminta on meidän vastuulla mutta ei tiedetä. Silloin voitaisiin valvoa sitä
laatuakin mitä täällä tapahtuu.” (yksikön haastattelu)
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Hankkeessa oli vahva orientaatio tarjonnan vähentämiseen Pakka-hankkeen mallin mukaisesti. Tämä varmaan osaltaan on vaikuttanut siihen, että hankkeessa rakentui vahva yhteistyö viranomaisten
suuntaan.
Toimijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että verkostomaisen yhteystyön ja monialaisen ehkäisevän
päihdetyön luonnetta eivät kaikki osapuolet olleet täysin sisäistäneet. Tämä ilmeni pahoitteluna ja
voimattomuuden tunteina siitä, kuinka vähän voimavaroja toimijalla oli antaa hankkeeseen tai kuinka
kaukana esimerkiksi valistaminen on toimijan omasta ydintehtävästä ja -osaamisesta. Tämän ei voi
havaita heijastuneen toiminnan tuloksiin, mutta yhteistyötä helpottaisi, jos tällaiset huolet osoitettaisiin aiheettomiksi, niin kuin ne ovatkin. Ehkäisevän päihdetyön periaatteellisella pohdinnalla ja yhteisellä keskustelulla ja koulutuksella voisi tässä olla motivoivaa ja selkiyttävää merkitystä.
Verkostoituneen työtavan ei pidä tuntua lisätehtävältä tai -rasitukselta oman työn näkökulmasta,
vaan päinvastoin sitä tulee saada lisäarvoa ja apua omaankin työhönsä, ja vastavuoroisesti muut
osapuolet voivat hyötyä jokaisen osapuolen omimmasta tiedosta ja osaamisesta. Todellinen yhteistyö on käytännössä aina vapaaehtoista, ja sen motiivit parhaimmillaan edellä kuvatulla tavalla "itsekkäitä". Ehkäisevä päihdetyö on osapuolten näkökulmasta nimenomaan oman työn ja osaamisen näkemistä ja toteuttamista osana strategista kokonaisuutta, josta tulee osiensa summaa isompi.

2.4 Työn toteutus (kriteerit 10–12)
Kriteerien 10–12 avulla tarkastellaan työn toteutusta ja siihen liittyviä valintoja. Laadukkaassa hankkeessa valittu tavoite on oikeaan osuva ja riittävän konkreettinen, resurssit ovat tavoitteeseen nähden riittävät ja tavoitteeseen vievät prosessit ja vaiheet on eritelty.
Kriteeri 10: Tavoitteen asettelu
Osoitin

Kommentit

1)

Työlle on asetettu konkreettinen tavoite ja se on
määritelty selkeästi niin, että sen toteutuminen kokonaan tai osittain tai toteutumatta jääminen voidaan todentaa.

Tavoitteeksi kirjattu nuorten päihteiden käytön vähentäminen on päämäärä pikemmin kuin tavoite.
Konkreettisia tavoitteita eri toimintojen osalta ei ole
kirjattu.

2)

Tavoite on eettisesti kestävä ja perusteltu.

Kyllä.

3)

Tavoite on määritelty niin, että se voidaan saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla ja menetelmillä annetussa ajassa.

ks. kohta 1.

4)

Tavoitteesta on johdettu osatavoitteita, mikäli tarkoituksenmukaista.

Olisi ollut hankkeen toteutukselle, seurannalle ja
arvioinnille hyödyksi.

Huomioita kriteeristä 10
Hankkeen tavoite (tai päämäärä, mikä olisi ollut tässä ehkä kuvaavampi termi) on nuorten päihteiden
käytön väheneminen Vantaalla. Keinoja ovat muun muassa oppitunnit, draamat, vanhempainillat sekä vähittäismyyjien ja anniskelijoiden kouluttaminen. Hanke olisi hyötynyt siitä, että keskeisiin kohderyhmiin liittyviin toimenpiteisiin oli määritelty selkeämmät mitattavissa olevat tavoitteet. Tällainen olisi
ollut esimerkiksi se, että nuorten mahdollisuudet saada ja ostaa alkoholia vaikeutuu. Tätä olisi ollut
helppo seurata internet-kyselyiden yhteydessä. Internet-kyselyitä kyllä tehtiin, mutta niissä ei käytetty
systemaattisesti vaikutuksia selvittäviä kysymyksiä.
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Hankkeen tavoite on eettisesti kestävä. On olemassa tutkimustietoa nuorena aloitetun alkoholin käytön yhteydestä myöhempään runsaaseen alkoholin käyttöön sekä alaikäisten alkoholin käytön erityisriskeistä. Tutkimukset yhteisöviestinnän vaikutuksesta tukevat hankkeessa tehtyjä valintoja tiedotustoiminnan suhteen.
Kuten kriteerien 5 ja 6 kohdalla tuli esille, hanke olisi voinut olla toteutukseltaan suunnitelmallisempi.
Päämäärällisen tavoitteen lisäksi hankkeella olisi pitänyt olla määriteltynä myös mitattavia osatavoitteita kohderyhmittäin (nuoret, vanhemmat, vähittäiskauppiaat). Tämä olisi helpottanut työskentelyä
sekä seurantaa ja arviointia. Tällaisia mitattavia osa- tai välitavoitteita olisi voinut olla esimerkiksi
Päihteiden ostamisen ja saamisen vaikeutuminen (arviointi internet-kyselyillä).
Keskustelun lisääntyminen päihdeasioista nuorten ja vanhempien välillä (arviointi esimerkiksi kyselyillä tai puhelinhaastatteluilla). Keskustelun lisääntyminen olisi merkittävä saavutettu
vaikutus, koska se on tutkimusten mukaan yksi suojaava tekijä (ks. artikkeli ”Arviointi ja
ehkäisevä päihdetyö”).
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kirjattu päämäärällinen tavoite on ollut toimiva, koska se on
ohjannut tekemistä ja tehtyjä valintoja. Se on pitänyt nopealiikkeisen ja erilaisia toimintoja kokeilleen
hankkeen koko ajan kurssissa.
Kriteeri 11: Resurssien varmistaminen
Osoitin

Kommentit

1)

(Kaikkia toimijoita koskeva) Resurssien käyttö on
suunniteltu ja niiden riittävyys suhteessa tavoitteeseen ja toimintaprosesseihin varmistettu.

Toteutuu hyvin.

2)

(Erityisesti kuntia koskevat lisäksi kolme seuraavaa) Kunnassa on ehkäisevän päihdetyön suunnittelusta ja yhteistyöprosesseista vastaava monialainen työryhmä sekä koordinoinnista vastaava työntekijä, joka on työryhmän jäsen.

Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö,
6 työntekijää syksyllä 2009 + Vantaa välittää projektikoordinaattori.

3)

Kunnassa tai kuntien yhteistoiminta-alueella ehkäisevään päihdetyöhön osoitettu erityistyöntekijän
työpanos on on 0,3-0,5 htv/ 20 000 asukasta.

Toteutuu hyvin:

Ehkäisevää päihdetyötä kunnassa koordinoivalle
työntekijälle on määritelty riittävä työaika ja riittävät
muut resurssit (laitteet, tilat ja niin edelleen) tehtäväänsä.

Ks. osoitin 2.

4)

Vantaalla asukkaita 195 397 (1.1.2009), ehkäisevän
päihdetyön yksikössä 6 työntekijää (+ projektikoordinaattori)

Huomioita kriteeristä 11
Vantaa Välittää -hankkeen rahoitus mahdollisti täysipäiväisen projektikoordinaattorin palkkaamisen
hankkeeseen. Lisäksi hankerahoituksella voitiin ostaa ulkopuolista osaamista. Tämä mahdollisti oppituntien, draamojen ja vanhempainiltojen hankkimisen ostopalveluina.
Hanke sijaitsi hallinnollisesti Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikössä, mikä takasi hankekoordinaattorille moniammatillisen tiimin tuen. Hanke pääsi myös hyödyntämään yksikössä jo olevia yhteistyörakenteita ja osaamista.
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Vantaa Välittää -hanke on luonnollisesti työllistänyt myös yksikön muita työntekijöitä. Haastatteluissa
tulikin esille, että työntekijöille ei ole kaikin osin ollut selvää, mikä on ollut hanketta ja mikä yksikön
muuta työtä. Tämä kertoo yhdessä tekemisestä ja siitä, että hanke on ollut tiukasti yksikön strategian
suunnassa. Uusien työmuotojen juurtumisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että työntekijät ovat
olleet mukana kehittämistyössä. Työmuodot ovat nyt tuttuja ja osin jo käytössä.
Hanke on kestänyt yllättävän hyvin sen, että sekä hankekoordinaattori että yksikön esimies ovat
vaihtuneet hankkeen aikana. Koska hankedokumentaatio ei ole ollut kovinkaan yksityiskohtaista, on
syytä olettaa, että perehdytyksestä on huolehdittu ja että asiaa ovat kannatelleet ja puheissaan vieneet eteenpäin myös muut yksikön työntekijät. Yhteistyökumppaneiden ja yksikön haastattelussa
hankekoordinaattori saa paljon kiitosta innovatiivisesta ja mukaansatempaavasta työotteestaan. Osin
esiintyi jo pelkoa siitä, miten asiat toimivat, jos niitä ei enää ole sama ihminen koordinoimassa. Yksikkö on kuitenkin jo pystynyt osoittamaan, että asia menee eteenpäin myös ihmisten vaihtuessa.
Jotta niin olisi myös jatkossa (hankerahoituksen päättyessä), on tärkeää miettiä, miten tähän yhteistyökumppaneiden kaipaamaan koordinaatioon liittyvät konkreettiset tehtävät tulevat jatkossa hoidetuksi.
Kriteeri 12: Toteutuksen suunnitelmallisuus
Osoitin

Kommentit

1)

Työn toteutus on vaihe vaiheelta kuvattu.

Ei ole. Päämäärä on kuitenkin ollut selkeä, samoin
perusajatus toimintamuodoista (oppitunnit ja niin
edelleen).

2)

Toimijoiden työnjako on määritelty.

Tilanteen mukaan.

3)

Mahdollisen ohjausryhmän asema ja tehtävät on
määritelty.

Kyllä.

4)

Osallisten mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön ja
toteutukseen on kuvattu.

Yhteistyökumppanit ovat olleet toimintamuotojen
kehittämisessä aktiivisesti mukana.

Huomioita kriteeristä 12
Vantaa Välittää -hankkeen suunnitelmallisuuden puutteesta on puhuttu jo aiemmissa kohdissa. Selkeä päämäärä on kuitenkin auttanut hanketta pysymään kasassa. Toteutus on edennyt yllättävän
johdonmukaisesti erilaisten toimintojen, yhteistyöryhmien, tempauksien ja järjestelyjen keskellä.
Hankekoordinaattorilla on ollut vahva näky siitä, mitä hankkeessa ollaan tekemässä.
Vuoden 2008 alusta hankkeeseen rekrytoitu koordinaattori toi työhön mukanaan sosiaalisen markkinoinnin käsitteen. Tämä teoria on selvästi antanut tekijälle kehikon, jonka avulla eri toiminnot on saatu osoittamaan samaan maaliin. Interventioiden rykelmästä sukeutui yhteisöehkäisyhanke, jossa
viestinnän keinoilla nostettiin nuorten päihteiden käytön ja aikuisten vastuun teema esille näkyvästi ja
tehokkaasti. Tätä tarkastellaan lähemmin luvussa 3.
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2.5 Kokonaisuuden tasapaino (kriteeri 1)
Vaatimus laatutekijöiden keskinäisestä yhteensopivuudesta viittaa laatutekijöiden keskinäiseen riippuvuuteen. Jokainen tekijä vaikuttaa siihen, miten muita tavoitellaan ja toteutetaan. On selvitettävä,
kuinka yhden laatutekijän toteuttamistapa, ratkaisut ja päätökset vaikuttavat muihin. (Soikkeli 2009)
Kriteeri 1: Laatutekijöiden yhteensopivuus
Osoitin

Kommentit

1) Suunnitelma on kunkin osatekijän osalta niin
tarkasti esitetty, että sen eri laatutekijöiden yhteensopivuus (toteuttamiskelpoisuus ja johdonmukaisuus) on todettavissa.

Hankesuunnitelma ei ole kirjoitettu tarkasti,
mutta suoritetun laatutähtiarvioinnin jälkeen
tasapainon tarkastelu on mahdollista.

2) On nimetty kyseisen hankkeen kannalta olennaiset laatutekijöiden suhteet ja kuvattu, miten
niiden keskinäinen tasapaino on varmistettu.

Ei.

3) On tehty suunnitelma siitä, miten laatutekijöiden keskinäinen yhteensopivuus varmistetaan
ja sitä voidaan tarvittaessa korjata myös työn
kuluessa.

