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LukijaLLe

Opetusministeriön on tukenut ehkäisevän päih-
detyön kehitystyötä aktiivisesti koko 2000-luvun. 
Tavoitteena on ollut tukea sekä käytännön työ-
tä, nuorten kanssa työtä tekevien osaamista ja 
harjaantumista että kehittää ja verkottaa toimin-
taa. Aikaa myöden on koettu tärkeäksi määritel-
lä nuorten ehkäisevän päihdetyön sisältö, osana 
muuta ennaltaehkäisevää nuorisotyötä. Preven-
tiimi – nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaa-
miskeskus on toiminut vuodesta 2003 lähtien 
opetusministeriön tuella kehittämisyksikkönä. 
Preventiimin yhtenä tehtävänä on ollut selvittää 
ne osat, jotka tekevät nuorten parissa tehtävästä 
ehkäisevästä päihdetyöstä erityistä.

Nuorisoalan päihdetyön lähestymiskulma on 
humaani ja yksilöä arvostava; ei ongelmakeskei-
nen. Tietty osa nuorista kaipaa erityistä tukea. 

Tämä ryhmä tulee tunnistaa ja tarjota sille oikein 
kohdennetuilla menetelmillä toteutettua ehkäi-
sevää päihdetyötä, suojaavien tekijöiden vahvis-
tamiseksi ja riskitekijöiden vaikutusten pienentä-
miseksi.

Tämän pohjalta on nyt luotu ensimmäiset nuo-
risoalan ehkäisevää päihdetyötä kuvaavat sisällölli-
set rakenteet. Tämän tukimateriaalin tarkoituksena 
on nostaa esille nuorisoalan ehkäisevän päihde-
työn näkökulmia sekä auttaa toteuttamaan entistä 
tavoitteellisemmin ehkäisevää päihdetyötä nuor-
ten parissa. Mukana luomassa ymmärrystä on ol-
lut laaja joukko Preventiimin verkoston kumppa-
nuusorganisaatioita. Nämä ovat eri tilaisuuksissa 
luoneet yhteistä ymmärrystä nuorten elämän il-
miöistä ja luoneet todeksi nuorisoalan ehkäisevän 
päihdetyön olemassaolon.
 

Helsingissä 1.12.2009 Immo Parviainen 
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Ehkäisevän päihdetyön yleisenä tarkoituksena on 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tukemalla 
päihteettömiä elintapoja sekä vähentämällä päih-
teiden käyttöä ja käytöstä aiheutuvia haittoja. Mo-
nesti ehkäisevä työ kohdennetaan erityisesti nuo-
riin ikäluokkiin, mutta tästä huolimatta nuorten 
parissa tehtävälle ehkäisevä päihdetyölle ei ole 
selkeää määritelmää. Tämän julkaisun tarkoitukse-
na on pyrkiä määrittelemään nuorisoalan ehkäi-
sevälle päihdetyölle joitakin yleisiä lähtökohtia ja 
tavoitteita, joita alan toimijat voivat käyttää oman 
toimintansa suunnittelussa ja laadunvarmistuk-
sessa. Tarkoituksena ei ole rajoittaa kenenkään 
toimintaa tai sulkea ketään vastuullista toimijaa 
pois ehkäisevän päihdetyön piiristä. Yhteinen kä-
sitteiden määrittely ja yleisten lähtökohtien auki-
kirjoittaminen kuitenkin auttavat eri toimijoiden 
vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentamisessa. 
Tärkeintä tietysti on laadukkaan ja tuloksellisen 
työn tekeminen nuorten parissa.

Nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt 
koko 2000-luvun ajan erityisesti alle 18-vuotiai-
den ikäryhmässä. Tästä huolimatta nuorten paris-
sa tehtävää työtä on jatkettava, jotta myönteinen 
kehitystrendi säilyy ja kattaa myös kaikki ikäluo-
kat. Ehkäisevä päihdetyö tuleekin nähdä pysyväk-
si osaksi nuorisokasvatusta, jonka tulee tavoittaa 

1. nuorten pariSSa tehtäVän päihdetyön 
yhteiSkunnaLLinen merkityS 

aina uudet ikäluokat. Nuorten perusteeton syyl-
listäminen tai mustamaalaaminen päihteidenkäy-
tön erityiseksi ongelmaryhmäksi ei kuitenkaan 
ole aiheellista. Päihdetyössä moralisointi, leimaa-
minen ja syyllistäminen ovat osoittautuneet huo-
noiksi keinoiksi vaikuttaa päihteiden käyttöön, oli 
kyse minkä ikäisistä kohderyhmistä tahansa.

Nuorten parissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö 
on arvostettua ja sitä tehdään laajasti tämän päi-
vän Suomessa. Toimijakenttää voidaan kuitenkin 
pitää melko hajanaisena ja yksittäisiä toimintoja 
tehdään usein pienillä resursseilla. Käytännön ta-
son työntekijät eivät välttämättä aina osaa hah-
mottaa työnsä laajempaa yhteiskunnallista mer-
kitystä tai ainakaan tuoda sitä riittävästi esille. 
Joskus epäselväksi jää myös se, kenelle vastuu 
ehkäisevästä päihdetyöstä itse asiassa kuuluu, 
kuka sitä voi tehdä ja kuka valvoo työn laatua. 
Tämän takia on perusteltua tässä julkaisussa koo-

nuorTEn TarkasTElEmInEn 
PÄIHTEIDEnkÄYTÖn ErITYIsEnÄ 
onGElmarYHmÄnÄ EI olE aIHEEllIsTa.
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tusti nostaa esille niitä yhteiskunnallisia perusteita 
sekä säädöksiä ja poliittisia ohjelmia, joiden pe-
rusteella ehkäisevää päihdetyötä nuorisoalalla 
voidaan tehdä ja tukea. Samoin tässä julkaisus-
sa pyritään esittämään keskeisiä laatunäkökoh-
tia, joita tulee ottaa huomioon nuorten parissa 
työskenneltäessä. Ehkäisevä päihdetyön aseman 
määrittäminen osana nuorisoalalla tehtävää ohja-
us-, tiedotus- ja kasvatustyötä on olennaista, jotta 
alan ammattilaiset ja ennen kaikkea nuoret itse 
ymmärtävät entistä paremmin eri työmuotojen 
tarkoituksen.

keSkeiStä LainSäädäntöä

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön lainsäädän-
nöllinen pohja nojaa perustuslaissa (731/1999) 
määriteltyihin perusoikeuksiin. Niin sanotut hy-
vinvointioikeudet turvaavat ihmisarvoisen elä-
män perusedellytykset kuten toimeentulon, 
koulutuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Pe-
rusoikeuksiin kuuluvat myös yhdenvertaisuus- ja 
osallistumisoikeudet. Laajasti tulkiten ehkäisevä 
päihdetyö kuuluu kansalaisten hyvinvointioikeuk-
siin ja osaltaan se turvaa yhdenvertaisuus- ja pe-
rusoikeuksien toteutumisen. Päihteiden käytöstä 
koituvat yksilölliset riskit ja elämänvaikeudet voi-
vat rajoittaa yksilön perusoikeuksien toteutumista 
ja ääritapauksissa estää kansalaista osallistumas-
ta yhdenvertaisesti muiden kanssa yhteiskun-
nan normaaliin toimintaan. Perusoikeudet ovat 
myös yksi laadun mittari ehkäisevän päihdetyön 

toteutuksessa. Ajantasainen lainsäädäntö ja sää-
dösmuutosten hakemisto löytyy valtion säädös-
tietopankista http://www.finlex.fi