Huomioita kriteeristä 1
Yhteensopivuuden ajatus on ehkäisevän päihdetyön laatukriteeristön haastavin kohta. Perusajatus
on se, että työ ei voi olla laadukasta ellei se täytä kahta ehtoa: laadun jokaisen osatekijän on oltava
laadukkaasti suunniteltuja ja toteutettuja. Sen lisäksi on varmistettava, että osatekijät eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa.
Koska hankesuunnitelmaa ei ole rakennettu laatutähden mukaan, ei tasapainon tarkastelu löydy dokumenteista erillisenä asiana. Suoritetun arvioinnin perusteella merkittäviä ristiriitoja ei kuitenkaan
ole havaittavissa. Kysymys valittujen toimenpiteiden ja asetetun tavoitteen välisestä suhteesta kuitenkin herää. Hankkeessa käytettiin paljon resursseja ostopalveluina toteutettujen oppituntien ja
draamojen järjestämiseen. Niiden sisällön tarkastelun perusteella ei ole mitään syytä olettaa, etteivätkö ne olisi olleet sinänsä hyviä menetelmiä. Sekä draamoissa että EOPH:n tunneilla käytetyssä
Hubu®-menetelmässä on perinteiseen opetukseen verrattuna vahva dialogisuuden elementti. Tutkimusten mukaan tämä on vaikuttavampaa kuin yhdensuuntaiset menetelmät. On kuitenkin niin, että
vaikka määrällisesti oppitunteja ja draamoja järjestettiin paljon, ne koskettivat vain kerran kutakin oppilasta.
Tässä hankkeessa järjestetyillä, koulussa tapahtuvilla interventioilla on kuitenkin ollut toinenkin tehtävä: Ne ovat olleet yksi mediaa kiinnostava asia ja ne ovat herättäneet keskustelua eri tahoilla.
Tämä ”puheen aikaansaaminen” on ollut keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta (ks. tarkemmin
luku 3). Tämä välineellinen tavoite olisi kuitenkin saavutettu pienemmilläkin toteutusmäärillä, jolloin
resursseja olisi säästynyt esimerkiksi toimintamallien kuvaukseen: mitä elementtejä yhteisöllinen ehkäisy voi Vantaalla pitää sisällään, minkälaista yhteistyötä tarvitaan, kuka koordinoi, mitä välineitä on
olemassa, mistä saa apua ja niin edelleen. Toimintamallien kuvaukset ja juurruttamistyö ovat kyllä jo
pitkällä, mutta on olemassa riski, että työ jää kesken, kun ylimääräinen resurssi eli hankerahoitus
päättyy.
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2.6 Yhteenveto Laatutähdestä
Työn kohdentaminen
Vantaa Välittää -hanke on hyvin ja perustellusti kohdennettu. Sekä ehkäisevän päihdetyön vaikuttamiskohteet että toteutustasot on esitelty hankesuunnitelmassa ja niiden valinta on perusteltu tutkimustuloksiin vedoten. Kohderyhmien valinnassa on hyödynnetty Pakka-hankkeen esimerkkiä sekä
Kouluterveyskyselyn tuloksia. Toimijan mahdollisuuksia vaikuttaa valituissa kohteissa ja toteutustasolla ei ole perusteltu, mutta mahdollisuuksien voidaan katsoa olevan olemassa. Tämä perustuu
muun muassa hankkeen ”kotipesän” sijaitsemiseen ehkäisevään päihdetyöhön keskittyvässä yksikössä sekä hankkeen laajoihin yhteistyöverkostoihin.
Työn seuranta ja arviointi
Vantaa Välittää -hankkeen toteutuksen tueksi ei ole tehty systemaattista arviointi- tai
seurantasuunnitelmaa. Projektikoordinaattorin vahva arvioiva ajattelu sekä hankkeen selkeä
päämäärä on kuitenkin pitänyt moninaisia toimintoja sisällään pitäneen hankkeen suunnassaan.
Hankkeessa olisi pitänyt tarkemmin miettiä eri toimintojen oletettu vaikutusketju. Nyt valinnat tehtiin
esimerkiksi Pakka-hankkeen esimerkkiin nojaten tai osallisilta saatujen ideoiden perusteella. Molemmat lähtökohdat ovat hyviä, mutta niiden rinnalla olisi ollut hyödyksi miettiä, onko valittu keino paras mahdollinen tavoitteen saavuttamiseksi. Tätä olisi helpottanut, jos hankkeessa olisi asetettu välija/tai osatavoitteita sekä pohdittu onnistumisen indikaattoreita eri prosesseille.
Hankkeessa syntyneitä hyviä toimintamalleja ja materiaaleja ollaan systemaattisesti levittämässä.
Asioista on jo tehty päätöksiä (syksy 2009), ja todennäköisesti suunnitelmissa päästään vielä pidemmälle ennen hankkeen päättymistä.
Hankkeen tuloksia on ajateltu arvioitavan Kouluterveyskyselyn avulla (2010). On huomioitava, että
kysely kertoo asioiden kehitystrendeistä Vantaalla, sen perusteella ei voi tehdä päätelmiä yhden lyhyen hankkeen onnistumisesta tai epäonnistumisesta.
Hankkeen viestintätoiminta on ollut erityisen ansiokasta. Se on ollut keskeinen väline päämäärään
pyrkimisessä. Lisäksi sen avulla hankkeen kokemuksia ja tuloksia levitetään yhteiseksi hyödyksi.
Hankkeen seurannasta ja raportoinnista eivät ilmene kaikki hankkeen saavutukset ja onnistumiset
esimerkiksi mediahuomion osalta. Tämä on valitettavaa, koska on tärkeää hyödyntää kaikki mahdollisuudet vahvistaa tietoisuutta ehkäisevän päihdetyön mahdollisuuksista sekä vahvistaa luottamusta
sitä kohtaan.
Työn sisältö
Vantaa Välittää -hankkeen tietoperusta on vahva ja siinä on hyödynnetty myös kokemuksia muista
vastaavista hankkeista. Yhdessä yhteistyöverkostojensa kanssa hankkeen käytössä on ollut monipuolista tietoa ja näkemystä Vantaan eri alueista sekä hankkeen kohderyhmistä. Hanke perustuu
eettisesti kestäviin valintoihin ja työtapoihin.
Hanke on linjassa Alkoholiohjelman kanssa ja sen avulla kehitetään Vantaan kaupungin ehkäisevää
päihdetyötä kaupungin linjausten mukaisesti. Yhteistyöverkostot ovat hankkeessa olleet laajat ja toimivat, yhteistyökumppanit ovat olleet aidosti mukana suuntaamassa hankkeen toimintoja, kehittämässä menetelmiä ja viemässä hankkeen viestiä eteenpäin. Erityisen vahvaa yhteistyö on ollut kaupungin eri toimialojen sekä viranomaisten kanssa. Yhteistyö alueen sosiaali- ja terveysalan järjestö-
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jen kanssa on ymmärrettävästi jäänyt tässä hankkeessa vähemmälle: tarjontaan vaikuttamisen
orientaatio on suunnannut yhteistyötä viranomaispuolelle.
Yhteistyökumppanit ovat haastattelujen mukaan tyytyväisiä yhteistyöhön ja kokevat sen sekä lisääntyneen että laadullisesti parantuneen hankkeen aikana. Odotuksia ja toiveita yhteistyön sekä ehkäisevän päihdetyön yksikön koordinoivan roolin jatkumiselle on paljon.
Työn toteutus
Kuten edellä tuli esille hanke olisi hyötynyt väli- ja osatavoitteiden asettamisesta. Tämä olisi helpottanut hankkeen hallintaa ja valintojen tekemistä matkan varrella. Se olisi myös auttanut hankkeen
seurannan ja arvioinnin prosesseja. Tästä huolimatta hanke on pysynyt hyvin päämääränsä suunnassa.
Hankkeella on ollut käytössään sekä aikaa, osaamista että rahallisia resursseja toimintojen läpiviemiseen. Tärkeänä resurssina ovat olleet ehkäisevän päihdetyön yksikkö sekä hankkeessa toimineet yhteistyökumppanit. Hankekoordinaattori on tehnyt työtään kiinteästi muiden kanssa, mikä on
luontevasti häivyttänyt rajaa projektityön ja yksikön muun työn väliltä. Tämä on hyödyttänyt sekä
hanketta että yksikköä: hankkeen ideoinnissa ja toteutuksessa ovat olleet apuna monen ammattilaisen näkökulmat ja työpanos, ja toisaalta hankkeen toimintojen juurtuminen yksikköön on osin jo pitkällä.
Laatutekijöiden yhteensopivuus
Suoritetun arvioinnin perusteella merkittäviä ristiriitoja eri laatutekijöiden välillä ei ole havaittu. On
kuitenkin syytä tarkastella valittujen toimenpiteiden ja asetetun tavoitteen välistä suhdetta. Hankkeessa käytettiin paljon resursseja ostopalveluina toteutettujen oppituntien ja draamojen järjestämiseen. Ne olivat sisällöltään laadukkaita ja tavoitteiseen sopivia, mutta näin toteutettuina niiden osuus
oli hankkeesta ehkä tarpeettoman suuri. Hankkeen keskeinen tulos oli keskustelu, jota aikaansaatiin
eri areenoilla. On perustelua olettaa, että tällä keskustelulla on vaikutusta kohderyhmän asenteisiin
hankkeen tavoitteiden suunnassa. Tämän keskustelun aikaansaamiseksi oppitunteja ei olisi tarvittu
näin paljon. Jos tämän asian suhteen olisi tehty toisenlainen valinta, olisi resursseja säästynyt muun
muassa toimintamallin kuvaamiseen ja juurruttamistyön tukemiseen. Niiden onnistuminen on keskeistä sen varmistamiseksi, että Vantaa Välittää -hankkeen aloittama hyvä työ jatkuu.
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3

HANKKEEN VIESTINTÄ – ONKO KAMPANJOINNISSA SITTENKIN MIELTÄ?
Valistus ja kampanjointi, etenkin joukkotiedotuskampanjat, ovat ehkäisevässä päihdetyössä pitkään
olleet vastatuulessa eikä niitä enää juuri suositella vaikuttavuuden näkökulmasta. Voi sanoa että ne
ovat miltei menettäneet maineensa työmenetelminä. Silti niitä edelleen näkee runsaasti, ja myös
Vantaa välittää -hankkeessa on media- ja valistuskampanjointi keskeistä. Asiantuntijoiden tavallinen,
kyyninen selitys kampanjoinnin ja valistuksen jatkuvalle suosiolle on se, että ne tarjoavat toteuttajalleen näkyvyyttä ja imagohyötyä eivätkä kaikki välttämättä muusta ole kiinnostuneitakaan. Näkyvää ja
vastuullisen mielikuvan antavaa esiintymistä päihdeasioissa suosivat erityisesti ne, jotka eivät pidä
tehokkaammista tavoista vähentää alkoholihaittoja, kuten hinnan ja saatavuuden sääntelystä.
Viestinnän keinoja ja merkitystä ehkäisevässä päihdetyössä voi ja pitää katsoa vivahteikkaamminkin
kuin tuon perinteisen "valistusta vai rajoituksia" -jaon läpi. Voi ajatella, että kampanjointi ja valistus
ovat hyviä renkejä mutta huonoja isäntiä.

3.1 Mistä vastatuuli puhalsi
On hyvä palauttaa mieleen 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten asenneilmasto: yhtäältä silloinen
raittiustyö ja ehkäisevä päihdetyö näkyi ulospäin juuri valistuksena ja kampanjoina, toisaalta alettiin
esittää työlle uudenlaisia laatu- ja vaikuttavuusvaatimuksia. Herättiin kysymään, tuottaako valistukseen ja kampanjointiin uhrattu raha ja vaiva mitään. Julkisen rahan käyttöä ei voi perustella pelkästään hyvällä asialla ja toiveilla. Asiantuntijat ja tutkijat vaativat päihdeongelmien ehkäisemisen keinojen arvioimista tutkimustiedon pohjalta ja arvostelivat vallitsevaa valistusta siitä, että siihen uhrattiin
varoja joko lainkaan tutkimatta sen vaikuttavuutta tai soveltaen keinoja, joiden tehottomuus jo oli tutkimustiedolla vahvasti osoitettu. Alkoholitutkijoiden keskuudessa muodostui yleiseksi kiteytys: ”Valistus ei toimi”. Vaihtoehdoksi esitettiin, kuinka saatavuuden rajoituksilla ja hintapolitiikalla on osoitettua
kulutusta ja haittoja hillitsevää vaikutusta (Soikkeli 2008, 58–59).
Tähän asetelmaan voi lisätä ajalle ominaisen alkoholiliberaalin asenteen suuressa osassa viestimiä
ja päättäjien keskuudessa sekä alan työntekijöiden kriittisyyden omaa työtä kohtaan, joka oli Aarvan
(1991) mukaan reaktioita aikaisempaan, ”Turmiolan Tommi” -henkiseen, moralistiseksi ja autoritaariseksi miellettyyn raittiusvalistukseen. Paradoksaalisesti valistusta suosivat nimenomaan liberaalit,
koska se pystyttiin esittämään positiiviseksi vaihtoehdoksi kavahdettaville rajoituksille: päihdeongelmat hoituvat valistuksella, kunhan monopoli ja holhoaminen lopetetaan. (Soikkeli 2008, 58–59)
”Valistus ei toimi” on yksinkertaistus, mutta se muodostui joksikin aikaa totuudeksi, jonka taakse ei
tunnettu tarvetta katsoa. Osa valistuksen toimimattomuus -kritiikistä kohdistuu epärealistisiin odotuksiin. Odotettiin, että tietylle kampanjalle altistuneiden tulee heti vähentää päihteiden käyttöään tai
kampanja on tulokseton. Vaaditunlaisia vaikutuksia ei pelkällä kampanjoinnilla kuitenkaan voi saada
aikaan. Jos käyttäytymismuutoksia ylipäänsä tapahtuu, ne ovat lyhytaikaisia.

3.2 Tärkeysjärjestys, yleisen mielipiteen paine, tulkintakehys – viestintätutkimuksen
antia päihdetyölle
Joukkotiedotustutkimuksen piirissä oli jo 1960-luvulla torjuttu aiemman, propagandan vaikutuksiin
keskittyneen tutkimusperinteen oletus joukkoviestinnän suurista mahdollisuuksista muuttaa ihmisten
ajattelua ja käyttäytymistä nopeasti, dramaattisesti ja näiden itsensä kykenemättä vastustamaan
propagandan vaikutuksia. Alettiin korostaa vastaanottajan vapautta ja aktiivisuutta viestien sisällön
tulkitsijana ja hänen mahdollisuuttaan liittää viesteihin omia merkityksiään – puhuttiin vastaanottotutkimuksesta (Pietilä 1997, 186–193.)
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"Enimmän aikaa lehdistö ei juuri onnistu kertomaan ihmisille mitä heidän pitäisi ajatella asioista, mutta se onnistuu hämmästyttävän hyvin kertomaan lukijoilleen, mitä asioita heidän pitäisi ajatella", kirjoitti Bernard Cohen vuonna 1963 (Dearing & Rogers 1996, 1) ja avasi näillä sanoilla uuden näkökulman myös siihen, miten joukkotiedotusta voi käyttää asioiden edistämiseen ja miten ei. Tämä tutkimussuuntaus sai 70-luvun alussa vakiintuneen nimen "agenda-setting" -teoria (mt. 7). "Agenda"
voidaan kääntää kokouksen esityslistaksi tai asialistaksi. Sana ei ihan tarkasti käänny suomeksi, sillä se viittaa myös asioiden tärkeysjärjestykseen: mitkä asiat ovat meidän "asialistoillamme" ja millä
sijalla?
Teorian piirissä puhutaan erikseen joukkotiedotuksen, yleisen mielipiteen ja politiikan asialistoista
(mt. 9). Joukkoviestimet siis suuntaavat yleisön mielenkiinnon joihinkin erityisiin kysymyksiin tai ongelmiin. Yleinen mielipide puolestaan vaikuttaa siihen, millaisia poliittisia päätöksiä tehdään. Vaikutukset ovat monensuuntaisia: joukkoviestimet muovaavat yleisen mielipiteen asialistaa mutta ovat
myös sen vaikutuksille alttiita. Agenda setting -teoria korostaa joukkoviestinten priorisoivaa vaikutusta. Ne nostavat tiettyjä asiakysymyksiä etualalle ja jättävät toiset taustalle (Kunelius 1998, 127).
Joukkoviestinnällä on kyky vääristää käsityksiämme muiden mielipiteistä. Hiljaisuuden kierre -teoria
olettaa, että ihminen luonnostaan pelkää yhteisön hyljeksintää ja on siksi halukas myötäilemään
yleistä mielipidettä tai vaikenemaan omastaan silloin kun sisimmässään ajattelee toisin. Luemme
joukkoviestimistä muiden mielipiteitä ja sopeudumme niihin (Kunelius 1998, 128). Joukkoviestimet
eivät kuitenkaan välttämättä heijasta yleistä mielipidettä, vaan esimerkiksi toimittajien keskuudessa
suosittuja käsityksiä. Kun yleinen mielipide joskus näyttää muuttuvan nopeasti ja radikaalisti, mieltään muuttanut ihmisjoukko ei välttämättä ole niin suuri kuin näyttäisi. Esimerkiksi valtaosa suomalaisista tuskin muutti jyrkästi mielipiteitään vuosituhannen vaihteessa, kun alkoholiliberalismi menetti
nopeasti voimaansa ja vaikutusvaltaansa ja vahingoista huolestuneet, sääntelyä vaativat äänet voimistuivat. Muutos on tapahtunut myös siinä, ketkä nyt pääsevät ääneen ja ketkä vaikenevat.
Alkoholiliberaalissa kertomuksessa ongelmien keskeinen syy oli holhous. Alkoholista tuli kielletty hedelmä, ja se sai siksi suhteettoman merkityksen ihmisten mielissä. Sitä ei myöskään holhouksen,
esimerkiksi myynti-ikärajojen takia opittu alun perin käyttämään sivistyneesti kuten Keski- ja EteläEuroopassa, missä tuon kertomuksen mukaan viinin kohtuulliseen käyttöön opitaan perheaterioilla
pienestä pitäen. Niinpä alkoholin tarjoaminen lapsille ja nuorille ei voinut olla ainakaan pahasta, se
päinvastoin voisi osaltaan ratkaista alkoholiongelmamme, joka näin näyttäytyi osaksi laajempaa metsäläisongelmaamme. Emme hallitse small talkia, pukeutumisetikettiä, poskisuudelmia emmekä
alkoholin sivistynyttä käyttöä.
Edellä kuvattiin (karrikoiden ehkä) takavuosien joukkoviestimissä yleinen tulkintakehys tiettyyn ongelmaan, ja kuten nähtiin, tuo tulkintakehys vaikuttaa ratkaisevasti myös siihen, millaisia ratkaisuja
pidämme hyvinä. (Ks. Kunelius 1998, 128–129).
Jos haluamme vaikuttaa vanhempiin, yrittäjiin, viranomaisiin ja nuoriin niin, ettei nuorille tarjottaisi,
myytäisi eikä välitettäisi alkoholia, meidän on kyettävä kehystämään kysymys toisin sekä saattamaan oma tulkintakehyksemme tehokkaasti ihmisten tietoon – joukkoviestinten avulla tietysti. Ajanmukaisen tulkintakehyksen tarjoaa tieto siitä, kuinka erityisillä tavoilla alkoholi ja muut päihteet vahingoittavat nimenomaan nuorta, vielä kehittyvää ihmistä: hidastavat ja heikentävät kypsymistä, altistavat myöhemmille riippuvuuksille ja niin edelleen.
(ks. Tarnaala 2006. http://neuvoa-antavat.stakes.fi/FI/kehittaminen/tyovalineet/nuoret.htm.)
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Päihteiden käyttöä ja haittoja voi näiden teorioiden perusteella ehkäistä pyrkimällä mukaan julkiseen
keskusteluun ja tuomalla esiin totutusta poikkeavia näkökantoja. On päästävä mukaan määrittelemään asioiden tärkeysjärjestystä ja tulkintakehyksiä ja murtamaan hiljaisuuden kierteitä. Ehkäisevän
päihdetyön toimijat voivat oppia viestinnän tutkimuksesta, ettei joukkoviestinten tai kampanjoiden
avulla kannata yrittää kääntää ihmisten päitä tai saada heitä käyttäytymään tai ajattelemaan toivomallamme tavalla, mutta ne voivat auttaa suuresti tärkeinä pitämiemme asioiden nostamisessa julkisuuteen – tai yhtä hyvin kätkeä ne näkyvistä ja leimata toisarvoisiksi. Kaikki tämä korostaa sitä, kuinka tärkeää on vaikuttaa mediaan ja koettaa toimia sen kautta.

3.3 Päihdetyön tutkimus ja viestintä
Yksilön käyttäytymiseen joukkotiedotuksella ei ole nopeita vaikutuksia. Pikemmin se jättää jäljen vastaanottajan mielikuviin ja todellisuuskäsityksiin. Vastaanotettu viesti voi saada merkityksensä vasta
jossakin tietyssä elämäntilanteessa, ja niin vaikutukset voivat olla pitkäänkin näkymättömissä. Joka
tapauksessa vastaanottaja kohtaa viestit jollakin tavalla, ja niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin vaikutukset saavat alkunsa näistä kohtaamisista (Aarva 1991, 61). Matti Piispa on verrannut yksittäisiä valistustekoja pisaroihin, jotka yksinään ja välittömästi eivät saa aikaan juuri mitään näkyvää, mutta jotka yhdessä lukemattomien muiden pisaroiden kanssa voivat ajan mittaan muodostaa suuren virran,
joka muovaa suomalaista päihdemaisemaa uuteen uskoon (Piispa 1999, 9). Tällaisia vähittäisiä
muutoksia voi tutkimuksen keinoin nähdä vain jälkikäteen, tarkastelemalla riittävän pitkää ajanjaksoa, kuten Hakkaraisen (2000) tutkimuksessa tupakoinnin menestyksekkäästä vähentämisestä
Suomessa on tehty.
Alkoholiohjelman 2004–2007 taustamuistiossa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 143–150) on tiivis katsaus eri menetelmiin ja niiden vaikuttavuuteen tutkimuksen valossa. Yhteisöehkäisytyyppisten hankkeiden kannalta seuraavat niistä ovat erityisen tärkeitä:
Alkoholin saatavuuden rajoitukset – kuten myyntiajat, myyntipisteiden määrä, ikärajat ja
niiden valvonta – voivat tehokkaasti vähentää kulutusta ja haittoja.
Tutkimustulokset juomistilanteisiin vaikuttamisen (muun muassa myynnin ja anniskelun
omavalvonta ja koulutus sekä julkisilla paikoilla juomisen ja humalakäyttäytymisen
hillitseminen tehostetulla valvonnalla ja kampanjoinnilla) tuloksellisuudesta ovat vaihtelevia,
mutta lupaaviakin tuloksia on saatu.
Paikallisiin alkoholioloihin vaikuttaminen monialaisilla yhteisöinterventioilla, joissa
yhdistetään esimerkiksi tiedotuskampanja alkoholin alaikäisille välittämistä vastaan,
vanhempainillat, koulutunnit ja tehostettu valvonta, antaa hyviä tuloksia.
Monialaisen yhteisöintervention keinot ja tavoitteet eroavat monin tavoin siitä mihin tiedotusta ja
kampanjointia ehkäisevän päihdetyön keinoina – ja usein ainoina keinoina – on ennen käytetty, ja
siksi myös takavuosien kriittiset, usein kyyniset asiantuntija-arviot eivät siihen sellaisinaan päde.
Yhteisöinterventio ei lähesty yksilöitä ikään kuin yksilöllisesti puhutellen: sinun on nyt muutettava
käyttäytymistäsi, vaan se kohdistuu yhteisön tapaan olla ja toimia. Yhteisö voi muuttua niin, että
päihteiden hankkiminen ja käyttö on vaikeampaa, käyttö on vähemmän haitallista, päihteettömiä
vaihtoehtoja on enemmän ja ne ovat houkuttelevampia, ja ennen kaikkea: voidaan vaikuttaa yhteisön piirteisiin ja ominaisuuksiin, jotka altistavat sen jäseniä päihdeongelmille tai suojaavat heitä niiltä.
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Ihmisten on vaikea muuttaa käyttäytymistään yleisen mielipideilmaston vastaiseksi, koska silloin koemme olomme uhatuksi. Niinpä uudemmassa, niin sanotussa virittävän valistuksen teoriassa ajatellaankin, että viestinnän kohteena on yhteisö, keskusteluilmapiiri, yleinen mielipide, sillä vasta sen
muututtua yksilöt voivat laajassa mitassa muuttaa käyttäytymistään.
Viralliset ja epäviralliset normit alkoholin käytön suhteen, juomistilanteisiin vaikuttaminen sekä alkoholin saatavuuden ja hinnan sääntely ovat tutkitusti vahvoja keinoja vähentää alkoholin haittoja, mutta poliittisesti usein epäsuosittuja. Päihdeviestinnän yksi tehtävä ehkäisevässä päihdetyössä onkin
puhua hyödyllisten päihdepoliittisten muutosten puolesta. Esimerkiksi Hawkins ja muut (2002) katsovat, että on näyttöä valistuksen kyvystä kohottaa yleisön tietoisuutta ja mobilisoida tukea päihdehaittojen ehkäisemisen kannalta tärkeille poliittisille aloitteille. Hakkarainen (2000) puolestaan on osoittanut, kuinka suomalainen menestyksekäs tupakkapolitiikka mahdollistui ja sai kansan tuen suurelta
osin juuri joukkotiedotuksen keinoin käydyn kampanjoinnin, lobbauksen ja yhteiskunnallisen keskustelun virittämisen ansiosta.
Yhteisöinterventiot kohdistuvat myös päihteiden tarjontaan ja vaikuttavat siksi myös niiden käytön
ehtoihin ja mahdollisuuksiin. Tarjonnan vähentämis-interventioiden tueksi tarvitaan tiedotusta rajoituksista sekä niiden perustelua, sillä normeilla ei ole suurta tehoa ilman laajaa hyväksyntää.

3.4 Kampanjoinnista
Kampanja on yhden määritelmän mukaan viestintää, joka pyrkii tietoisesti vaikuttamaan yksilöihin,
kohdistetaan suurelle yleisölle, toteutetaan rajatussa ajassa ja käyttää monia eri keinoja tiedon välittämiseen. Kampanja on määritelty myös ajallisesti rajoitetuksi intensiiviseksi viestinnäksi, jossa käytetään koordinoidusti useita kanavia ja joka välittää yksinkertaistetun sanoman määrätylle kohderyhmälle (Thorsen & Andersson 2000; Åberg 1989).
Kampanjointi on hyvin näkyvä ja suosittu osa ehkäisevää päihdetyötä. Se herättää siksi myös runsaasti kritiikkiä. Usein se näyttää pinnalliselta ja näennäiseltä tavalta käsitellä vaikeita aiheita, koska
sen muoto vaatii yksinkertaisia, ytimekkäitä sanomia. Poliittisesti valistuksen ja kampanjoinnin suosiminen on tapa pelastaa kasvot, kun tutkitusti vahvoihin mutta epäsuosittuihin keinoihin, kuten veroja hintapolitiikkaan, ei haluta turvautua. (Soikkeli 2008)
Kampanjat eivät yksinään juuri vaikuta päihteiden käyttöön, mutta osana laajoja hankkeita tai pitkäjänteistä strategiaa ne voivat olla hyödyllisiä (Cuijpers 2003, 13–14; Loxley et al. 2004, 176–178). Ne
voivat osaltaan luoda asenteellisia ja poliittisia edellytyksiä vaikuttaville yhteiskunnan tai yhteisötason
toimille (Morgan 2001, 37–38; Hawks et al. 2002, 27).
Maailman terveysjärjestön julkaisemassa kirjallisuuskatsauksessa (Hawks et al. 2002) ehkäisevän
työn menetelmien vaikuttavuudesta esitetään joukkotiedotuskampanjoista seuraavanlaisia päätelmiä:
Vaikka joukkotiedotuskampanjointi on päättäjien keskuudessa suosittua ja yleisön laajalti
kannattamaa, on ollut vaikea osoittaa sen kustannusvaikuttavuutta (tehokkuutta). Osin
kysymys on tutkimisen vaikeudesta: vertailuryhmää, joka ei olisi altistunut joukkotiedotuskampanjalle, on vaikea löytää, eikä joukkotiedotuskampanjan vaikutuksia ole helppo eristää
muista vaikutteista, joita kohderyhmä samaan aikaan saa.
On osoitettu, että joukkotiedotuskampanjat, jotka toteutetaan yhdessä muiden keinojen
kanssa, osana yhteisöön kohdistuvaa laajempaa interventiota, vaikuttavat niin asenteisiin
kuin käyttäytymiseenkin tehokkaammin kuin joukkotiedotuskampanjat yksinään.
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Mediakampanjoiden on osoitettu voivan kohottaa yleistä tietoisuutta päihteistä ja niiden
käytöstä, ja niiden avulla voi hankkia tukea päihdepoliittisille aloitteille.
Yksilöiden käyttäytymisen muuttaminen näyttäisi edellyttävän sekä tarkan tiedon tarjoamista että väärän tiedon vähentämistä. Laillisten päihteiden, erityisesti alkoholin ja tupakan
mainonta muodostaa vastapainon, joka saattaa vähentää terveyssanomien vaikutuksen
tai jopa mitätöidä sen.