Alkoholilailla (1143/1994) pyritään ehkäise-
mään alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yh-
teiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä hait-
toja ohjaamalla alkoholin kulutusta. Alkoholilaki 
puoltaa selkeästi alaikäisten juomattomuutta ja 
pitää moitittavana alkoholin tarjoamista alle kah-
deksantoistavuotiaalle (Laki alkoholilain muutta-
misesta 642/2009). Ravitsemusliikkeissä alkoholin 
anniskelu on kielletty alle 18-vuotiaille. Alkoholi-
juomaa ei saa pitää hallussa tai kuljettaa, jos se 
ei ole laillisesti valmistettua tai maahantuotua. 
Alkoholijuomaa ei myöskään saa pitää hallussa 
tai kuljettaa myyntitarkoituksessa, jos myyntiin ei 
ole tämän lain nojalla oikeutta tai myönnettyä lu-
paa. Kyseisen kohdan rikkomisesta voidaan mää-
rätä sakko- tai tuomiorangaistus. Alkoholilaki on 
yksi tärkeimpiä lakeja nuorten ehkäisevän päih-
detyön parissa. Alkoholi on suomalaisittain ylei-
simmin päihtymystarkoituksessa käytetty aine ja 
aiheuttaa vuosittain eniten terveydellisiä haittoja 
kaikissa ikäryhmissä.

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämi-
seksi (693/1976) pyrkii ehkäisemään tupakoinnin 
aiheuttamien terveysriskien ja – haittojen synty-
mistä. Tämän lain mukaan tupakkatuotteen tai 
tupakointivälineen myyminen tai luovuttaminen 
alle 18-vuotiaille on kiellettyä. Myös tupakkatuot-
teiden hallussapito on kiellettyä alle 18-vuotiail-
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ta (Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämi-
seksi annetun lain muuttamisesta 698/2010). 
Tupakoinnin aloittaminen nuorella iällä liittyy 
nuorten välisten sosiaalisten suhteiden rakentu-
miseen. Varhaisella iällä aloitetusta tupakoinnista 
on erityisen vaikea irrottautua myöhemmin. Pit-
käaikaisesta tupakoinnista syntyvä riippuvuus on 
voimakas ja tästä syystä tupakkatuotteiden vaa-
rallisuutta suhteessa muihin päihteisiin ei tulisi 
vähätellä.

Huumausainelaki (41/1972) mukaan Huu-
mausaineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen 
alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kaut-
takuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapi-
to ja käyttö on kielletty. Huumausainerikoksista 
säädetään rikoslain (39/1889) 50 luvussa. Huu-
meiksi luokiteltavia aineita on lisätty Huumaus-
ainelakiin (Laki huumausainelain 3 §:n muuttami-
sesta 595/2010). Huumausaineiden tilastoinnista 
ja seurannasta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos.

Päihdehuoltolaki (41/1986). Päihdehuollon 
tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden 
ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia 
ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden 
ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimin-
takykyä ja turvallisuutta. Päihdehuollon alalla 
toimivien viranomaisten ja yhteisöjen on oltava 
keskenään yhteistyössä. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä päihdehuollon ja muun sosiaali- ja 

terveydenhuollon, raittiustoimen, asuntoviran-
omaisten, työvoimaviranomaisten, koulutoimen, 
nuorisotoimen sekä poliisin keskinäiseen yhteis-
työhön.

Raittiustyölain (828/1982) tarkoituksena on to-
tuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin oh-
jaamalla heitä välttämään päihteiden ja tupakan 
käyttöä. Raittiustyön yleinen johto, ohjaus ja val-
vonta kuuluvat Sosiaali- ja terveysministeriölle ja 
sen alaisina aluehallintovirastoille. Jokaisessa kun-
nassa on oltava toimielin, joka vastaa raittiustyön 
toimeenpanosta ja alkoholiolojen seurannasta. 
Raittiustyölaki oikeuttaa ja velvoittaa kuntia ja jär-
jestöjä työskentelemään päihteiden käytön eh-
käisemiseksi myös nuorten ikäluokkien parissa. 
Kunnan tehtävänä olisikin koordinoida siellä to-
teutettavaa päihdetyötä kokonaisuutena ja vas-
tata sen laadun toteutumisesta.

Lastensuojelulain (417/2007) tarkoituksena 
on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuym-
päristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen ke-
hitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuo-
jelulain 25§:ssä määritellään ilmoitusvelvollisuus, 
joka velvoittaa viipymättä ilmoittamaan kunnan 
sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle lapses-
ta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen 
edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 
Tässä pykälässä on lueteltu laaja joukkoa lasten 
ja nuorten parissa työskenteleviä ammattiryhmiä 
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kuten sosiaali- ja terveysalojen ja sivistystoimialan 
toimijoita.

Ehkäisevällä lastensuojelulla on tavoitteena 
edistää ja turvata lasten kasvua, kehitystä ja hy-
vinvointia. Laki velvoittaa opetuksen ja nuoriso-
työn parissa toimivia antamaan lapselle ja nuorel-
le erityistä tukea silloin, kun lapsi tai perhe ei ole 
lastensuojelun asiakkaana. Erityisesti ehkäisevän 
lastensuojelun parissa kohtaavat sosiaalityön ja 
nuorisotyön yhteiset toimintakentät. Lastensuo-
jelulaissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja 
nuorena 18–20-vuotiasta. 

Nuorisolaki (72/2006) antaa vahvan taustatu-
en nuorisoalan ehkäisevälle päihdetyölle. Lain 
tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itse-
näistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalai-
suutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä 
parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisola-
ki korostaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä 
nuorten parissa ja ehkäisevälle päihdetyölle se 
tarjoaa kasvatuksellisen perustan. Nuorisolain 
näkökulmasta ehkäisevällä päihdetyöllä onkin 
vahva kasvatuksellinen tavoite ja tästä näkökul-
masta on perusteltua käyttää nuorten päihde-
kasvatuksen käsitettä. Nuorten kasvu- ja elinolot 
on turvattava ja järjestettävä siten, että kasvu 
itsenäiseksi ja toimintakykyiseksi kansalaiseksi 
on mahdollista. Lain piiriin kuuluvat kaikki alle 
29-vuotiaat kansalaiset. 

Etsivän nuorisotyön (Laki nuorisolain muutta-
misesta 693/2010) tehtävänä on tavoittaa tuen 

tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten 
palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään 
hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsy-
ään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuo-
risotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren 
itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvi-
oonsa tuen tarpeesta. 

Etsivän nuorisotyön tehtävien hoitoon liittyy 
salassa pidettävien yksilöinti- ja yhteystietojen 
käsittelyä. Yksilön henkilökohtaisista oloista, ter-
veydentilasta, nuoren saamista etuuksista tai tu-
kitoimista sekä hänen taloudellisesta asemastaan 
saadut tiedot ovat henkilötietolain (523/1999) 
mukaisesti salassa pidettäviä. Tietojen luovutta-
minen toiselle viranomaiselle on mahdollista vain 
asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella. 
Tiedot on kuitenkin luovutettava nuoren kotikun-
nalle etsivää nuorisotyötä varten siinä tapaukses-
sa jos nuori ei ole sijoittunut perusopetuksen jäl-
keisiin opintoihin, alle 25-vuotias nuori keskeyttää 
opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukio-
koulutuksessa tai jos hänet vapautetaan varus-
mies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden 
puuttumisen vuoksi. 

VaLtakunnaLLinen ohjeLmatyö

Ministeriöiden alaisuudessa toimii lakisääteisiä 
ohjelmia. Tämän lisäksi hallituksella on erilaisia 
politiikkaohjelmia. Ohjelmatyön tarkoituksena on 
kunkin ohjelman mukaisesti kehittää yhteiskun-
nan rakenteita ja palveluita. Seuraavassa muu-
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tamia ohjelmia jotka ovat keskeisiä ehkäisevän 
päihdetyön näkökulmasta.

Alkoholiohjelma 2008–2011 on valtakunnal-
linen ohjelma, jonka piirissä valtio, kunnat ja jär-
jestöt tekevät yhteistyötä alkoholihaittojen vä-
hentämiseksi. Edellinen ohjelmakausi oli vuosina 
2004–2007.

Kaste 2008–2011 on valtakunnallinen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisoh-
jelma, jonka tavoitteina on lisätä osallisuutta ja 
vähentää syrjäytymistä, lisätä terveyttä ja hyvin-
vointia sekä parantaa palveluiden laatua, vaikut-
tavuutta, saatavuutta ja kaventaa alueellisia eroja. 

Terveys 2015 -kansanterveysohjelma pyrkii 
terveyden tukemiseen ja edistämiseen kaikilla 
yhteiskunnan sektoreilla. Pääpaino on terveyden 
edistämisessä, ei niinkään terveyspalvelujärjestel-
män kehittämisessä.

Mieli ja päihde -kansallinen mielenterveys- ja 
päihdesuunnitelma 2015.

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä tar-
kastellaan ensimmäisen kerran yhtenä kokonai-
suutena valtakunnallisella tasolla. 

Politiikkaohjelmat (2007–2011) ovat hallitus-
ohjelmassa määriteltyjä laajoja, poikkihallinnolli-
sia tehtäväkokonaisuuksia hallituksen keskeisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Politiikkaohjelmat 
koostuvat eri ministeriöiden toimialoihin kuulu-

vista toimenpiteistä, hankkeista ja määrärahoista. 
Meneillään olevat politiikkaohjelmat ovat

•	 Työn, yrittämisen ja työelämän politiikka-
ohjelma

•	 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma 
•	 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoin-

nin politiikkaohjelma

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 
(LANUKE) 2007–2011 hyväksytään Valtioneuvos-
ton päätöksellä neljän vuoden välein. Se sisältää 
valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoit-
teet sekä suuntaviivat läänien ja kuntien lapsi- ja 
nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle.

Ohjelman valmistelusta vastaa Opetus- ja kult-
tuuriministeriö yhteistyössä muiden ministeriöi-
den kanssa. 

Kokonaisuutena on nähtävissä kaksi yhteis-
kunnallista polkua, joiden kautta tarkastella nuor-
ten ehkäisevää päihdetyötä. Yksi poluista on So-
siaali- ja terveysministeriön suunnitteluohjaus, 
joka lastensuojelulain (417/2007) nojalla ulottuu 
kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työnkuviin. 
Tämän lisäksi Raittiustyölaki (Laki raittiustyölain 3 
§:n muuttamisesta 1730/2009) määrittelee päih-
detyön johdon, ohjauksen ja valvonnan Sosiaali- 
ja terveysministeriölle ja sen alaisina aluehallinto-
virastoille. Toinen ohjauspolku kulkee Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tulosohjauksessa, nuorisolain 
(Laki nuorisolain muuttamisesta 693/2010) linja-
usten mukaisesti kuntien sivistystoimien alaisiin 
yksiköihin. Alueellisesta koordinaatiosta vastaa 
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Lääninhallitusten lakkautusten jälkeen Elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskus. Tämän lisäksi laaja 
joukko kuntien, seurakuntien ja kolmannen sek-
torin toimijoita, jotka toteuttavat nuorten päihtei-
den käytön ehkäisyyn tähtäävää työtä. 

Ehkäisevän päihdetyön suunnitteluohjauk-
sen monitahoisuus on muodostunut kentän 
haasteeksi. Erillään valmistellut lait, ohjelmatyö 
ja toimintaa ohjaavat ohjeistukset asettavat suu-
ria haasteita nuorten ehkäisevän päihdetyön to-
teuttamiseen kunnissa. Erityisen haasteellisena 
nähdään lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisoh-
jelmaa ja kunnallista lasten ja nuorten hyvinvoin-
tisuunnitelmaa koskeva lainsäädäntö, joka aset-
taa sisällöltään päällekkäisiä velvoitteita kunnille.

nuorIsoalan EHkÄIsEvÄÄ PÄIHDETYÖTÄ 
voIDaan TarkasTElla kaHDEn 
lÄHEsTYmIskulman muoDossa: 
nuorIsoTYÖn ja sosIaalITYÖn.
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Päihdetyö on tärkeä osa kuntien laaja-alaista 
hyvinvointityötä, joka edellyttää usean hallin-
nonalan ja toimijan sitoutumista ja yhteisiä pon-
nistuksia. Päihdetyö ei ole vain kunnan sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa. Päihdetyötä tehdään myös 
oppilaitoksissa, nuorisotyössä, kulttuuri- ja vapaa-
ajan toiminnassa, yhdyskuntasuunnittelussa sekä 
elinkeinoelämässä. Järjestöillä ja muilla kolman-
nen sektorin toimijoilla on päihdetyössä omat 
tehtävänsä.

Ehkäisevä päihdetyö on sosiaali- ja terveysalal-
la syntynyt käsite, mutta sen käyttö on yleistynyt 
myös muilla toimialoilla. Käsitteenä se on laaja ja 
kuvailee sosiaali- ja terveysalan lähestymistapaa 
yhteen päihdetyön osa-alueeseen. Ehkäisevän 
päihdetyön peruskäsitteet ja työmuotojen ylei-
set laatukriteerit on määritelty Stakesin (nykyinen 
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos – THL) vuonna 
2006 toimittamassa Laatutähteä tavoittelemassa 
– julkaisussa.

Laatukriteerit on tarkoitettu ehkäisevän päih-
detyön toimijoiden työkaluksi, joiden avulla voi-
mavaroja ja tukea voidaan suunnata tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Laatukriteerien yhtenä 
tavoitteena on antaa myös päättäjille ja yleisölle 
kuva siitä, millaisia päihdehaittojen vähentämisen 
keinot ja mahdollisuudet ajanmukaisen tiedon 

valossa ovat. Nuorten parissa tehtävään työhön 
laatukriteereissä ei erikseen oteta kantaa.