3.5 Havaintoja Vantaa Välittää -hankkeen viestinnästä
Vielä suunnitteluvaiheessa Vantaa Välittää -hankkeen viestintää tarkasteltiin melko rutiininomaisesti,
tapahtumista tiedottamisena. Tosin paikallislehden kanssa oli neuvoteltu hankkeeseen liittyvästä juttusarjasta. Yleisesti oli vain julistettu, että tiedottaminen ja julkisuus ovat keskeinen osa hanketta
(hankesuunnitelma, 7).
Hankkeen kuluessa tuo julistus alkoi saada katetta, ja myös viestinnällinen tausta-ajattelu vahvistui:
toteutukseen vaikutti vahvasti projektikoordinaattorin esittelemä sosiaalisen markkinoinnin teoria.
Näyttää, että viestinnän merkitys hankkeelle kiteytyi vasta tässä vaiheessa – ajoissa kuitenkin, jotta
tämä välttämätön palanen vaikuttavan intervention palapelissä ehti asettua paikalleen. Hankkeen
ohjelmateoria, sellaisena kuin se käytännöstä ilmeni, näyttää tältä:
1) Monialainen interventio yhteisöön eli yhteisöehkäisy. Vantaa Välittää -hanke nousi suomalaisen ehkäisevän päihdetyön lippulaivaan, jota tässä kutsumme yhteisöehkäisyksi (ks.
artikkeli "Ehkäisevä päihdetyö, mitä se on ja mistä se tulee"). Sille on ominaista yhdistää
kysynnän ja tarjonnan vähentämistoimet sekä työn kohdistaminen koko yhteisöön.
2) Yhteisömobilisaatio. Tuekseen yhteisöehkäisy tarvitsee toimia, joiden tavoitteena on luoda
ymmärrystä, hyväksyntää ja tukea yhteisötason ehkäisyinterventioille. Siinä media nähdään strategiseksi välineeksi, jonka tavoitteena on edistää yhteisön hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä aloitteita ja toimia. (Holmila et al. 2009, 52). Vantaa välittää -hankkeen
piirissä käytettiin tästä käsitettä osallistaminen. Olennaista on, että vain joukkotiedotuksen
keinoin voidaan tällainen tuki yhteisöehkäisylle hankkia.
3) Kulttuurisen muutoksen käynnistäminen koko yhteisössä synnyttämällä hankkeen päätavoitteen – nuorten alkoholin käytön vähentämisen tarjontaa rajoittamalla – suuntaista
keskustelua ja toimintaa. Teema nostettiin yleisen mielipiteen agendalle sekä viestinnän
että konkreettisten, näkyvien toimien avulla.
4) Hankkeen tavoiteltu vaikutus voi täydessä mitassaan realisoitua näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena: nuorten alkoholin saatavuus vähenee, kun asenteet ja käytännöt kodeissa
ja ympäristön aikuisten sekä nuorten itsensä keskuudessa tiukkenevat sekä anniskelun,
välittämisen ja myynnin muodollinen ja epämuodollinen kontrolli tehostuu. Tämä
puolestaan vähentää alkoholin näkyvyyttä ja asemaa nuorten elämään ilman muuta
kuuluvana asiana ja mahdollistaa kulttuurisen muutoksen raittiimpaan suuntaan.
Kun haluttiin vaikuttaa asenteisiin ja yleiseen mielipiteeseen alkoholin nuorille välittämistä vastaan,
hankkeen omien dokumenttien perusteella hallitsevaksi argumentiksi nousi välittämisen laittomuus.
Ei ole varmaa, oliko tämä valinta kaikkein tehokkain. Tosin suomalaiset ovat lainkuuliaista kansaa,
mutta näin yksinkertainen viesti saattaa kallistua jopa auktoriteettiuskoon vetoamiseksi, ja se ei ole
kovin tehokas koukku. Aineistosta ilmenee tosin, että muitakin argumentteja nostettiin laittomuuden
rinnalle.
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Normin olemassaolo ei riitä, jotta ihmiset saadaan noudattamaan sitä muuten kuin rangaistuksen pelosta. Nyt puhumme lain vastaisesta toiminnasta, josta kiinni jäämisen riski on hyvin pieni eikä sitä
juuri voi kasvattaa esimerkiksi alkoholia lapsilleen kotona tarjoavien vanhempien osalta – ottamatta
tässä kantaa siihen, olisiko se edes suotavaa. Normin, ollakseen tehokas, on saavutettava kansalaisten hyväksyntä. Se ei perustele yleisölle itse itseään vaan se pitää perustella hyödylliseksi. Välittämisen ja tarjoamisen laittomuudelle on esitettävä hyvät syyt, ja niitä onkin tarjota. Alkoholin tarjoaminen, välittäminen ja myynti lapsille ja nuorille on kielletty, koska alkoholi vahingoittaa juuri heitä aivan eri tavalla kuin aikuisia. Tämän tulisi olla viestin kärki.
Hankkeen pitkäaikaisten vaikutusten saavuttaminen ja mahdollisten saavutusten pysyvyys ei riipu
ainoastaan siitä, onnistutaanko hankkeen toiminnot ja rakenteet riittävästi vakiinnuttamaan, vaan
myös siitä, kuinka hankkeen teemat pysyvät agendalla ja hankkeen viestimä tulkintakehys säilyttää
voimansa. Vantaan ehkäisevässä päihdetyössä tulee siis jatkossakin kyetä pitämään hankkeen keskeistä viestiä esillä, mikä merkitsee, että mediatyötä tulee jatkaa.
Sosiaalisen markkinoinnin tavoite on saavuttaa kohderyhmän hyväksyntä uusille ajatuksille sekä
käytännön soveltamiselle ja saada siten aikaan mahdollisesti myös käyttäytymismuutoksia. Sosiaaliselle markkinoinnille on tyypillistä erilaisten symbolien, assosiaatioiden, tunnelatausten ja muiden
markkinointikeinojen käyttö.( Wiio & Puska 1993, 128.) Vaikuttamiskeinot valitaan kohderyhmän mukaan, apuna voidaan käyttää esimerkiksi tiedotusvälineitä ja tapahtumia.
Sosiaalisen markkinoinnin käsitteeseen liittyy Vantaa Välittää -hankkeessa yleisön osallistamisen
käsite. Markkinoinnin keinoin oli määrä osallistaa yhteisö. Osallistavalla toiminnalla pyritään asennemuutokseen, joka tähtää entistä vastuullisempaan käyttäytymiseen suhteessa päihteiden välittämiseen, myyntiin ja puuttumiseen. Mediayhteistyö, tiedotusvälineiden hyödyntäminen ja tapahtumat
sekä tiedotuskampanjat olivat valittuja osallistamisen keinoja.
Nämä teoreettiset lähtökohdat herättävät ensi tarkastelussa skeptisiä ajatuksia. Mainonnan ja markkinoinnin keinot on suunniteltu ja ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi vaikuttamaan perin erilaisiin
päätöstilanteisiin kuin niihin, joihin ehkäisevässä päihdetyössä halutaan vaikuttaa. Mainonta toimii
pitkälti alitajuisesti, iskostamalla mieleemme tuotemerkkejä, jotta näin synnytetyt mielikuvat ohjaisivat
kättämme tyypillisessä ostotilanteessa, esimerkiksi pesuainetta valittaessa. Voiko odottaa, että ihmiset pystyisivät markkinointi- ja mainossanomien vaikutuksesta muuttaa käyttäytymistään paljon perustavanlaatuisemmin, murtamaan toiminta- ja ajatustottumuksiaan ja omaksumaan uusia? Vastoin
sosiaalisen markkinoinnin teorian perusväitettä on ehkäisevän päihdetyön piirissä laajalti hylätty niin
sanottu tieto–asenne–käyttäytyminen -malli, jonka mukaan uusi tieto muuttaa asenteitamme ja muuttuneet asenteet puolestaan käyttäytymistä. Olemme paljon ristiriitaisempia ja jäykempiä: muuttuneet
asenteetkaan eivät helposti murra totuttua käyttäytymistämme.
Tällainen kritiikki olisi tässä nimenomaisessa tilanteessa kuitenkin näsäviisasta ja pedanttista. Oli itse teoria parempi tai huonompi, se on tuottanut Vantaa välittää -hankkeeseen tärkeän ja oikean impulssin ja näkemyksen siitä, kuinka ratkaisevaa median hyödyntäminen on hankkeen menestykselle.
Jotain hyvää täytyy olla teoriassa, joka toimii.
Kampanjan lehdistötiedotteet ovat olleet toimivia ja mediayhteydet muutenkin tuloksekkaita. Erityisen
taitava oli syyskuussa 2009 tehty interventio Big Brother -tosi-TV-ohjelman päihdeasenteisiin ja markkinointiin. Tiedote synnytti vilkasta ja erittäin tarpeellista keskustelua eri areenoilla. Sitä ei voitu
helposti sivuuttaa ahdasmielisyytenä tai sensuurivaatimuksena, koska viesti oli harkittu, rakentava ja
haastava.
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3.6 Havaintoja hankkeen vastaanotosta mediassa
Mediayhteistyön vaikeus, johon aiemmissa arvioiduissa yhteisöhankkeissa on törmätty, johtuu joukkoviestinten ja toimittajien ymmärryksestä itsestään riippumattomina, omia uutis- ja kiinnostavuuskriteereitään noudattavina toimijoina. Siihen kuvaan ei sovi lähteä osapuoleksi tai varsinkaan äänitorveksi minkäänlaiseen kampanjaan. Tästä huolimatta yhteistyötä paikallismedian kanssa on onnistuttu edeltäneissä hankkeissa vaihtelevasti rakentamaan ja myös toimijoiden ymmärrys median ajattelu- ja toimintatapoja kohtaan on lisääntynyt. Tätä taustaa varten Vantaa Välittää -hankkeen saavuttama medianäkyvyys sekä paikallisissa että valtakunnallisissa viestimissä on vaikuttava.
Hankkeen huomioarvo sekä paikallismediassa että valtakunnallisesti on ollut varsin hyvä. Vielä merkittävämpää on, että sen teema – alkoholin lapsille ja nuorille välittämisen vastustaminen – on niin
viestimissä toimivien journalistien kuin yleisönosasto- ja nettikirjoitteluun osallistuneiden kansalaistenkin lähes yksimielisesti tukema. Kymmenen–viisitoista vuotta sitten teesi olisi ollut kiistanalainen,
ja osa keskustelijoista olisi leimannut sen moralistiseksi ja tiukkapipoiseksi tai epärealistiseksi, ja jotkut olisivat esittäneet tutuiksi tulleita perusteluja, joiden mukaan kotona juuri alkoholinkäyttö on opittava ja parempi on hankkia itse lapselleen juomat, sillä silloin (väitteen mukaan) pystyisi myös kontrolloimaan nuoren alkoholinkäyttöä paremmin. Hankkeen vastaanotosta mediassa ja yleisön keskuudessa voi päätellä, että asenteet ovat muuttuneet nopeasti sellaisiksi, joita ehkäisevän päihdetyön tekijät ovat tahtoneetkin edistää. Tämä saattaa osoittaa sellaista työn vaikuttavuutta, jota lyhyen
aikavälin tutkimuksilla ei saa näkyviin. Ja kertoo vastaanotto senkin, että hankkeen ja Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikön viestintä on ollut tehokasta ja vakuuttavaa.
Viestinten tapaa käsitellä päihdekysymyksiä on takavuosina usein arvosteltu tietynlaisesta yksipuolisuudesta: ylivoimaisesti suosituin tietolähde näyttää olevan poliisi. Tämän on nähty vinouttavan kuvaa ja jättävän olennaisia sosiaalisia taustatekijöitä pimentoon. Poliisin on myös arvosteltu hyödyntävän päihdeongelmia kilpailussa resursseista. Kaiken tämän on nähty leimaavan päihdeongelmat
liiallisesti laillisuus- ja järjestysongelmiksi ja luovan mielikuvaa, että sellaisina niitä on myös paras
käsitellä.
Kun tarkastelee Vantaa Välittää -hankkeen osakseen saamaa julkisuutta, huomaa, että edellä sanottu on ainakin Vantaalla vanhentunutta tietoa. Poliisi on edelleen suosittu haastateltava ja tiedonantaja, mutta tapa, jolla sen edustajat esiintyvät, on kaikkea muuta kuin edellä kuvattu. Haastatellut poliisimiehet ja -naiset esiintyvät tässä hankkeessa korostetusti osana monialaista verkostoa ja lähestyvät kysymyksiä ehkäisevän päihdetyön yhteisestä näkökulmasta. Tämä on rohkaiseva osoitus siitä,
että ehkäisevän päihdetyön koulutuksessa ja tieto-ohjauksessa (ks. esimerkiksi Stakes 2006) korostettu monialaisen verkostotyön näkökulma on alkanut elää ja vaikuttaa, ja sen esteitä on ainakin
Vantaalla kyetty pitkäjänteisellä työllä voittamaan. Verkostonäkökulman omaksuminen edellyttää
toisten työn tuntemista, yhteistä kouluttautumista ja yhteistyöhön tottumista, jotta voi syntyä luottamus ja sitoutuminen, joiden varassa työ lepää.
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YHTEENVETO: KESKEISET HUOMIOT JA SUOSITUKSET
Vantaa Välittää -hankkeen ulkoinen arviointi pyrki ottamaan kantaa siihen, miten hanke saavutti tavoitteensa sekä siihen, minkälaisia vaikutuksia hankkeella oli. Lisäksi arvioinnin tehtävänä oli tukea
hankkeen tulosten juurruttamista.
Hankkeen onnistumisesta
Vantaa Välittää -hanke vei Pakka-hankkeen parhaita käytäntöjä eteenpäin Vantaan alueella. Se verkostoitui järkevästi ja tuloksekkaasti Puutu Nyt! -hankkeen kanssa. Se tuotti konkreettisia toimintamalleja ja materiaaleja vantaalaisen ehkäisevän päihdetyön käyttöön. Lisäksi se onnistui innostamaan alueen toimijoita yhteiseen ”rokkiin” – yhteistyötä oli hankkeen aikana enemmän ja se oli laadultaan erilaista, tiiviimpää.
Hankkeen tarkastelu ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien ja viestinnän teorioiden avulla osoittaa,
että hanke onnistui nousemaan todelliseksi yhteisöehkäisyhankkeeksi, jolla voidaan olettaa olevan
päämääränsä suuntaisia vaikutuksia ajan kuluessa. Hankkeen vahvuuksia olivat muun muassa vahva tietopohja, verkostomainen yhteistyö sekä viestinnän keinojen tehokas käyttäminen. Vähemmälle
huomiolle hankkeessa oli jäänyt systemaattinen syy-seuraussuhteiden pohdinta, joka olisi mahdollistanut myös vaikutusten todentamisen. Myös raportointi olisi kannattanut olla perusteellisempaa.
Kehittämishankkeen logiikasta
Kehittämishankkeen suunnittelu on haasteellista. Hankkeissa toimitaan uusien asioiden ja tavoitteiden parissa, joten alkuvaiheessa on usein mahdotonta tietää, mitä kaikkea päämäärän saavuttamiseksi on järkevä tehdä. Vantaa Välittää -hankkeen suunnitelma oli selkeä ja niukka. Kehittämishankkeen suunnitelmassa ei olekaan oleellista pikkutarkasti luetella kaikkia yksityiskohtia, mutta keskeiset keinot on syytä esitellä. Lisäksi on hyödyllistä avata niin sanottua ohjelmateoriaa. Ohjelmateorialla tarkoitetaan perusteltuja käsityksiä siitä, miten intervention (palvelun , projektin, toiminnon…) ajatellaan vaikuttavan (Dahler-Larsen 2005). Tämä tarkoittaa muun muassa syy-seuraussuhteiden
avaamista. Oman hankkeensa ohjelmateoriaa voi selvittää kysymyksillä: Minkälaisien oletuksien varaan projekti rakentuu? Millä perusteella väitämme, että tekemällä x:n tapahtuu y?
Ohjelmateorian avaaminen olisi helpottanut Vantaa Välittää -hankkeen koordinaattorin työtä hankkeen toteutusvaiheessa. Kehittämishankkeisiin liittyy väistämättä aimo annos ad hoc -toimintaa.
Eteen tulee ennakoimattomia tilanteita, toimintaympäristö muuttuu, oletus osoittautuu vääräksi – yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa on tehtävä nopeita valintoja. Jos ohjelmateoria on kirjoitettu, on helpompi pysähtyä hetkeksi ja varmistaa, että päätökset pysyvät päämäärän suunnassa: Aiheuttaako
tämä uusi valinta muutoksen projektin logiikkaan? Jos teemmekin näin, voimmeko edelleen olettaa
että saavutamme päämäärämme?
Raportoinnista
Vantaa Välittää -hankkeen raportointi on joiltakin osin ollut harmittavan vaatimatonta, ei ole haluttu
luetella saavutuksia ja ansioita. Esimerkiksi hankkeen osakseen saamaa mediajulkisuutta ja hankkeen herättämää julkista keskustelua ei ole juuri raportoitu eikä eritelty, vaikka ne itsessään ovat
paitsi edistäneet hankkeen tavoitteita, myös osaltaan vahvistaneet ehkäisevän päihdetyön tuntemusta ja arvostusta. Tulosten raportointi on tärkeää vahvistettaessa ehkäisevän päihdetyön edellytyksiä
ja asemaa, jopa valtakunnan mitassa. Se olisi myös hyödyttänyt hankkeen toteutusta ja juurruttamistoimenpiteitä.
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Vaikutuksien osoittamisesta
Koko ehkäisevän päihdetyön aseman ja toimintamahdollisuuksien kannalta on tärkeää kyetä osoittamaan perustellusti hankkeiden vaikuttavuus, niin vaikeaa kuin se usein onkin. Vaikka vain harvoin
pystytään perustelemaan, että yksittäisen hankkeen ansiota olisi esimerkiksi nuorten alkoholin käytön osoitettu väheneminen, on usein mahdollista löytää jokin mitattava muutos, jonka hanke on aikaansaanut. Vantaa Välittää -hankkeella pyrittiin muun muassa vaikeuttamaan alaikäisten alkoholin
saantia, ja on varsin luultavaa, että tässä on onnistuttu. Tästä olisi voitu myös saada näyttöä esimerkiksi suunnittelemalla nuorille kysely, jossa alkoholin saannin helppoutta olisi kysytty ennen–jälkeenasetelmassa.
Ehkäisevän päihdetyön yksikön roolista jatkossa
Kehittämishanke ei osoittaudu hyväksi hankkeeksi vain sen perusteella, mihin se pääsee hankkeen
elinkaaren aikana. Kehittämishankkeeseen liittyy odotus, että jotain muuttuu pysyvästi hankkeen vaikutuksesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pysyvästi muuttuneita toimintakäytäntöjä tai uusien materiaalien ja toimintamallien käyttöönottoa. Hankeaikana saavutetut asenteiden ja kulttuurin muutokset
ja uudet yhteistyösuhteet eivät ole pysyviä, ellei niitä sitouduta ylläpitämään säännöllisesti siitä huolimatta, millaisia muutoksia organisaatioissa tapahtuu. Ehkäisevän päihdetyön yksikön tulee jatkossakin kantaa vastuunsa koordinoivasta roolistaan. Tällöin Vantaa Välittää -hankkeessa saavutetut
hyvät tulokset voivat pysyvästi muuttaa Vantaalla tehtävää ehkäisevää päihdetyötä.
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Artikkeli: ARVIOINTI JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ
Marja Kiijärvi-Pihkala ja Markku Soikkeli
Arviointi – maalaisjärkistä jokamiehenoikeutta vai ammattilaisten työsarkaa?
Kohtaamme arvioinnin mahdollisuuksia ja vaatimuksia kaikkialla, riippumatta siitä missä toimimme.
Etenkin erilaisissa kehittämistehtävissä toimivat tekevät itsearviointeja, lukevat arviointitutkimusta,
teettävät ulkoisia arviointeja. Arviointiin törmää myös vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Postiluukusta
kolahtaa kyselylomakkeita, tapahtumiin osallistuessa kysytään palautetta jne.
Arvioitaessa määritellään summittaisesti, tehdään päätelmä jostakin, todetaan arvo. Se on maalaisjärjen käyttämistä, arkista puuhaa, jota teemme jatkuvasti. Monen päivittäisen valinnan pohjalla on
arviointia, vaikka emme aina osaa edes sanoa, miksi pidämme toista vaihtoehtoa parempana kuin
toista. Se vain tuntuu paremmalta – sillä on meille enemmän arvoa.
Arkisen, kaikkia koskettavan toiminnan rinnalla arviointi on kuitenkin myös tietyn ammattikunnan
osaamisaluetta. Organisaatioissa on arviointipäälliköitä, yliopistoissa työskentelee arviointitutkijoita,
on lukuisia arviointipalveluja tarjoavia yrityksiä. Arviointia voi opiskella ja siihen liittyvää kirjallisuutta
löytyy paljon.
Omaan elämään läheisesti liittyvän, arkisen arvioinnin lähtökohta on yleensä hyvin instrumentaalinen. Arvioimme, jotta osaisimme tehdä jonkin valinnan. Myös työelämään liittyvässä itsearvioinnissa
tai organisaation sisäisessä arvioinnissa arvioinnilla on usein välineellinen arvo. Arvioinnin avulla halutaan kehittää toimintaa ja saada välineitä päätöksentekoon.
Joskus arvioinnin tarve tulee ulkopuolelta. Se voi olla rahoittajan vaatimus tai esimerkiksi laissa määritelty velvollisuus. Parhaassa tapauksessa ulkoapäinkin vaadittu arviointi on rakennettu niin, että siitä on hyötyä myös tekijöiden työn kehittämiseen.
Kuvio 1: Arvioinnin areenoita (Kiijärvi-Pihkala 2009a)
arvioinnin tarve
tekijöillä itsellään