Laatukriteeristössä ehkäisevä päihdetyö mää-
ritellään toiminnaksi, jonka tavoitteena on edistää 
terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. 

Laatukriteerien yleisen tavoitteenasettelun 
mukaisesti ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan 
päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuk-
siin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden 
riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyt-
tötapoihin. Vaikuttamiskohteiden kokonaisuus 
on laaja ja käytännön toimijan on syytä tarkkaan 
suunnitella, mihin juuri hänen tekemällään työllä 
on ensisijaisesti mahdollista vaikuttaa ja kuinka 
laajaa vaikutusta tavoitellaan. Vaikutuksen laajuut-
ta voidaan arvioida yksilötasolta aina koko yhteis-
kunnan tai jopa kansainväliselle tasolle asti.

Kuvassa 1 on hahmotettu päihdetyön perus-
käsitteitä. Laatukriteeristössä päihdetyö määritel-
lään yläkäsitteeksi, joka jakaantuu ehkäisevään ja 
korjaavaan työhön. Käytännön toiminnan tasolla 
se on edelleen jaettavissa kolmeen päihdetyön 
muotoon: yleiseen ehkäisyyn, riskiehkäisyyn ja 
päihdehoitoon. Kussakin työmuodossa käytetään 
siihen tarkoitettuja työmenetelmiä, joiden valinta 
riippuu kulloinkin kyseessä olevan kohderyhmän 

2. ehkäiSeVä päihdetyö



10 11

tarpeista ja työn tavoitteista. Käytännössä rajalin-
jat eri työmuotojen välillä eivät aina ole niin eh-
dottomia kuin kyseisen kuvion perusteella voisi 
ajatella. Olennaista kuitenkin on, että ammatti-
laiset pystyvät hahmottamaan, mikä työmuoto 
on ensisijainen heidän kulloisessakin työssään 
ja mihin asti heidän oma ammattitaitonsa riittää 
muiden työmuotojen osalta.

Korjaavaa päihdetyötä voidaan tehdä yhdes-
sä mielenterveyspalvelujen kanssa, koska päih-
deongelmat ja mielenterveysongelmat liittyvät 
läheisesti toisiinsa myös nuorilla. Korjaavaa työtä 
tehdään myös kunnan yleisissä palveluissa, ku-
ten sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä lasten-
suojelussa. Tuloksellista moniammatillista työtä 
tekevät tiedostavat, kummasta näkökulmasta 
(ehkäisevä vai korjaava) he tätä rajapintaa lä-
hestyvät. Tässä julkaisussa pääpaino on ehkäi-
sevässä työssä, jonka takia tekstissä keskitytään 
yleisen ehkäisyn ja riskiehkäisyn työmuotoihin 
eikä päihdehoitoon liittyviin kysymyksiin juuri-
kaan oteta kantaa.

Päihdehoito ja -kuntoutus eivät ole nuoriso-
alan perinteistä työkenttää. Kuitenkin osa nuo-
risoalan työstä tehdään nuorisohuoltolaitoksis-
sa, nuorten kuntoutusyksiköissä sekä työpajoilla. 
Rajapinnaksi ja samalla yhteiseksi työkentäksi eh-
käisevälle ja korjaavalle työlle muodostuu riskieh-
käisyn alue. Lisäksi on hyvä muistaa, että etenkin 
jo hieman pidemmälle edennyt korjaava työ on 
samalla myös ehkäisevää työtä, sillä sen tarkoi-
tuksena on ehkäistä paluu päihdemyönteiseen 
elämäntapaan. Näiden kahden työkentän jyrkkä 
erottaminen toisistaan ei siis ole täysin itsestään 
selvää tai mahdollistakaan.

Päihdetyössä ei ole riittävästi keskitytty pohti-
maan sisällöllistä työnjakoa ehkäisevän ja korjaa-
van päihdetyön välillä. Ehkäisevä työ on osittain 
jäänyt korjaavan työn varjoon, johon panostetaan 
resursseja selkeästi enemmän. Ehkäisevän päihde-
työn jokseenkin epäselvä rooli on nähtävissä kai-
killa yhteiskunnan tasoilla, sillä ehkäisevän päihde-
työn asema on yhä sirpaloitunut sen sijaan, että 
sillä olisi vahva jalansija palvelutuotannossa.

PÄIHDETYÖ

EHkÄIsEvÄ PÄIHDETYÖ korjaava PÄIHDETYÖ

YlEInEn EHkÄIsY rIskIEHkÄIsY PÄIHDEHoITo

Kuva 1. Päihdetyön kokonaisuus
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ehkäiSeVän päihdetyön 
kohdentaminen nuoriin

Meillä kaikilla on jonkinlainen yleinen näkemys 
siitä, ketä kutsumme nuoreksi, mutta tarkemmin 
arvioituna kyse ei ole aivan yksiselitteisestä asi-
asta. Yleisellä tasolla määriteltynä nuoruutta voi-
daan nyky-yhteiskunnassa pitää melko pitkänä 
elämänvaiheena, jonka kuluessa lapsi vähitellen 
irrottautuu ja itsenäistyy huoltajistaan, kouluttau-
tuu ja valmentautuu kohti itsenäistä elämää sekä 
vähitellen ottaa itsenäistä vastuuta omasta tule-
vaisuudestaan. Joskus nuoruus elämänvaiheena 
sijoitetaan johonkin tiettyyn ikähaarukkaan, mut-
ta yksilöllisesti kunkin kehitys- ja elämäntilannetta 
tarkasteltaessa kaikille sopivia täsmällisiä ikärajoja 
on vaikea asettaa.

Lainsäädännöstä löytyy useita erilaisia koh-
tia, joissa määritellään nuoruutta ja nuorelle ih-
miselle kuuluvia oikeuksia ja velvoitteita. Ensim-
mäisessä luvussa luetelluissa laeissa kaikissa on 

mainittuina joitakin nuoruutta määrittäviä ikära-
joja tai vaiheita, mutta kukin laki tarkastelee asi-
oita omasta perspektiivistään. Tämän takia myös 
lainsäädännön määritykset siitä, kuka on nuori, 
eivät ole johdonmukaisia. Suomessa 18-vuortias 
on täysi-ikäinen ja lastensuojelun näkökulmasta 
hänestä tulee nuori juuri tässä vaiheessa. Nuori-
solaissa ikärajoja lähestytään laveammin ja nuori-
na pidetään kaikkia alle 29-vuotiaista. Alaikärajaa 
nuoruudelle siinä ei kuitenkaan määritetä.

Lainsäädännön näkökulmasta nuoruutta vä-
hittäisenä siirtymävaiheena aikuisuuteen ei ole 
olemassakaan, vaan tietyt oikeudet saavutetaan 
kertaheitolla ja 18-vuoden rajapyykki on hyvin 
määräävä alkoholin ja tupakan saatavuuden osal-
ta. Väkevien alkoholijuomien osalta raja on hie-
man korkeampi eli 20 vuotta.

Yhdistellen näitä näkökulmia nuoruuden voi-
daan katsoa olevan tämän päivän yhteiskunnas-
sa pitkäkestoinen kehitysvaihe, johon kuitenkin 
sisältyy tiettyjä ehdottomia rajapyykkejä. Täysi-

Kuva 2. Lapsuudesta nuoruuden kautta aikuiseksi

Lapsuus Aikuisuus

Nuoruus

18 v.



12 13

ikäisyyden saavuttaminen on nuorisoalan eh-
käisevän päihdetyön näkökulmasta keskeinen 
vedenjakaja ja työtä on tehtävä sen molemmilla 
puolilla, mutta erilaisilla lähestymistavoilla. Alle 
18-vuotiaiden parissa tehtävässä työssä joudu-
taan korostamaan lakisääteisten ikärajojen mer-
kitystä, mutta täysi-ikäisten parissa päähuomio 
usein on vastuullisessa päihteiden käytössä ja 
päihteiden käytön riskien tiedostamisessa. Muis-
tettava on, että nuorisolain mukainen työ kosket-
taa myös 18–29-vuotiaita nuoria aikuisia.

Kuvassa 2 on nähtävissä alkutilanne jossa lap-
sesta alkaa vähitellen tulla nuori. Samaa tahtia 
kun tietyt lapsuuden kehitystehtävät on saavu-
tettu, nuoruus lisääntyy saavuttaen viimein la-
kipisteensä kuvion keskellä. Tällöin nuoruus on 
suurimmillaan ja kasvu kohti aikuisuutta alkaa. 
Kun nuoruuden kehitystehtävät on vähitellen 
saavutettu, lisääntyvät samalla aikuisuuden tuo-
mat haasteet. Kuvion oikeassa laidassa voidaan 
katsoa nuoruuden päättyneen ja aikuisuuden al-
kaneen. Tämän kuvion avulla voidaan tarkastella 
lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden suhdetta 
toisiinsa, mutta se ei ota huomioon yksilöllisten 
elämäntilanteiden eroja.

Nuorisotyössä nuoruutta pidetään erityisenä 
elämänvaiheena, jonka aikana nuoren kasvu ja 
kehitys tarvitsevat monipuolista tukea ja jossa 
myös ammatillisella nuorisotyöllä on oma paik-
kansa perheiden, läheisten ja myös muiden am-
mattilaisten rinnalla. Nuoruutta ei kuitenkaan 

voida lähtökohtaisesti pitää ongelmana tai on-
gelmallisena elämänvaiheena eikä työtä voida 
tehdä pelkästään ongelmaperusteisesti. Nuorta 
tulee tukea ja auttaa hänen luontaisessa sosiaalis-
tumisen ja persoonallisen kasvun prosessissaan, 
jonka aikana hänelle herää monenlaisia kysymyk-
siä, tarpeita ja ajatuksia.

Nuorisotyön yleinen ehkäisevä merkitys pe-
rustuu siihen, että nuori saa tarvittaessa ohjausta, 
apua ja tukea kasvu- ja sosiaalistumisprosessis-
sa eteen tulleisiin kysymyksiin, joita hän ei vält-
tämättä osaa ratkaista omatoimisesti. Olennaista 
on, että nuori kokee kaiken aikaa olevansa osalli-
sena myös itse niiden asioiden ratkaisuissa, jotka 
hänen omaa elämäänsä koskevat. Vain sitä kautta 
hän voi oppia ymmärtämään tehtyjen ratkaisu-
jen perusteet ja noudattamaan annettuja ohjei-
ta ja sääntöjä tietoisina valintoinaan. Pakolla is-
kostetut tai ulkoa annetut opit herättävät usein 
myös vastarintaa tai ainakin unohtuvat helposti. 
Osallisuuden näkökulma on syytä ulottaa nuorille 
suunnattuihin palveluihin mahdollisimman laa-
jasti ja se koskee myös ehkäisevää päihdetyötä 
keskeisenä periaatteena.

nuorIsoalan EHkÄIsEvÄ PÄIHDETYÖ 
TarvITsEE omIa mEnETElmIÄ ja 
osaamIsTa nIIDEn koHDEnTamIsEssa.
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Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö (NEPT) ero-
aa päihdetyöstä paitsi kasvatustavoitteidensa 
myös painopisteensä takia. Siinä missä aikuisil-
le kohdennetussa ehkäisevässä työssä koroste-
taan usein terveyshaittoja ja riskitekijöitä, nuorten 
parissa ehkäisevää päihdetyötä saatetaan tehdä 
puhumatta päihteistä lainkaan ja keskittymällä 
nuoren kokonaisvaltaisen elämänhallinnan ra-

kentamiseen. Nuorten parissa tehtävässä työssä 
päihdeasenteisiin pyritään vaikuttamaan koko-
naisvaltaisemmin ja varhaisemmassa vaiheessa 
kuin mitä aikuisten kanssa on mahdollista. Lisäksi 
on huomioitava, että tämän erikoisuutensa vuok-
si nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö vaatii myös 
omia menetelmiä ja osaamista niiden kohden-
tamisessa.
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Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan esimer-
kiksi nuorten omien yhteisöjen rakentamista ja 
tukemista, nuorten kuulemista, osallisuuden edis-
tämistä, kannustamista, läsnäoloa ja aikuisena 
olemista nuoren arkipäivässä. Nuorisoalan ehkäi-
sevän päihdetyön (NEPT) voidaan katsoa olevan 
osa kokonaisuutta tai jatkumoa, jonka toisessa 
päässä on nuoren sosiaaliseen vahvistamiseen 
tähtäävä työ ja toisessa päässä nuoren elämänti-
lannetta, terveyttä tai asemaa korjaamaan pyrkivä 
työ. Ehkäisevä päihdetyö keskittyy parantamaan 
nuorten ymmärrystä päihteiden käyttöön liitty-
vistä erilaisista riskeistä ja vahvistamaan niiltä suo-
jaavia tekijöitä. Siinä missä ehkäisevä päihdetyö 
yleisesti jaetaan yleiseen ja riskiehkäisyyn, nuori-
soalalla perustasoja on näiden kahden lisäksi yksi 
enemmän: sosiaalinen vahvistaminen (kuvio 3). 
Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikki sosiaali-
nen vahvistaminen ei suinkaan kohdistu päihde-
asenteisiin vaikuttamiseen. Sosiaalisen vahvista-
misen rooli on sisäänrakennettu lähes kaikkeen 
nuorten parissa tehtävään työhön. 

Nuorten asenteiden, elämäntilanteen ja käyt-
täytymisen arviointi päihteiden käytöltä suojaa-
vien tekijöiden ja niille altistavien riskitekijöiden 
näkökulmasta on olennaista. Suojaavat tekijät 
liittyvät yleisesti nuoren elinympäristöön ja siinä 
vaikuttaviin sosiaalisiin suhteisiin. Päihdetyössä 
yleinen ehkäisy tähtää ensisijaisesti suojaavien 

tekijöiden vahvistamiseen, vaikka siinä voidaan 
käsitellä myös päihteiden käytön riskejä.