esim. oman työn
itsearviointi tai
vertaisarvioinnit,
jotka toteutetaan
toimijoiden kesken

esim.
kehittämishankkeiden
itsearviointiprosessit,
joiden tukena käytetään
arvioinnin ammattilaista
(organisaatio sisältä tai
ulkopuolelta)

arvioinnin toteuttajina
toimijat itse

arvioinnin toteuttajina
arvioinnin spesialistit

esim. rahoittajan
edellyttämä arviointi,
joka toteutetaan
itsearviointina

esim. rahoittajan
tilaamat ulkoiset
arvioinnit

arvioinnin tarve
ulkopuolisella taholla
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Tässä artikkelissa pohditaan, mistä arvioinnissa on kysymys ja miten siitä on tullut suhteellisen nopeassa tahdissa moneen elämänalaan kietoutuva ilmiö. Lisäksi hahmotellaan, mitä erityiskysymyksiä
liittyy ehkäisevän päihdetyön arviointiin. Ehkäisevän päihdetyön laadun tueksi on rakennettu oma väline, Laatutähti. Artikkelin lopussa pohditaan, miten Laatutähti liittyy arviointiin ja miten se asettuu
edellä esiteltyyn nelikenttään.
Mistä arvioinnissa on kysymys?
Arviointi määritellään usein prosessiksi, jonka aikana tehdään näyttöön perustuvia päätelmiä kohteen arvosta. Me kaikki havainnoimme itseämme, ympäristöämme ja siihen liittyvää toimintaa, osin
tiedostamatta. Usein teemme havaintojemme perusteella päätelmiä kohteen arvosta. Systemaattisessa arvioinnissa kerätään näyttö ja tehdään sen perusteella arvottavat johtopäätökset. (ks. mm.
Koskinen-Ollonqvist et al. 2005, Lahtinen et al. 2003, Robson 2001, Savola et al. 2005, SeppänenJärvelä 2004). Sen lisäksi että arviointi osoittaa arvon – tai sen puutteen – se tekee toiminnan näkyväksi. Arvioinnin käsite ei ole yksiselitteinen, koska arviointi on vallannut alaa ja sulauttanut itseensä
osin muita käsitteitä tehokkaasti parin viime vuosikymmen aikana.
Tässä yhteydessä arviointia tarkastellaan kehittämistyön näkökulmasta. Kehittämistyötä toteutetaan
usein erilaisina projekteina. Kehittämistoimintaa arvioitaessa haetaan vastauksia mm. siihen, onko
valittu oikeita menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä kysymys olisi myös se, olivatko tavoitteet järkevästi asetettuja. Eihän ole syytä tyytyväisyyteen, jos saavutimme alun perin ”huonot” (esimerkiksi strategiaamme kuulumattomat tai resursseihin nähden liian pienet) tavoitteet. Tavoitteisiin
liittyvän arvioinnin lisäksi kehittämistyössä kiinnostaa myös, mikä prosessissa vaikutti onnistumiseen
tai epäonnistumiseen. Mikä tässä toimi, mikä ei? Sosiaali- ja terveysalalla kehittämisessä on usein
kysymys erilaisten käytäntöjen kehittämisestä ja testaamisesta. Tavoitteena on, että käytäntö voidaan myöhemmin juurruttaa ja levittää. Tärkeä kysymys on, millä ehdoilla sama käytäntö voi toimia
jossain muualla.
Arvioinnin kohteeksi kokonainen kehittämisprojekti on usein liian epämääräinen. Projektissa on monta kiinnostavaa kohdetta arvioinnille, kuten esimerkiksi projektin viestintä, projektin logiikka, projektin
prosessi, projektin yhteistyö ja projektin juurrutustoiminta, eikä arvioinnissa useinkaan ole mahdollisuutta tai edes tarpeellista keskittyä niistä kaikkiin. Rajaaminen onkin yksi tärkeimpiä osaamisalueita
myös arvioinnissa.
Kappaleen alussa esitelty määritelmä avautuu tsekkauslistaksi arvioinnin tekijälle tai suunnittelijalle.
On siis määriteltävä kohde (tarkasti!), kerättävä näyttö ja tehtävä päätelmät. Koska päätelmät tehdään suhteessa asian arvoon, on päätettävä, millä perusteella arvo määritellään. Johtopäätökset eivät saa olla vain arvioijan mielipiteitä, vaan niiden täytyy perustua kohteesta kerättyyn näyttöön ja
tästä näytöstä tehtyihin johtopäätöksiin. Jotta tällaista arvottamista voidaan tehdä, on oltava käsitys
niistä kriteereistä, joilla arvokas, onnistunut, tehokas jne. määritellään. (Kiijärvi-Pihkala 2009b)
Arviointeja tehdään itse, omaa työtä arvioiden (itsearviointi) tai organisaation sisällä (sisäinen
arviointi). Usein käytetään myös ulkopuolisia arvioitsijoita (ulkoinen arviointi). Keskeistä on se,
minkälainen tehtävä arvioinnille annetaan. Tästä arvioinnin tilaaja ja sen tekijä päättävät usein
yhdessä. Oleellista on, että molemmilla on yhteinen ymmärrys arvioinnin tehtävästä ennen sen
aloittamista. Myös tuloksien hyödyntämiseen liittyvä keskustelu kannattaa käydä heti arvioinnin
suunnitteluvaiheessa. Se, miten tuloksia aiotaan hyödyntää, vaikuttaa raportointiin. Satasivuinen
arviointiraportti näyttää päällepäin ehkä vakuuttavalta, muttei aina ole paras vaihtoehto. Joskus
raportointi voi olla järkevintä tehdä esimerkiksi yhteisen seminaarin muodossa. On raportointitapa
sitten mikä tahansa, tilaajan täytyy kuulla arvioinnin tulos. Tulokseksi ei riitä kertomus siitä, mitä
asioita seurattiin tai pengottiin, tuloksen täytyy olla arvottava johtopäätös näyttöön perustuen.
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Arvioinnin historiasta
Marketta Rajavaara (2007) on tutkinut arvioinnin sanaston laajentumista hyvinvointivaltion toimintojen yhteydessä. Yhteiskuntatutkijoiden kuvaamaa jälkimodernia maailmaa luonnehditaan mm. käsitteillä epävarmuus, kompleksisuus, arvojen katoaminen, yksilöllisyys ja joustavuus. Rajavaaran mukaan tässä yhteiskuntatutkijoiden kuvaamassa tilassa on muotoutunut myös toisenlainen sanasto.
Sen avainsanoja ovat mm. vaikuttavuus, laatu, kustannustehokkuus, hyvät käytännöt, prosessit ja
kehittäminen. Rajavaara toteaa näiden termien olevan arvioinnin sanastoa, joka on ”joustavaa, taipuisaa ja kaikkialle tarttuvaa.” (Rajavaara 2007, 11)
Arviointi, samoin kuin kehittäminenkin, on yleistä kaikkialla. Onko aina ollut näin? Jos Google-haun
olisi voinut tehdä 20 tai 50 vuotta sitten, olisiko tuloksena ollut 518 000 osumaa yhteishaulla ”arviointi
kehittäminen” (tarkennettu Google-haku 25.9.2009)? Rajavaaran tutkimuksessa eritellään arvioinnin
läpimurtoa, jossa on kysymys monenlaisesta muutoksesta ja laajentumisesta:
1) Arvioinnin velvoitteet ovat lisääntyneet ja virallistunteet.
Näkyy mm. lainsäädännössä, tarkastuskertomuksissa ja hankesopimuksissa.
Velvoitteet kohdistuvat yhä useampiin ihmisiin.
2) Arvioinnin tarkoitukset ovat moninaistuneet.
Arviointia käytetään projektien ja palveluiden kehittämiseksi, vaikutusten seuraamiseksi,
tutkimustarkoituksessa jne.
3) Kohteet ovat moninaistuneet.
Kohteet voivat vaihdella kokonaisista organisaatioista työsuorituksiin, prosesseista
aikaansaannoksiin, palveluista tarpeisiin.
4) Arvioinnin käsiteala on laajentunut.
Monenlaisia hallinnoinnin ja tiedonmuodostuksen käytäntöjä nimitetään tänä päivänä
arvioinniksi.
5) Käytännöt ja menettelytavat, joihin arvioinnilla viitataan, ovat yleistyneet.
Arviointeja tehtäneen kaikissa organisaatioissa. Lisäksi on syntynyt uudenlaista
yritystoimintaa, ”arviointiteollisuutta”.
6) Arvioiva subjekti on laajentunut.
Arvioinnin asiantuntija ei ole pelkästään akateeminen tutkija, vaan arviointiosaamista levitetään työntekijöiden keskuuteen (em. 2007, 13).
Rajavaara esittää yhdeksi selittäväksi tekijäksi arvioinnin läpimurtoon – tai ainakin sen sanaston lisääntymiseen - sen optimistista luonnetta. Arvioinnin sanasto kätkee sisäänsä lupauksen siitä, että
asiat ovat hallittavia (Rajavaara 2007, 11). Muutos on tapahtunut suhteellisen nopeasti. Arvioinnin
juurien ajatellaan olevan niinkin lähellä kuin 1960-luvulla. Robson (2001, 26) toteaakin, että arvioinnilla on lyhyt ja jossain määrin kaoottinen historia.
1990-lukua pidetään aikakautena, jolloin arviointi laajentui ja vakiintui Suomessa. Suomessa arvioinnin vakiintumiseen vaikuttivat kansallisten tarpeiden ja intressien lisäksi myös esim. Euroopan unionin kautta tulleet suositukset ja vaatimukset. Arviointia ei tehdä pelkästään sisäisistä tarpeista tai intresseistä, siihen liittyy myös vahvaa säädöspohjaa. Lainsäädännössämme oli vuoden 2006 alussa
ainakin 80 arviointiin velvoittavaa säädöstä, jotka ovat pääosin 1990- ja 2000-luvuilta. (Rajavaara
2007, 12)
Edellä kuvattu arvioinnin monialainen laajentuminen on johtanut siihen, että eksakti arvioinnin määritelmä puuttuu. Rajavaaran (2007, 52) mukaan on kuitenkin olemassa näkemyksiä, jotka ovat mukana useimmissa määritelmissä ja ovat melko yleisesti hyväksyttyjä näkökulmia. Näitä ovat arvottaminen, tiedon hyödynnettävyys ja arvioinnin yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat.
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Yleinen tapa tiivistää arvioinnin kehitys on eritellä arvioinnin erilaisia sukupolvia (ks. esim. Robson
2000, Rajavaara 2007). Vataja (2009) on koonnut eri sukupolvien keskeiset elementit seuraavasti:
Ensimmäinen sukupolvi
tietosuuntautunut arviointi
keskeinen kysymys: Mikä on tehokkain keino toteuttaa keskistetysti asetetut tavoitteet?
toteuttajina akateemiset tutkijat
toimeksiantajana julkiset päätöksentekijät
Toinen sukupolvi
keskeistä kuvaaminen ja arvioinnin laajentuminen tavoitteiden suuntaan
Kolmas sukupolvi
myös tavoitteet arvioinnin kohteeksi
etukäteen asetettujen standardien vertaaminen saavutettuihin tuloksiin
arvioijalla tuomarin rooli
Sukupolviin 1—3 liittyy hallinto-orientoituneisuus. Ne ovat politiikkakeskeisiä tavoitteita palvelevia arviointisuuntauksia. Toimintaan osallistuvat nähdään tutkimuskohteina.
Neljäs sukupolvi
konstruktivistisuus, pluralistisuus
arvioinnilta edellytetään valtaistavaa ja osallistavaa lähestymistapaa
arvioinnin vastuu tutkijalla (arvioinnin tekijällä), mutta asianosaiset määrittelemässä
arvioinnin tavoitteita ja sisältöä
arvioinnin tulee antaa eri intressiryhmien äänen kuulua
(Vataja 2009)
Ehkäisevän päihdetyön arvioinnista
Ehkäisevä päihdetyö on yhteisten resurssien käyttöä tietyn toivotun muutoksen aikaansaamiseksi
yhteiskunnassa. Yhteisten resurssien käytöstä nousee vaatimus ehkäisevän päihdetyön vaikuttavuudesta. Vaikuttavuuden edellytys on, että käytetään vaikuttavia, tutkimustietoon perustuvia menetelmiä. Vaikuttavuus tulisi myös kyetä osoittamaan, jotta ehkäisevä päihdetyö voi ylipäänsä saada
päättäjien ja yhteiskunnan tuen.
Vaikuttavuuden käsitteestä on olemassa erilaisia määritelmiä. Tässä artikkelissa sanalla vaikutus viitataan niihin tapahtumiin, muutoksiin jne., joita toiminta saa aikaiseksi. Ne voivat olla toivottuja, eitoivottuja, odotettuja tai odottamattomia. Vaikuttavuudella viitataan päämäärien suuntaisiin muutoksiin halutussa kohteessa.
Sosiaali- ja terveysalalla toiminnan lähtökohtana on jokin tarve. Usein tämä tarve määritellään arkikielessä huolena: ollaan esimerkiksi huolissaan alaikäisten nuorten päihteiden käytöstä. Huolen seurauksena on syntynyt tarve puuttua asiaan jollain interventiolla. Tarpeen täytyy olla perusteltu. Edellä
mainittua tarvetta perustelevat esim. tutkimustiedot nuorten päihteiden käytön yleisyydestä sekä alkoholin vahingollisuudesta erityisesti nuoren kasvulle ja kehitykselle. Tähän tarpeeseen rakennettu
hanke olisi vaikuttavuudeltaan täydellinen, jos sen seurauksena koko tarve (ja huoli) poistuisi = nuoret eivät käyttäisi päihteitä ollenkaan. Tämä on luonnollisesti mahdotonta. Tästä syystä intervention
(hankkeen tai ohjelman…) tavoitteena on yleensä jokin tarpeen suunnassa olevan päämäärän saavuttaminen (esimerkiksi nuorten päihteiden käytön väheneminen). Hankkeelle määritellään resursseihin suhteutettu konkreettinen tavoite, joka on linjassa tavoitellun päämäärän kanssa.
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Jokaisella hankkeella on jotain vaikutuksia, hyviä tai huonoja. Kaikilla hankkeilla ei kuitenkaan ole
suurtakaan vaikuttavuutta suhteessa niiden tavoittelemiin päämääriin.
Ehkäisevän työn vaikuttavuuden todistaminen on hyvin vaikeaa. Jo käsitteellisesti se on miltei mahdotonta. Käsite "ehkäisy", englanniksi "prevention", on johdettu latinan verbistä "praevenire", joka
tarkoittaa "saapumista ennen kuin joku tai jokin muu saapuu", "toimia ennakoiden jotakin" sekä ”estämistä”. Ehkäisy on siis epätoivottavan tapahtuman kuten esimerkiksi tulipalon, onnettomuuden, talouskriisin tai raskauden todennäköisyyden vähentämistä. Jotakin siis jää tapahtumatta, mikä ilman
ehkäisemistä tapahtuisi. Olisi kyettävä kuvitteleman toteutumatta jäänyt, vaihtoehtoinen historia.
Luonnon- ja yhteiskuntatieteissä vaikuttavuutta voi tutkia koeasetelman avulla: altistetaan yksi ryhmä
tietylle interventiolle ja valitaan vertailuryhmä, jolle ei tehdä mitään. Näin intervention vaikutus voidaan erottaa muista syistä, jotka samaan aikaan voivat vaikuttaa intervention tavoitteen suuntaisesti.
Koeasetelmaa ei tietenkään pysty arkielämän keskelle pystyttämään, joten turvaudutaan kvasikoeasetelmaan: toteutetaan esimerkiksi tietyillä paikkakunnilla monialainen interventio päihteiden tarjonnan rajoittamiseksi nuorille, ja verrataan tapahtuneita muutoksia (eri päihteiden saatavuudessa, niiden käytössä, seurauksissa, nuorten ja aikuisten asenteissa ja niin edelleen) niihin muutoksiin, joita
ehkä on samoissa asioissa tapahtunut samaan aikaan vertailupaikkakunnalla. Tämä on ongelmallista, koska tehdyn intervention vaikutusten leviämistä muualle ei voi kontrolloida: vaikutukset leviävät
muun muassa tiedotusvälineiden kautta, ja niistä otetaan esimerkkiä eri puolilla maata. Tai vertailupaikkakunnalla tapahtuu jotakin muuta, mikä synnyttää samansuuntaisia muutoksia. (Holmila et al.
2009, 96).
Jyrkimmät vaatimukset vaikuttavuuden osoittamiseksi kiteytyvät näyttöön perustuvan (evidencebased) ehkäisevän päihdetyön käsitteeseen, ja sen tiukin tulkinta on, että kaikkeen, mitä tehdään, tulisi liittää tieteellinen tulosarviointi, jotta jatkossa voitaisiin tukea vain vaikuttaviksi osoittautuneita interventioita. Tässä ei törmätä vain edellä kuvattuun tutkimisen vaikeuteen vaan myös yhteiskunnalliseen todellisuuteen: ehkäisevää päihdetyötä ei kunnissa tehdä sellaisin voimavaroin, että tieteellinen
arviointi voitaisiin useinkaan toteuttaa.
Koska edellä kuvatun kaltainen tieteellinen arviointi on usein mahdoton toteuttaa, ehkäisevän päihdetyön tieto-ohjauksessa ja koulutuksessa koetetaan asettaa rima sellaiselle korkeudelle, että sen
pystyy ylittämään, mutta suoritus kuitenkin tekee katsojiin vaikutuksen, so. asiantunteva seuraaja
vakuuttuu, että suoritus oli laadukas. Ehkäisevään päihdetyöhön sovellettuna tämä tarkoittaa, että on
kyettävä perustelemaan vaikuttavuuden odotus, vaikkei vaikuttavuutta usein pystytäkään mittaamalla
osoittamaan. Näyttöön perustuvan (evidence-based) ehkäisevän päihdetyön tilalla tai rinnalla voi
käyttää sellaista käsitettä kuin "tutkimukseen perustuva" ehkäisevä päihdetyö (research-based, research-sensitive). Perustelu eli argumentointi valitun menetelmän tai intervention vaikuttavuuden
puolesta koostuu silloin osin teoriasta, osin sellaisesta empiirisestä tiedosta, jota pystytään käytettävissä olevin resurssein kokoamaan. Empiirisesti voidaan siis osoittaa, että tiettyä suojaavaa tekijää
on onnistuttu vahvistamaan tai tiettyä altistava tekijää heikentämään, ja olemassa olevan tutkimustiedon perusteella on lupa päätellä, että näin on onnistuttu vaikuttamaan tarkoitetulla tavalla. Perusteluketju voi mennä esimerkiksi näin: havaitaan tutkimuksesta tai asiantuntijoiden hiljaisen tiedon perusteella, että suomalaisissa kodeissa harvoin keskustellaan huumeista vanhempien ja lasten kesken. Yhdeksi syyksi keskustelun vähäisyyteen arvioidaan se, että vanhemmilta puuttuu tietoa
aiheesta ja siksi uskallusta puhua. Toisaalta tiedetään tutkimustiedon perusteella, että avoin
keskustelu aiheesta kotona on nuoria huumeongelmilta suojaava tekijä. Päätetään vahvistaa tätä
tekijää tiedotuskampanjalla, jonka yksi tarkoitus on rohkaista tällaista keskustelua ja myös tarjota
siihen ainesta ja taustatietoa. Kun kampanjan vaikuttavuutta sitten arvioidaan, ei ole luultava, että
voitaisiin mitata, onko se vähentänyt nuorten huumeongelmia. Sen sijaan on varauduttu mittaamaan,
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onko kampanja lisännyt keskustelua aiheesta kodeissa. Jos onnistutaan osoittamaan näin käyneen,
voidaan perustellusti olettaa, että kampanja on osaltaan myös vähentänyt ongelmia. (vrt. Jallinoja,
Piispa & Tigerstedt 2003).
Liian muodollisesta näytön vaatimuksesta seuraa itsessään valintoja, jotka eivät parhaalla mahdollisella tavalla palvele ehkäisevän päihdetyön vaikuttavuutta:
Sen sijaan että pyrittäisiin vastaamaan tärkeäksi havaittuun tarpeeseen, valitaan kohteet ja
menetelmät sen mukaan, mitä on mahdollista mitata.
Aletaan pelata varman päälle, toistetaan sellaisia interventioita, joista näyttöä on, eikä
uskalleta kehittää kokonaan uusia tai muunnella olemassa olevia interventioita, koska pelätään epäonnistumista. Näin työ ei uudistu eikä rikastu. Onkin tärkeää antaa mahdollisuus
myös uudenlaisille ajatuksille ja kokeiluille. Niille on tietenkin asetettava teoriaperustaisuuden (theory-based) vaatimus eli niiden odotettu vaikuttavuus on kyettävä perustelemaan.
Toimijoiden ja rahoittajien tulee myös hyväksyä epäonnistumisen riski ja raportoida tulokset
tai tuloksettomuus rehellisesti ymmärtäen, että kaikki laadukas arviointi- ja kokemustieto
kartuttaa yhteistä ymmärrystämme ja auttaa työmenetelmien kehittämisessä.

Laatukriteeristö ehkäisevän päihdetyön tukena – ratkeaako laatu Laatutähden avulla?
Stakes julkaisi vuoden 2006 alussa Ehkäisevän päihdetyön laatukriteeristön (Stakes 2006). Kriteeristö syntyi laajapohjaisen yhteistyön tuloksena. Visuaalisesti kriteeristö kiteytettiin tähden muotoiseksi,
ja sen käyttöön opastava julkaisu sai nimen Laatutähteä tavoittelemassa (Jokinen 2006).
Laatu on niistä ominaisuuksista koostuva kokonaisuus, johon perustuu organisaation, tuotteen, palvelun tai tietyn prosessin kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset
(Idänpään-Heikkilä & al. 2000, 11). Ehkäisevän päihdetyön laatukriteeristön perusajatus on, että laatu muodostuu monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Jokaisen tekijän on oltava laadukkaasti toteutettu.
Lisäksi on varmistettava, etteivät laadun osatekijät ole ristiriidassa toistensa kanssa.
Laatutähti-aineisto on hyvä apuväline erilaisten hankkeiden suunnittelussa, mutta sitä voidaan käyttää myös tarkastelukehyksenä meneillään olevan tai päättyneen hankkeen kohdalla. Laatutähtiajattelussa laatu jakautuu neljään osa-alueeseen: työn kohdentaminen, työn sisältö (mitä tehdään),
työn toteutus (miten tehdään) sekä työn seuranta ja arviointi. Laatua määrittelevät kriteerit, joita on
12 kappaletta.
Stakes teetti selvityksen Laatutähden käytöstä keväällä 2007. Hemmilän selvitys (2007) paljasti, että
Laatutähden käyttöönotossa oli joiltakin osin vaikeuksia. Yksittäisiä kriteereitä oli hyödynnetty, mutta
kokonaisuuden tarkastelu oli usein jätetty tekemättä. Vähiten oli käytetty laadun tasapainoon ja tulosten tarkasteluun liittyviä kriteereitä.
Laatutähti-työskentelyssä on mukana THL:n päihdetyön kehittäjätiimin kokoama (ent. Stakesin päihdetyö-ryhmä) laatukehittäjäryhmä, jossa on edustajia mm. kunnallisesta ja järjestöjen ehkäisevästä
päihdetyöstä sekä arviointialan yrittäjiä. Ryhmä on toiminut Stakesin työrukkasena käyden kouluttamassa laatuasioita ja pitämässä laatuklinikoita. Ryhmän kokemuksen mukaan laatutähteen liittyy
mm. seuraavia vahvuuksia ja heikkouksia:
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Vahvuuksia
- Laatutähti auttaa hahmottamaan, miten monet erilaiset asiat vaikuttavat laatuun.
- Laatutähti jaottelee kriteerit neljään tärkeää osa-alueeseen (kohdentaminen, työn sisällön
laatu, toteutuksen laatu ja arviointi). Jaottelu varmistaa, että työn perusta on kunnossa,
ennen kuin toiminta alkaa.
- Laatutähdessä on uudistettu ehkäisevän päihdetyön käsitteistöä selkeämpään suuntaan.
Heikkouksia
- Laatutähteä tavoittelemassa -vihkonen on koettu vaikeaselkoiseksi.
- Toimintaprosessit käsitellään liian suppeasti, vaikka ne monesti pitävät pystyssä tai kaatavat
koko ryhtymyksen.
- Laadun tasapainon varmistamisen kriteeri on vaikein selittää ja käsitellä laatuklinikoilla.
Tasapaino on kuitenkin koko laatuajattelun keskeisin kohta.
Laatutähti-materiaalista ollaan parhaillaan (syksyllä 2009) kirjoittamassa uutta käsikirjaa. Käsikirjassa on otettu huomioon edellä kuvatut kehittämistarpeet. Uusi versio sisältää myös osoittimet, jotka
kuvaavat konkreettisella tasolla, mitkä asiat ja millä tavalla on otettava huomioon laadukkaaseen
työhön pyrittäessä. Uuden käsikirjan myötä Laatutähti tuleekin vahvistumaan suunnittelun apuvälineenä.
Entä miten Laatutähti toimii arvioinnin työvälineenä? Jos kriteeristöä käyttää päättymässä olevan
ryhtymyksen tarkasteluun, mallia joutuu jonkin verran soveltamaan. Kriteeristön kieli viittaa hankesuunnitelman tekemiseen, joten arvioija voi joutua kiusaukseen arvioida jälkeenpäinkin vain sitä, mitä suunnitelmaan oli ymmärretty kirjoittaa. Etenkin kehittämishankkeissa suunnitelma on usein kuitenkin vain karkea ajatus siitä, mitä ollaan tekemässä. Suunnitelma täsmentyy toiminnan käynnistyessä ja monesti nämä täsmennykset jäävät päivittämättä suunnitelmaan tai jopa kirjoittamatta mihinkään ylös. Niistä tulee toimijoiden yhteistä hiljaista tietoa, joka on vaikea siirtää toisille esimerkiksi
toimijoiden vaihtuessa. Dokumentointi on suuri haaste myös käytäntöjen siirtämisen kohdalla. Puutteellinen dokumentaatio ei välttämättä kerro kaikkea oleellista käytännön toimivuuden edellytyksistä.
Laatutähti antaakin parhaan tuen kehittämishankkeelle silloin, kun sitä hyödynnetään jo hankesuunnitelmaa laadittaessa. Se myös muistuttaa siitä, että varsinaisen toiminnan suunnittelemisen lisäksi
on tehtävä suunnitelma siitä, miten toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan työn aikana.
Jos kehittämishanketta arvioidaan vasta hankkeen päättymisen yhteydessä, on arviointi usein varsinaista salapoliisityötä. Siinä seurataan ilmeisten jälkien (kuten hankedokumentaation, kokousmuistioiden ym.) lisäksi erilaisia heikkoja merkkejä siitä, mitä hankkeessa tapahtui ja mikä mahdollisesti
vaikutti mihinkin. Laatukriteeristö on yksi kehikko, johon tätä todellisuutta voi yrittää ripustaa nähdäkseen yksittäisten toimenpiteiden ja tapahtumien muodostaman kokonaisuuden. Laatukriteeristön
vahvuus on monipuolisuus, jolla se pakottaa tarkastelemaan hanketta.
Arviointia voi oppia
Laatutähti ottaa vahvan kannan siihen, mihin arviointi kuuluu alussa esitellyssä nelikentässä (kuvio
1). Se painottaa selvästi arvioinnin välinearvoa ja pyrkii kannustamaan jokaista arviointityöhön. Arviointi nähdään ehkäisevän päihdetyöntekijän työkaluna, jonka avulla voi kohdentaa oman tekemisensä oikein, varmistaa, että valitut menetelmät ovat tavoitteen kannalta järkeviä ja että niiden avulla
vaikuttavuuden edellytykset ovat olemassa. Arvioinnin voi tehdä itse ja usein se kannattaa ja riittää.
Silloinkin kun arvioinnin teettää ulkopuolisella, on syytä pitää langat omissa käsissä. Tilaajana kannattaa varmistaa, että ulkopuolinen arviointi kohdistuu oikein ja että se raportoidaan niin, että sen tuloksia voidaan hyödyntää. Jos arvioinnin tilaa ja tekee joku ulkopuolinen, ei vaikutusmahdollisuuksia
arvioinnin sisältöön yleensä juurikaan ole. Kehittävällä asenteella toimiva työntekijä ei kuitenkaan
lannistu vain arvioinnin informaatiolähteeksi tai kohteeksi, vaan seuraa ulkopuolistenkin toimesta organisoitua ja toteutettua arviointia pohtien, mitä minä voin tästä oppia.
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Vantaa Välittää -hanketta toteutettiin vuosina 2007-2009. Hankkeen suunnitteluvaiheessa höydynnettiin Laatutähti-ajattelua. Hankkeessa rakennettiin omaa arviointisuunnitelmaa ja kerättiin useassa
kohdassa palauteaineistoa erilaisista toiminnoista. Hankkeesta teetettiin lisäksi ulkoinen arviointi.
Kun hankkeen tekijöillä on vahvaa arvioivaa ajattelua ja halua kehittyä työssään, on yhteispeli ulkoisen ja sisäisen arvioinnin välillä hyvin hedelmällistä. Vantaa Välittää -hanke on yksi esimerkki tilanteesta, jossa arvioinnin kokonaisuudessa on elementtejä alussa esitellyn nelikentän eri osista. Jos
yhteispeli toimii, tuottavat eri näkökulmat ja osaajat oman palasensa kokonaisuuteen ja uudenlaista
ymmärtämystä hankkeesta ja sen onnistumisesta.
Arvioinnin mielekkyys nousee sen mahdollisuudesta tehdä tekemistä näkyväksi ja kertoa, ollaanko
oikealla tiellä. Kun arvioiva ajattelu on hallussa ja muutamat seurannan ja arvioinnin työkalut käytössä, on päivittäisessäkin työssä mahdollisuus päästä tulipalojen sammuttamisen tunteesta hyvin tehdyn suunnitelman toteuttamiseen. Arviointi on paljolti maalaisjärjen käyttöä ja pysähtymisen paikkoja
sekä vastausten etsimistä muutamiin hyviin kysymyksiin: Teimmekö mitä lupasimme? Saimmeko aikaan muutosta? Teimmekö oikeita asioita?1
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Kysymykset ovat peräisin Järvi-hankkeen arviointityökaluista. Työkalun rakensivat KIOS ry:n työntekijät,
jotka olivat saaneet ”kolmen universaalin kysymyksen” idean Max Peberdyltä. (ks. http://www.jarvihanke.fi/
tukea_arviointiin/projektien_arviointi/tyokalut/toteutusvaihe/kolme_kysymysta_peberdy/)
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Artikkeli: EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ – MITÄ SE ON JA MISTÄ SE TULEE
Markku Soikkeli
Ehkäisevä päihdetyö on Suomessa muotoutunut pitkän ajan kuluessa. Lait ovat muuttuneet aina alkoholin kieltolaista nykyiseen sallivuuteen. Valtapäihde alkoholia suitsitaan eri keinoilla kuin laittomia
huumausaineita ja tupakkaa. Keinovalikoima on laajentunut valistamisesta ja päihteettömästä harrastustoiminnasta suureen joukkoon eri tarpeisiin ja tilanteisiin kehitettyjä menetelmiä (Jokinen
2006).
Voi väittää, että nykyisen ehkäisevän päihdetyön lähtökohdat luotiin 5.4.1932, jolloin alkoholiliike
avattiin kieltolakikokeilun epäonnistuttua. Oli opittu, että alkoholi on väistämättä osa kulttuuriamme ja
sen kanssa on kyettävä elämään. Oli alettava hakea vastauksia siihen, kuinka se aiheuttaisi mahdollisimman vähän vahinkoa käyttäjille itselleen, heidän läheisilleen ja koko yhteiskunnalle. Aatteellinen
alkoholin vastustus ja täydellisen pidättäytymisen ihanne olivat edelleen vahvan raittiusliikkeen kantavat aatteet, mutta liikkeen rinnalle alkoi syntyä laajempaa ajatusten ja toimien kirjoa.
Raittiusliike muodosti suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja -aktiivisuuden monipuolisen ja vireän
kanavan, ja sen peruja nykyisessäkin ehkäisevässä päihdetyössä on kansalaisjärjestöjen vahva
osuus, paikallisen toiminnan painottaminen sekä pyrkimys vaikuttaa koko yhteiskuntaan, lainsäädäntöön ja rakenteisiin päihdeongelmien vähentämiseksi, ei vain yksilöihin. Vahvana kansanliikkeenä
raittiusliike sai vaikutusvaltaa suoraan valtiokoneistossa, mikä pitkään oli vahvuus mutta kääntyi haitaksi, kun valtiovallan tapaan toimia ei enää sopinut yhdistää näin vahvaa ja ehdotonta ideologiaa.
Raittiusliikkeen ja -aatteen vahvasta historiallisesta asemasta kertoo se, että sosiaali- ja terveysministeriössä oli erityinen alkoholi- ja raittiusosasto vuodesta 1919 alkaen, ja paikallistasolla työtä tekivät kuntien raittiuslautakunnat sekä järjestöt. Kunnallinen raittiustoimi ja -lautakunta lakkasivat olemasta pakollisia vuonna 1988, ja niiden tehtävät sai järjestää kunnan oman harkinnan mukaan.
Vuodesta 1968 lähtien raittiustyöhön sijoitettiin valtion budjetista minimisumma asukasta kohden.
Raittiusjärjestöjen toiminta alkoi passivoitua 80-luvulla ja työ sai kunnallisen viranomaistyön leiman.
Se yritti liittoutua kuntien terveys- ja sosiaalitoimien kanssa ja venyttää sisältöään terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen suuntaan, mutta yhteistyö jäi vähäiseksi, kun kaavaillut kumppanit eivät