Suojaavia tekijöitä on useita ja tähän luetteloon 
on koottu niistä joitakin yleisimpiä:

•	 luottamukselliset sosiaaliset suhteet lä-
hiyhteisössä

•	 mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaan 
ja tulevaisuuteen

•	 hyvä itsetunto ja itsetuntemus
•	 tietoisuus päihteidenkäytön riskeistä
•	 lähiyhteisön vastuullinen suhtautuminen 

päihteiden käyttöön
•	 kriittiset päihteidenkäyttökulttuurit 
•	 päihteiden vaikea saatavuus ja tarkoituk-

senmukainen kontrolli
•	 vastuullinen suhtautuminen päihteiden 

käyttöön.

Riskitekijät puolestaan ovat joko yksilöön tai ym-
päristöön liittyviä ominaisuuksia, jotka tietyssä 
ryhmässä lisäävät häiriön tai ongelman todennä-
köisyyttä. Päihdetyössä riskiehkäisy tarkoittaa näi-
den riskien tai niiden vaikutusten vähentämistä 
ja suojaavien tekijöiden vahvistamista. Päihteiden 
käytön riskitekijöitä voivat olla esimerkiksi:

•	 sosiaalinen epäluottamus ja heikko itse-
tunto

•	 elämäntilanteen hallitsemattomat muu-
tokset

3. SoSiaaLinen VahViStaminen ja nuorten ehkäiSeVä päihdetyö
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•	 päihdemyönteinen paine sosiaalisessa 
ympäristössä

•	 yksinäisyys ja syrjäytyminen ikäryhmästä
•	 epäsuotuisa sosiaalinen kierre, kuten kes-

keytynyt koulu tai työ
•	 päihteiden helppo saatavuus ja kontrollin 

vähäisyys
•	 humalahakuinen päihteiden käyttö
•	 päihteiden käyttö yksin
•	 riskikäyttäytyminen ja tapaturma-alttius 

päihtyneenä

Se, että nuorella on elämässään paljon suo-
jaavia tekijöitä, ei tarkoita sitä, että hän olisi täy-
sin suojassa ongelmilta. Samoin useampien ris-
kitekijöiden löytyminen ei tarkoita, että nuori 
automaattisesti olisi erityisen ongelmallinen. 
Suojaavat tekijät vahvistavat nuorta ja kannusta-
vat oikeaan suuntaan. Riskitekijät puolestaan al-

tistavat ongelmille, mutta lopulta yksittäinenkin 
seikka voi vaikuttaa nuoren tekemiin valintoihin.

Suojaavien tekijöiden ja riskitekijöiden mer-
kitystä työn tavoitteenasettelun ja ehkäisyn ta-
son näkökulmasta on havainnollistettu kuviossa 
3. Luultavasti jokaisen nuoren elämässä on sekä 
suojaavia että riskitekijöitä samanaikaisesti eikä 
niitä voida pitää toisiaan poissulkevina. Työn koh-
dentamisessa ehkäisyn tason valinnassa on kui-
tenkin tiedostettava, minkä tyyppisiin asioihin 
kyseisellä hetkellä pääpaino tulisi asettaa. Jos 
nuoren päihteiden käyttöön ja käyttäytymiseen 
liittyy vaikkapa tapaturma-alttiutta tai väkivaltai-
suutta, tulee työmuotojen valintaa lähestyä ris-
kiehkäisyn näkökulmasta. Mikäli taas kyseessä 
on yleinen päihteiden käytön riskeistä tiedotta-
minen, tulee sitä lähestyä yleisen ehkäisyn näkö-
kulmasta ja välttää tarpeettoman pitkälle mene-
vien kauhukuvien maalailua.

suojaavaT TEkIjÄT
rIskITEkIjÄT

sosIaalInEn 
vaHvIsTamInEn

YlEInEn EHkÄIsY rIskIEHkÄIsY

Kuvio 3. Suojaavat tekijät ja riskitekijät suhteessa ehkäisyn tasoon
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Ehkäisevässä päihdetyössä on olemassa laaja kirjo 
erilaisia menetelmiä. Näitä kutsutaan nimillä työvä-
line, työkalu, toimintaprosessi tai intervention to-
teutustapa. Erilaisia ilmaisuja syntyy toteuttajien ja 
tavoitteiden vaatimuksista. Työn tavoitteenasette-
lun kannalta oikeanlaisen menetelmän valitsemi-
nen on yksi laadukkaan ehkäisevän päihdetyön 
keskeisimmistä tunnusmerkeistä. Menetelmän 
tulee olla oikea suhteessa paitsi työn tavoitteisiin 
myös kohderyhmään sekä resursseihin. Menetel-
män valinnassa on huomioitava, mitkä ehkäisevän 
päihdetyön menetelmät ovat suunnattu alle 18–
vuotiaille ja mitkä puolestaan täysi-ikäisille. Rajan-
veto perustuu lainsäädäntöön, jonka tarkoituksena 
on suojata kasvuvaiheessa olevia lapsia päihteiden 
haitoilta, sillä mitään päihteitä ei ole tarkoitettu alle 
18-vuotiaiden käyttöön. 

Nuorisoalalla ehkäisevän päihdetyön koh-
teena voivat olla joko nuorten ryhmä tai yksit-
täinen nuori. Tämä määrittää erilaisten menetel-
mien käyttöä ja tavoitteenasettelua. Ryhmäkoko 
on syytä huomioida menetelmää valitessa. Suu-
reen ryhmään mahtuu nuoria, jotka saattavat 
olla kokemusmaailmaltaan hyvinkin erilaisia. 
Myös yksittäisten nuorten parissa työskennelles-
sä on hyvä huomioida, että nuoret kehittyvät yk-
silöllisesti, eivätkä suinkaan kaikki samanikäiset 
nuoret ole samassa kehitysvaiheessa. Esimerkik-
si osalla 13-vuotiaista saattaa olla omakohtaisia 

kokemuksia päihteistä kun toiset eivät ole vielä 
harkinneetkaan kokeilevansa. Täten edellisessä 
luvussa esitellyllä arvioilla suojaavien tekijöiden 
ja riskitekijöiden suhteesta on huomattava mer-
kitys menetelmien valinnassa. Olennaista on lä-
hestyä asiaa oikean ehkäisyn tason näkökulmasta 
ja perustella menetelmien valinnat kohderyhmän 
tarpeiden näkökulmasta.

Kuvioon 4. on hahmoteltu joitakin esimerkkejä 
siitä, millaisia tavoitteita voidaan asettaa ehkäi-
syn eri tasoilla kun työskennellään ryhmien tai 
yksilöiden kanssa. Horisontaalisessa linjassa ovat 
vierekkäin menetelmien valintaa ohjaavat nuori-
soalan ehkäisevän päihdetyö (NEPT) perustasot. 
Tarkempaan menetelmien valintaan vaikuttavat 
toki monet muutkin tekijät, mutta kaavion tar-
koituksena on auttaa löytämään tiettyjä perus-
teita valinnoille ja tarkastelemaan menetelmien 
valintaa moniulotteisena asiana. Kaaviossa esille 
nostettujen ulottuvuuksien lisäksi menetelmien 
valintaan vaikuttavat ainakin kohderyhmän ikä, 
käytössä olevat resurssit ja tekijöiden henkilökoh-
tainen ammattitaito. Olennaista on, että menetel-
mien valinnat tehdään tietoisesti ja niitä käyttävät 
työntekijät tuntevat menetelmien käyttötarkoi-
tuksen, perustelut ja rajoitteet. 