nähneet raittiustoimen henkilöstöä ammatillisesti tai koulutuksensa puolesta hyödyllisiksi kumppaneiksi. (Warpenius 2002, 37–39).
Raittiusliike hiipuu, rakenteet hapertuvat
Vuoden 1987 alkoholikomitea nosti näkyviin sen uuden tilanteen, että raittiustyö joutui kilpailemaan
muiden toimijoiden ja muiden lähestymistapojen kanssa. Alkoholikomitea sivuutti niin raittiustoimen
ja -järjestöt kuin koko paikallisen vaikuttamisen ja pani toivonsa valtiojohtoiseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan tehokkaimpana keinona ehkäistä alkoholihaittoja (Holmila 2002).
Kuntien raittiussihteerien virat olivat tulleet vapaaehtoisiksi vuonna 1982, ja vuodesta 1993 alkaen
myös raittiuslautakunnat tulivat vapaaehtoisiksi ja muuttuivat harvinaisiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raittius- ja alkoholiasioiden osasto lakkautettiin vuonna 1990 ja raittiusjärjestöjen valtakunnallinen keskusjärjestö vuonna 1996.
Käsitteet "ehkäisevä päihdepolitiikka" ja "ehkäisevä päihdetyö" otettiin käyttöön kunnallisten raittiustyöntekijöiden koulutusta selvittäneen työryhmän mietinnössä vuonna 1990 (Warpenius 2002, 41).
Etenkin ehkäisevän päihdetyön käsite ja uusi määritelmä olivat kauaskantoisia: ne määrittelivät työn
sisällön ja tavoitteet uudelleen ja nostivat paikallisen työn taas arvoon valtiollisen ohjailun rinnalle.
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Vaikka paikallinen ehkäisevä päihdetyö oli paperilla ja strategioissa taas tärkeää, 90-luvun alkupuoli
tuli merkitsemään ehkäisevän päihdetyön resurssien romahtamista monissa kunnissa. Tämä johtui
yhtäältä taloudellisesta lamasta, toisaalta vaikutuksensa siihen varmaan oli myös aikakauden alkoholiliberaalilla asenneilmastolla. Kaikenlainen ulkoa päin tapahtuva vaikuttaminen yksilön elintapoihin
oli huonossa huudossa ja tulkittiin helposti holhoukseksi. Suomalaiset uskoivat hyvinvointiin, yksilön
vapauteen, koulutuksen ja vahvaan valtioon. Ongelmien ajateltiin hoituvan hyvinvointipalveluja kehittämällä. Alkon monopolia saattoi syyttää suomalaisten huonoista juomatavoista (Holmila 2002, 18).
Tuuli kääntyi nopeasti 2000-luvun alussa, kun alkoholipolitiikkaa nopeasti liberalisoitiin ja etenkin nopeiden veronalennusten seuraukset suomalaisten hengelle ja terveydelle tulivat näkyviin. Juuri alas
ajettua ehkäisevää päihdetyötä alettiin uudestaan kaivata.
Stakesiin perustettiin vuonna 1996 päihdealan tiedotus- ja kehittämisyksikkö, joka nykyään jatkaa
toimintaansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päihdetyön kehittäjätiiminä. (Holmila 2002, 45,
Warpenius 2002, 41–42). Työnjaoksi muodostui, että terveyden edistämisen keskus TEKRY koordinoi jäsenjärjestöjensä toimintaa, ja suoraan väestöön kohdistuva ehkäisevä päihdetyö on kansalaisjärjestöjen harteilla, ja Stakes (sittemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL) huolehtii kuntien
ehkäisevän päihdetyön tukemisesta ja ohjauksesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Raha-automaattiyhdistys olivat luoneet ehkäisevälle päihdetyölle rahoitusjärjestelmän, joskin perustyö yhä katsotaan kuntien velvollisuudeksi ja kustannettavaksi. Raittiustyölaki ja päihdehuoltolakia asettavat kunnille selkeät tehtävät, mutta Suomen järjestelmässä
kunnilla on laaja itsenäinen valta päättää, kuinka ne noista tehtävistä suoriutuvat. Keskushallinto ei
enää ohjaa määräyksin (normiohjaus) vaan tiedottamalla ja neuvottelemalla (tieto-ohjaus). Näin paikallisella ehkäisevällä päihdetyöllä on periaatteessa oma tehtäväkenttänsä ja rakenteensa. Se vain
on kovin haavoittuva, sillä sen toimintakyky lepää valtaosin kuntien tahdon varassa.
Viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana kunnista on lähes kokonaan saneerattu ne ainoatkin
rakenteet, joiden varassa myös ehkäisevää päihdetyötä voisi harjoittaa. Vaikka raittiustyö- ja päihdehuoltolait edelleen velvoittavat kuntia huolehtimaan myös päihdehaittojen ehkäisystä, ovat todelliset
ehkäisytoimet jääneet kuntien ja järjestöjen vapaaehtoisuuden varaan ilman riittävää resursointia.
(Holmila et al. 2009, 100).
Nykyisen ehkäisevän päihdetyön rakenne ja toimijat
Ehkäisevän päihdetyön yleisten edellytysten luominen on ensisijaisesti valtion ja kuntien tehtävä.
Käytännön toiminnasta vastaavat kunnat ja järjestöt sekä erilaiset muut yhteisöt. Kunnissa raittiustyölain edellyttämä monijäseninen toimielin voi olla esimerkiksi sosiaali- tai terveyslautakunta tai erityinen päihdetyöryhmä. Toimielimessä voi olla kunnan viranomaistahojen, poliisin ja luottamushenkilöiden lisäksi myös järjestöjä ja muita toimijoita.
Ehkäisevä päihdetyö on Stakesissa vuonna muotoiltujen (Stakes 2006) laatukriteereiden mukaan
toimintaa, jonka tavoitteena on
1) edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia
edistämällä päihteettömiä elintapoja,
ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja ja
lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa, sekä
2) toteuttaa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä
kysymyksissä.
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Ehkäisevää päihdetyötä tehdään niin koko yhteiskunnan tasolla kuin yhteisöissä, lähisuhteissa ja
suoraan yksilöiden kanssa. Ehkäisevän päihdetyön keinoin pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä haittoja. Työn vaikuttamiskohteet ovat päihteitä koskevat tiedot,
asenteet ja oikeudet, päihdehaitoilta suojaavat tekijät ja niiden riskitekijät sekä päihteiden käyttö ja
käyttötavat.
Ehkäisevän päihdetyön tärkein taustateoria on teoria suojaavista tekijöistä ja riskitekijöistä. Empiirisin
tutkimuksin on löydetty päihteiden ongelmakäyttöön päätyneiden ihmisten elämänkuluista joukko yhteisiä tekijöitä. Näitä altistavia tekijöitä löytyy joka tasolta: koko yhteiskunnasta, lähiyhteisöistä, perhe- ja ystäväpiiristä ja jopa perinnöllisistä ominaisuuksista. Suojaavat tekijät taas ovat löytyneet, kun
on otettu tarkasteltavaksi ihmisiä, joiden elämässä on suuri joukko altistavia tekijöitä, mutta jotka siitä
huolimatta ovat selviytyneet elämästään päihdeongelmitta. Näiden ihmisten elämänkulkuja yhdistää
joukko tekijöitä, jotka ovat suojanneet heitä ongelmilta. Työmenetelmät, joita tämän teorian perusteella kehitetään, eivät yleensä kohdistu suoraan yksilön päihteiden käyttöön. (Stakes 2006, 27–32.)
Päihteitä, joiden käyttöön ja haittoihin ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan, ovat alkoholi, huumausaineet ja tupakka. Myös lääkkeet, liuottimet ja muut aineet luokitellaan päihteiksi silloin, kun niitä
käytetään päihtymistarkoituksessa. Niin sanotut toiminnalliset riippuvuudet, kuten peliriippuvuus,
kuuluvat niin ikään ehkäisevän päihdetyön alaan (Stakes 2006, 9–10).
Nykyinen ehkäisevän päihdetyön toteutustapa on monialaista ja verkostomaista. Työn laatua ja vaikuttavuutta tavoitellaan yhdistämällä eri alojen asiantuntemusta ja luomalla eri ammattikuntien strategista yhteistyötä. Lähes joka kuntaan on nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö. Hänen tehtävänsä on olla linkkinä eri toimijoiden välillä. Yli puolet kunnistamme on asettanut tai on asettamassa moniammatillista päihderyhmää. Se kokoaa yhteen keskeiset alan toimijat ja mahdollistaa laajan
verkostoitumisen.
Ehkäisevää päihdetyötä tekevät eri viranomaiset sekä moninaiset järjestöt ja yhteisöt kylästä koko
maahan. Työtä tehdään paljolti osana eri ammattikuntien perustyötä, mutta yhteistä strategiaa noudattaen ja keskenään neuvotellen, koordinoidusti.
Tällainen rakenne pohjautuu pohjoismaisen hyvinvointivaltion ihanteelle, jossa ihmisen selviytymistä
tukevat rakenteet muodostavat turvaverkon. Se nojautuu myös kansalaistoiminnan perinteeseen antaessaan kolmannelle sektorille toimijan aseman. Se korostaa yhteisöön vaikuttamista yksilöiden valistamisen sijaan. Olkoonkin hyvinvointi-ideologinen malli, se kuitenkin suunniteltiin vanhan raittiusrakenteen tilalle aikana, jolloin oli nähtävissä, etteivät työn resurssit ole tulevaisuudessakaan turvatut.
Niinpä se suunniteltiin pysymään hengissä tarvittaessa pienilläkin resursseilla, joskaan kunta, joka ei
sijoita ehkäisevään työhön riittävästi voimavaroja, ei myöskään voi odottaa kaksisia vaikutuksia.
Työn suuri haaste on vakuuttaa päättäjät ja yleisö nykyaikaisten, tutkimustietoon perustuvien menetelmien tehokkuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Esimerkiksi vuonna 2006 alkoholiin käyttö aiheutti Suomessa vajaasta 4 miljardista yli 6,5 miljardiin nousevat haittakustannukset (Stakes 2008).
Kunnat joutuvat maksamaan näistä runsaan neljänneksen. Ollakseen tehokasta ehkäisevä päihdetyö tarvitsee riittävästi varoja suunnitteluun, koordinointiin, koulutukseen ja tiedotukseen sekä erilaisiin interventioihin. Tämä on kuitenkin murto-osa haittakustannuksista, joita työllä taas pystytään tehokkaasti vähentämään.
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Yhteinen ja yhteisöllinen tehtävä
Raittiustoimi oli aikanaan saanut suorittaa itse ne tehtävät, joilla päihdehaittoja oli määrä hillitä, kun
taas uuden rakenteen on määrä nojata eri puolilla jo olemassa oleviin voimavaroihin. Paikallisesti
tarvitaan vain ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, jolla on resurssit ja ammattiosaaminen, ja hänen
tehtävänsä on luoda moniammatillinen verkosto ja saattaa se päämäärätietoiseen, strategiseen yhteistyöhön. Ehkäisevää päihdetyötä toteuttavat silloin kaikki ne viranomaistahot, ammattikunnat ja
kansalaisjärjestöt, joiden toiminta osaltaan koskettaa päihdekysymyksiä.
Kansalaisjärjestöillä on aina ollut vahva asema raittiustyössä ja myöhemmässä ehkäisevässä päihdetyössä. Raittiustyölainkin mukaan ne toimivat yhdessä kuntien kanssa tässä asiassa ja niiden toimintaedellytykset on turvattu julkisin varoin. Tilanne on edelleen sama, mutta kahdessa suhteessa
nykyinen ehkäisevän päihdetyön järjestötyö poikkeaa vuosikymmenten takaisesta: raittiusjärjestöjen
rinnalle on noussut erityyppisiä muita järjestöjä, osa niistä laajemmin terveyttä ja hyvinvointia edistäviä, osa taas erikoistuneempia. Toinen tärkeä muutos on se, että nyt niiden on haettava rahoitusta
erityisille, myös ajallisesti rajatuille hankkeille, joiden tarve ja hyödyllisyys on tarkoin perusteltava.
Enää ei riitä jatkuvuuden turvaaminen ja hyvällä asialla oleminen.
Vanhaa ja uutta toimijakenttää voi havainnollistaa seuraavanlaisilla kuvilla:

Päihdekysymysten parissa työskentelivät tahoillaan muun muassa nuorisotyön tekijät, koulu,
poliisi, terveyspalvelut ja niin edelleen. Raittiustoimella, jolle tehtävä oli uskottu, oli vaihtelevasti
yhteistyötä näiden kanssa.

Jälkimmäisessä kuvassa kukin näistä tahoista on
vähän venyttänyt osaamistaan ja toimenkuvaansa
kohti yhteistä keskustaa, jossa ehkäisevän päihdetyön erityisosaaja muokkaa kaikkien työstä
tuloksellista, verkostoitunutta yhteistyötä.
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Kuva: Raittiustoimi joutui kiskomaan venettään
kovin yksin, ilman ulkopuolista apua ja usein
vastatuuleen, asenneympäristön puhaltaessa
vastaan. (Katsushika Hokusai Kanagawan suuri

aalto, sarjasta 36 näkymää Fuji-vuorelle, n. 1930
(1823-1829))

Kuva: Uuden tyylin ehkäisevä päihdetyö taas käyttää
taitavan purjehtijan tavoin hyväkseen ympäristön voimat
ja virtaukset – kuten eri ammattikuntien osaamisen ja
kansalaisten huolen ja toiminnan tarpeen – viemään
veneen haluttuun suuntaan, kun peräsimessä on joku
joka osaa koota ja yhdistää nuo voimat, siis koordinoida
ne tavoitteen saavuttamiseksi. (Minna Linqvist 2009)

Yhteisöehkäisy Suomessa tähän asti
Monialainen interventio yhteisöön on tutkimus- ja arviointitiedon perusteella vaikuttava ja suositeltava
lähestymistapa. Siinä tapahtuu samaan aikaan monilla eri areenoilla monenlaisia interventioita monien eri toimijoiden toimesta, siinä puututaan niin päihteiden kysyntään, tarjontaan kuin mielellään
haittoihinkin, ja se mielellään koskee useita päihteitä, niin laillisia kuin laittomia, tai ainakin ne otetaan siinä huomioon. Yleisen, koko väestöön kohdistuvan ehkäisyn rinnalla tarjotaan palveluja riskiryhmille ja niille, jotka kärsivät päihdeongelmista. Teot ja viestit eri puolilla yhteisöä, eri kohderyhmille
ja eri keinoin yhtaikaa vahvistavat toistensa vaikutusta ja luovat myös mobilisaatiota, aktivoivat yhteisöä ja vaikuttavat sen mielipideilmastoon ja tapaan toimia.
Suomessa on aiemmin toteutettu useita paikallisia, monialaisia alkoholihaittojen ehkäisyhankkeita, ja
niissä on ollut runsaasti yhteisiä elementtejä. Koska juuri nämä menetelmät on ymmärretty lupaaviksi
ja kiinnostaviksi, useita tällaisia hankkeita on toteutettu paikallisten toimijoiden sekä valtakunnallisten
työn kehittäjien sekä tutkijoiden yhteistyönä ja niitä on arvioitu. Voi sanoa, että tällaisesta yhteisöehkäisystä on tullut suomalaisen ehkäisevän päihdetyön lippulaiva.
Lahti-projektissa vuosina 1993–1994 nostettiin näkyviin muun muassa vastuullisen anniskelun teemaa kouluttamalla ravintolahenkilökuntaa, aktivoitiin järjestöjä ja kansalaisia ja harjoitettiin medialobbausta: viritettiin keskustelua alkoholikysymyksistä paikallismediassa (Holmila 1997, 30–31).
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Vantaan Tikkurila oli toinen kahdesta yhteisöstä, joissa toteutettiin Alue ja päihteet -projekti vuosina
1998–2000 (toinen oli Helsingin Myllypuro). Ennen tuota projektia Vantaalla oli viety läpi yhteisöterveysprojekti vuosina 1995–1999 osana Terve kaupunki -ohjelmaa, ja nuoren parissa toimi 90-luvulla
aktiivinen eri alojen ammattilaisten verkosto, joka toimi säännöllisesti. (Jaatinen, Haavisto & Mustalampi 2002, 176).
Tikkurilassa projektiin kuului työpaikkakampanja, jonka tavoitteiksi oli määritelty kehittää työpaikan
päihdetyötä ennalta ehkäisevään suuntaan sekä herättää kiinnostusta oman alkoholinäytön tarkasteluun (Rantala & Ahtola 2002), mini-interventioiden käynnistäminen terveyskeskuksissa (Pennanen
2002), monimuotoinen toiminta nuorten parissa (etsivä työ, esiintyminen kouluissa, lähipoliisitoiminta), erityinen kouluhanke (oppitunteja, vanhempainiltoja, opettajien koulutusta) sekä Tikkuraitis tulevaisuus -teemaviikko, jossa tiedotettiin alkoholin myynnin ikärajoista ja tehtiin niiden valvontaisku.
(Jaatinen, Haavisto & Mustalampi 2002, 179–183).
Paikallinen alkoholipolitiikka (Pakka)-hanke (2004–2007) painottui alkoholin saatavuuden kontrolliin,
ja sen keskeinen kohderyhmä olivat alaikäiset nuoret ja nuoret aikuiset. Toimintamallissa yhdistettiin
virallinen valvonta ja säätely epäviralliseen sosiaaliseen säätelyyn alkoholijuomien välittämisen estämiseksi, vastuullisen elinkeinotoiminnan edistämiseksi ja haittojen minimoimiseksi. (Holmila et al.
2009) Pakka-hanke onkin Vantaa Välittää -hankkeen läheisin esikuva.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Tiina Hörkkö, Minna Lindqvist ja Kirsi Markkula
Vantaa Välittää -hankkeen suunnitteluun innoitti muun muassa Pakka-hankkeessa syntyneet uudet
toiminta- ja ajattelutavat. Kuten Pakka-hankkeessa oli myös Vantaa Välittää -hankkeessa kohderyhmä laaja nuoret, aikuiset ja elinkeinoelämä. Hankkeen pääasiallista kohderyhmää eli nuoria lähestyttiin monelta eri suunnalta. Nuoriin kohdistettiin omia interventioita ja tätä viestiä vahvistettiin lähestymällä samanaikaisesti niin vanhempia, ympäristön aikuisia kuin elinkeinoelämääkin. Hankkeen
toiminta tapahtui vuosina 2007–2009, tämä on verrattain lyhyt aika saada aikaiseksi muutoksia, mutta Vantaalla tämä tavoite saavutettiin. Vaikuttavuuden arvioiminen on vaikeaa, mutta kun mittareina
käytetään tekemistä, näkymistä ja innovointia, siinä onnistuttiin.
Hankkeen tavoitteet:
nuorten päihteiden käytön vähentyminen
alkoholin ja tupakan kysynnän ja tarjonnan vähentyminen
nuorten, vanhempien ja aikuisten päihdeasenteiden tiukentuminen
vähittäismyyjien ja anniskelijoiden ikärajavalvonnan tehostuminen
päihteiden välittämisen vähentyminen.
Vantaa Välittää -hankkeessa järjestettiin runsaasti toimintaa, muun muassa:
päihdetietotunteja ja draamaesityksiä yläkoululaisille
vanhempainiltoja 5.–9.-luokkalaisten vanhemmille
alueellisia teemavanhempainiltoja (kannabis)
nuorteniltoja
omavalvontakoulutusta alkoholin ja tupakan vähittäismyyjille ja anniskelijoille
koulutuksia ammattilaisille (esim. nuorisotyöntekijät)
kirjeet vanhemmille
internetkyselyitä nuorille ja vanhemmille
erilaisia tempauksia ja keskustelutilaisuuksia
tehovalvontoja vähittäismyyjille ja anniskelijoille
tehovalvontaa nuorten päihteiden käyttöön
lukuisia tiedotteita ja kannanottoja
uusia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä kuten Aika Välittää! ja Kuka Välittää?
Läpi hankkeen kehitettiin uusia toimintamuotoja ja ne saivat ideansa runsaasta tiedonkeruusta.
Hankkeen aikana toimintaa muutettiin rohkeasti ja mikäli jokin toimintamuoto ei tuntunut tarkoituksenmukaiselta, sitä muutettiin tai se korvattiin kokonaan uudella. Projektikoordinaattori suunnitteli ja
toteutti toimintaa yhdessä yhteistyökumppanien ja Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikön kanssa.
Yksi Vantaa Välittää -hankkeen toimintoja leimaava piirre on ollut kehittynyt, laajentunut ja erittäin
aktiivinen monitoimijainen yhteistyö muun muassa nuorisotoimen, poliisin, koulujen, seurakunnan,
Laurean, lääninhallituksen, järjestöjen, Klaari-Helsingin, Espoon kaupungin sekä monien samaan aikaan käynnissä olleiden hankkeiden kanssa. Yhteistyö toi voimaa ja uusia näkökulmia työhön sekä
mahdollisti resursseja vaatineiden tapahtumien järjestämisen ja uusien toimintatapojen leviämisen
mahdollisimman laajalle.

71

Vantaa Välittää -hanke tiedotti aktiivisesti ja pyrki herättämään yleistä keskustelua. Tiedottamisessa
hyödynnettiin sosiaalisen markkinoinnin periaatteita ja sen tavoitteena oli vaikuttaa yksilöiden toimintatapoihin ja asenteisiin. Arvioinnin mukaan tiedottaminen hankkeessa oli toimivaa ja tuloksellista, sitä leimasi harkitsevuus, rakentavuus, rohkeus ja haastavuus. Tiedotteita laadittiin runsaasti ja niiden
saama julkisuus oli kiitettävää. Yhdistämällä vanhempainillat, kouluissa tehty työ, tehovalvonnat, internetkyselyt ja tiedottaminen, pyrittiin luomaan prosessinomainen kokonaisuus, jossa mahdollisimman moni nuori ja aikuinen kuuli asiasta ainakin kerran ja pääsi osallistumaan ehkäisevää päihdetyötä ja nuorten päihteiden käyttöä koskevaan keskusteluun ja pohdintaan.
Arvioinnista
Hankkeen saama rahoitus Rikoksentorjuntaneuvostolta mahdollisti hankearvioinnin. Arviointia tarvitaan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen ja sen avulla saadaan välineitä tulevaisuuden päätöksentekoon. Vantaa Välittää -hankkeessa toteutettiin arviointi MKP Aikamatkan toimesta ja se tehtiin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämän ehkäisevän päihdetyön laatukriteeristön (Laatutähden) avulla. Arviointiprosessi osoitti, että parhaimmillaan se tukee juurrutustyötä ja jatkokehittämistä.
Arvioitsijoiden dialogi projektikoordinaattorin ja yhteistyökumppaneiden kanssa antoi tehdyille tulevaisuuden suunnitelmille selkärankaa, jämäkkyyttä ja vei niitä edelleen kohti käytäntöä.
Vantaa Välittää -hanke onnistui muutamaan Pakka-hankkeen kehittämiä toimintatapoja paikallisiksi
ja tuottamaan uusia toimintamalleja sekä materiaaleja ehkäisevään päihdetyöhön. Suunnitellut toiminnot toteutettiin ja niiden lisäksi kehitettiin paljon muutakin. Kokonaisuudessaan hanke on ollut linjassa Alkoholiohjelman kanssa ja se nivottiin Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminnan kehittämiseen.
Arvioijien mukaan hanke onnistui kokoamaan laajalti yhteistyötahoja ja innostamaan uudenlaiseen
yhteistyöhön. Laajan kohderyhmän huomioimisen (nuoret, vanhemmat ja aikuiset) on mahdollistanut
hankkeen projektikoordinaattorin aktiivinen ja arvioiva työote sekä laajojen yhteistyöverkostojen hyödyntäminen. Yhteistyötahojen kokemuksia, asiantuntijuutta ja tietoja hyödynnettiin hankkeen toiminnassa ja suunnittelussa. Yhteistyökumppanit sitoutuivat toimintaan ja toivoivat jatkoa yhteistyölle.
Vantaa Välittää -hankkeella oli ennakkoluuloton lähestymistapa tiedottamiseen. Arvioijat antoivat erityiskiitosta juuri mediavaikuttamisesta ja yhteiskunnallisen keskustelun herättämisestä. Hankkeesta
kehkeytyi monialainen yhteisökampanja, jonka yhtenä osana oli tiedottaminen sekä yleiseen mielipiteeseen ja mielipideilmastoon vaikuttaminen. Tiedotuskampanjat toimivat parhaiten osana pitkäjänteistä työskentelyä. Tiedotuksen ja julkisen keskustelun herättämisen taustalla oli myös ajatus kuntalaisten osallistamisesta ehkäisevään päihdetyöhön ja päihteiden käytöstä ja sen välittämisestä keskusteluun. Laajempana tavoitteena oli kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen niin, että nuorten
päihteiden käyttö ja sen hyväksyntä vähenee. Kokonaisasennemuutos koski nuoria ja kaikkia aikuisia: alkoholi ei kuulu nuoren elämään. Tiedottamisen, tapahtumien, tehovalvontojen, nettikyselyiden
ynnä muiden toimintojen yhdistäminen on pitänyt hanketta mediassa esillä. Tiedotuskampanjat ja
niiden tavoittelema keskustelun herättäminen onnistuivat ja hanke on uutisoinnin lisäksi herättänyt
paljon yleisönosasto- ja nettikeskustelua. Muuten hankkeen tavoitetta, eli nuorten päihteiden käytön
vähenemistä on hankalaa arvioida, mutta päihteiden käytön muutoksia seurataan jatkossakin kouluterveyskyselyn ja ehkäisevän päihdetyön yksikön tekemän internetkyselyn avulla.
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Arvioinnissa hanketta kritisoitiin hankesuunnitelman yleisluontoisuudesta ja puutteellisesta arviointisuunnitelmasta. Hankkeen hallinnointi olisi ollut helpompaa, mikäli sillä olisi ollut määritellyt osatavoitteet ja selkeä arviointisuunnitelma. Puutteista huolimatta hanke on pysynyt tavoitteessaan ja osin
ylittänyt ne, sillä hanketta on arvioitu ja tarvittaessa suunnitelmia muutettu ilman arviointisuunnitelmaakin. Arvioijat toteavat, että puutteet arviointisuunnitelmissa on korvattu projektikoordinaattorin
arvioivalla ja kriittisellä ajattelulla sekä aktiivisella ohjausryhmätyöskentelyllä. Tämän avulla hankkeen suuntaa on muutettu rohkeastikin.
Arvioinnissa todetaan, että ehkäisevää päihdetyötä on tarpeen tehdä koko yhteiskunnan tasolla, yhteisöissä, lähisuhteissa ja suoraan yksilöiden kanssa. Ehkäisevän päihdetyön keinoilla pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä haittoja. Vaikuttamiskohteet ovat päihteitä koskevat tiedot, asenteet ja oikeudet, päihdehaitoilta suojaavat tekijät ja niiden riskitekijät sekä
päihteiden käyttö ja käyttötavat. Kenttä on laaja ja sen lisäksi työn on vakuutettava niin suuri yleisö
kuin päättäjätkin.
Hankkeita kritisoidaan usein siitä, että ne tulevat ja menevät, eikä pysyvää toimintaa tunnu jäävän.
Hankerahoitukset ovat viimeaikoina muuttuneet suuntaan, joissa laajoilla monen kunnan yhteisillä
hankkeilla on etulyöntiasema. Paikalliset hankkeet, jota Vantaa Välittää -hanke edusti, jäisi nykysuuntauksessa kenties toteutumatta. Se olisi ollut harmi, sillä hankkeen loputtua voidaan varmasti
sanoa, että Vantaalla onnistuttiin luomaan uutta ja kehittämään jo olemassa olevaa. Hankkeessa
panostettiin runsaasti siihen, että uudet toiminnat juurtuvat pysyviin rakenteisiin. Vantaan kaupungin
ehkäisevän päihdetyön yksikkö ja yhteistyökumppanit ovat päättäneet jatkaa toimiviksi havaittuja
työskentelytapoja ja yhteistyötä. Näistä mainittakoon aktiivinen tiedotus, tehovalvonnat, monialaiset
interventiot, alueellisen ehkäisevän päihdetyön jatkaminen monitoimijaisesti, Aika Välittää! ja Kuka
Välittää? sekä toimintojen yhdenaikaisuus.
Hankkeen aikana alkanut yhteistyö on jatkunut luontevasti. Vantaalla ollaan tilanteessa, jossa hankkeen istuttamat siemenet itävät. Yhteistyökumppaneiden kanssa ollaan mallintamassa varhaisen
puuttumisen mallia, tehdään yhteisiä vuosikelloja toimintojen ja resurssien yhdenmukaistamiseksi ja
perustetaan uusia työryhmiä jatkamaan jo aloitettua hyvää. Vantaa Välittää -hankkeessa kyettiin
osoittamaan, että yhdessä rokkaaminen, tekeminen, innostuminen, sitoutuminen ja yhteistyön tavoitteellisuus on mahdollista. Tuloksiin on päästy, tavoitteita on saavutettu ja toiminta jatkuu.
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