Kun asiaa tarkastellaan sosiaalisen vahvistami-
sen lähtökohdista, on muistettava, että suurin osa 

4. ehkäiSeVän päihdetyön meneteLmät
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nuorista on tavallisia oman ikäkautensa edustajia. 
He tarvitsevat luottamuksellisia aikuissuhteita ja 
heille pitäisi suoda tilaisuuksia pohtia niitä ilmiöitä, 
jotka kulloinkin ovat heidän elämässään ajankoh-
taisia. Sosiaalista vahvistamista tapahtuu kaikissa 
kasvuympäristöissä yksilö- ja ryhmätasolla. Näitä 
ympäristöjä voivat olla esimerkiksi kerhot, nuo-
risotilat, avoimet kahvilat, järjestötoiminta sekä 
nuorten omat ryhmät. Aikuisten tehtävänä on 
mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden monipuolinen 
tarkastelu, joka vahvistaa nuorten omia vastuullisia 
näkemyksiä päihteiden käytöstä. Sosiaalisen vah-
vistamisen näkökulmasta päihdeilmiöitä voi pohtia 
yksilötasoa laajemmasta näkökulmasta ja miettiä 
monipuolisesti vaikkapa päihdeongelmien sosi-
aalisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia seurauksia. 
Olennaista on nuorten osallisuus pohdinnassa tai 
käytännön toiminnassa sekä heidän luottamuk-
sensa ja vastuuntuntonsa rakentaminen.

Yleisen ehkäisyn keskeisenä tarkoituksena on 
antaa nuorille ajankohtaista tietoa eri päihde-
aineista ja niiden käytön aiheuttamista yleisistä 
riskeistä. Kaikilla nuorilla tulee olla oikeus saada 
päihteistä pätevää ja väärentämätöntä tietoa, jon-
ka perusteella he kykenevät harkitsemaan omia 
valintojaan. Huomattava osa olemassa olevista 
menetelmistä ja materiaaleista on tarkoitettu käy-
tettäväksi juuri yleisen ehkäisyn tasolla. Terveydel-
listen riskien käsittelyn lisäksi siihen voi kuulua 
pohdintaa myös päihteiden aiheuttamista vaike-
uksista kaverisuhteissa, koulunkäynnissä ja perhe-
elämässä. Asioiden käsittelytavassa, näkökulmissa 
ja käytettävissä esimerkeissä tulisi lähteä mahdol-
lisimman läheltä nuorten omaa kokemusmaail-
maa. Sellaisten kauhukuvien tai riskien maalailu, 
joka ei kuulu nuorten omaan arkitodellisuuteen, 
herättää usein vain tarpeetonta huolta ja ahdis-
tusta. Pelotteluun sortuvat päihdekasvatuksen 

sosIaalInEn 
vaHvIsTamInEn

YlEInEn EHkÄIsY rIskIEHkÄIsY

koHTEEna nuorTEn 
rYHmÄ

YlEIsET sosIaalIsET 
TaIDoT

rYHmÄn 
vaHvIsTamInEn, 
rYHmÄPaInEEn 

sIETÄmInEn

koHDEnnETTu TYÖ, 
PIEnrYHmÄToImInTa

koHTEEna 
YksITTÄInEn nuorI

ITsETunnon ja 
arvomaaIlman 
vaHvIsTamInEn

YksIlÖllIsTEn 
valInTojEn 

korosTamInEn

HEnkIlÖkoHTaInEn 
TukI, kunTouTus

Kuvio 4. Menetelmien valinta suhteessa ehkäisyn tasoon ja kohteeseen
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menetelmät saattavat herättää nuorissa uteliai-
suutta, mutta sillä on hyvin vähän tekemistä eh-
käisevän päihdetyön tavoitteen kanssa.

Yleisen ehkäisyn haasteena monesti on, että 
yleinen päihdetietous ei riittävästi herätä mie-
lenkiintoa riskiryhmiin kuuluvissa nuorissa. Viesti 
ei näytä tavoittavan juuri niitä nuoria, jotka sitä 
eniten näyttäisivät tarvitsevan. Esimerkiksi pe-
ruskoulussa toteutettu päihdevalistus tavoittaa 
kohtuullisesti koululuokan enemmistön, mutta ei 
välttämättä päihteiden käytön riskiryhmiä. Joskus 
päihdevalistus saattaa herättää nuoressa mielen-
kiintoa päihdekokeiluja kohtaan. Tämä on merkki 
väärästä kohderyhmän ja menetelmän valinnas-
ta. Tästä huolimatta kaikilla nuorilla tulee olla oi-
keus yleiseen päihdetietoon eikä yleisen ehkäisyn 
tavoitteenasettelua pidä tehdä riskiryhmien tar-
peiden mukaan. Ehkäisevä työ ei myöskään ole 
epäonnistunut, jos sen sisältämä viesti ei ole ta-
voittanut kaikkia. Käytännön tilanteissa työntekijä 
pystyy varmistamaan, meneekö hän tarjoamansa 
tieto perille tarkoitetulla tavalla, pyrkimällä kes-
kusteluun ja vuorovaikutukseen nuorten kanssa. 
Tällöin hän pystyy myös tunnistamaan niitä riski-
ryhmiä, joiden parissa tarvittaisiin lisäksi toisen-
laisia menetelmiä.

Riskiehkäisyllä tarkoitetaan toimia, jotka koh-
dennetaan tiettyyn ryhmään tai yksilöön. Kohde-
ryhmän riskikäyttäytyminen on jo tunnistettu tai 
se on selvästi ennakoitavissa. Nuorisoalan ehkäi-
sevässä päihdetyössä riskiehkäisyn voidaan kat-

soa olevan tietynlaista kohdennettua työtä. Vält-
tämättä kaikki tiettyyn ikäluokkaan tai ryhmään 
kuuluvat nuoret eivät ole sen tarpeessa ja heille 
riittää yleisen ehkäisyn antama perustieto. Ris-
kiehkäisyn tasolla eivät sosiaalisen vahvistami-
sen ja yleisen ehkäisyn menetelmät välttämättä 
enää riitä. Tällöin on otettava huomioon nuorelle 
jo kertyneet omakohtaiset kokemukset päihtei-
siin liittyen. Päihdemyönteisestä elämäntavasta 
on puhuttava kriittisesti ja sen todellisia vaaro-
ja kaikilla elämänalueilla on tuotava konkreetti-
sesti esille. Työskentelyssä voidaan käyttää erilai-
sia pienryhmätoimintoja ja yksilöllisiä tukitoimia. 
Niitä käytetään esimerkiksi sosiaalityön, kohden-
netun ja etsivän nuorisotyön, erityisnuorisotyön, 
työpajojen sekä järjestöjen toiminnassa. Riskieh-
käisy on aina toteutettava vahvasti verkostoituen 
nuoren ympärillä toimivien muiden auttamista-
hojen sekä perheen kanssa.

Nuorten parissa tehtävässä ehkäisevässä päih-
detyössä on löydettävissä perusteita erottaa ylei-
sen ehkäisyn ja riskiehkäisyn tasot entistä sel-
vemmin toisistaan. Varsinkin riskiehkäisyssä työn 

nuorTEn asEnTEIDEn, 
ElÄmÄnTIlanTEEn ja kÄYTTÄYTYmIsEn 
arvIoInTI suojaavIEn ja 
rIskITEkIjÖIDEn nÄkÖkulmasTa on 
olEnnaIsTa.
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sisällöllistä painopistettä voisi lisäksi suunnata 
uudelleen. Päihteiden käytön yleisten terveys-
riskien korostaminen saattaa usein jäädä arkielä-
män näkökulmasta konkretisoitumatta. Pitkäai-
kaiset terveydelliset riskit eivät puhuttele nuoria, 
jotka haluavat elää ja toimia tässä ja nyt. Tällöin 
ehkäisevässä työssä voisi lähteä korostetummin 
liikkeelle päihteiden aiheuttamasta riskikäyttäyty-
misestä ja esimerkeistä, jotka kumpuavat nuorten 
omasta arkitodellisuudesta. Päihteet ovat muka-
na hyvin monessa nuoria kohdanneessa tapatur-
massa tai onnettomuudessa. Esimerkiksi rattijuo-
pumuksen osalta 18–19-vuotiaat ovat jo pitkään 
olleet merkittävin riskiryhmä. Samoin päihteiden 
käytön aiheuttamat sosiaaliset ja taloudelliset on-
gelmat ovat hyvinkin lähellä nuorten omaa koke-

musmaailmaa; ainakin lähempänä kuin kukaties 
kymmenien vuosien kuluttua odotettavissa ole-
vat sairastumiset.

Ehkäisevän päihdetyön menetelmien valin-
nan ja käytön osalta on syytä korostaa niihin liit-
tyvän tietoperustan merkitystä. Pätevät menetel-
mät perustuvat aina tietoon, jossa on perusteltu 
esimerkiksi niitä pedagogisia lähtökohtia, joihin 
kyseissä menetelmässä nojataan. Mikään päihde-
työn menetelmä ei ole automaatti, jota käyttä-
mällä saa aina haluamiaan tuloksia. Erilaisia me-
netelmiä käyttävien ammattilaisten tulee tuntea 
soveltamiensa menetelmien perusteet ja osata 
käyttää niitä oikein ja oikeissa tilanteissa. 
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Vaikka ehkäisevässä päihdetyössä käytettyjen 
menetelmien kirjo onkin laaja, ymmärretään se 
monesti päihdevalistukseksi. Päihdevalistus on 
perinteinen ehkäisevän päihdetyön muoto, jos-
sa ajantasaista tietoa päihteistä jaetaan viestinnän 
keinoin joko yleisesti tai tietylle kohderyhmälle. 
Sitä käytetään tyypillisesti sekä yleisessä ehkäisys-
sä että riskiehkäisyssä. Päihdevalistus on histori-
allisesti käytetyin lähestymistapa välittää tietoa 
päihteiden haitoista ja sen perusta on suoma-
laisessa raittiustyössä. Haasteelliseksi päihdeva-
listuksen tekee työn kohdentamisen vaikeus ja 
joskus epämääräisyys, johon jo aiemmin viitattiin 
yleisen ehkäisyn ja riskiehkäisyn rajapintaa kuvat-
taessa (kuvio 2). Kyse on myös laajemmasta nuo-
risoalan ehkäisevää päihdetyötä koskevasta ky-
symyksestä, joten asian huolellisempi pohdinta 
on paikallaan. 

Päihdevalistuksen toinen haaste on yksisuun-
taiseen tiedonjakoon nojaavien menetelmien 
ylivalta. Käytetyt pedagogiset ja tietoperustaiset 
menetelmät eivät tavoita nuorten riskiryhmiä tai 
niiden vaikutus on riskiryhmien keskuudessa vä-
häinen. Kyse ei ole valistajien osaamisesta, vaan 
nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön 
näkökulmien rajoittuneisuudesta. Pelkkä tiedon 

jakaminen ei aina riitä. On pyrittävä varmistu-
maan myös siitä, miten nuoret ovat tulkinneet 
heille jaettua tietoa ja miten syntynyt ymmärrys 
vastaa heidän omaa kokemusmaailmaansa.

Ehkäisevässä päihdetyössä tulisi huomioida 
vuorovaikutuksellisuus sekä kohderyhmän omat 
näkemykset ja kokemukset liittyen päihteisiin. Hy-
vinkin nuorilla lapsilla on kokemuksia päihteistä. 
Omakohtaiset kokemukset eivät tarkoita vain 
nuoren omia päihdekokeiluja, vaan nuoren päih-
dekokemukset saattavat muodostua esimerkiksi 
jonkun läheisen päihteiden käytön perusteella. 
Jos päihdevalistuksessa tehdään liian pitkälle me-
neviä yleistyksiä, ylikorostetaan tai suurennellaan 
päihteiden käytön riskejä, saattavat nuoret omas-
sa mielessään heijastaa uhkakuvat heille läheisiin 
ihmisiin. Esimerkiksi vanhempien alkoholinkäyttö 
voi aiheuttaa nuoren mielessä ahdistusta, vaikka 
kyse olisikin hallitusta kohtuukäytöstä eikä suin-
kaan ongelmakäytöstä. Tällaisissa tilanteissa päih-
devalistus ei ole onnistunut lähestymään nuor-
ten elämäntilannetta oikealla tavalla, vaan nuori 
on tulkinnut valistajan jakaman tiedon toisin kuin 
hän sen oli alun perin tarkoittanut. Näitä tilanteita 
voidaan välttää vuorovaikutuksella sekä kohden-
tamalla riittävästi aikaa päihdekasvatukseen.

5. päihdeVaLiStukSeSta kohti kokonaiSVaLtaiSta 
päihdekaSVatuSta
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Nykyisessä tietoyhteiskunnassa, jossa tietoa 
on tarjolla runsaasti, päihdekasvattajan on lähtö-
kohtaisesti hyväksyttävä myös nuori tiedon aktii-
visena tuottajana. Useista yrityksistä ja lukuisista 
menetelmistä huolimatta 2000-luvun päihdeva-
listus ei ota riittävästi huomioon tiettyjä teoreetti-
sia lähtökohtia, kuten viestinnän vuorovaikutteis-
ta luonnetta ja kohderyhmän osallisuutta. Nuori 
nähdään enemmän päihdevalistuksen kohteena 
kuin aktiivisena ja omaa ymmärrystään rakenta-
vana toimijana, ja hänen odotetaan olevan valmis 
vastaanottamaan sellaisenaan valistajan antama 
tieto. Suunniteltaessa nuorten ehkäisevää päih-
detyötä viestinnän vuorovaikutuksellinen perus-
luonne ja nuorten osallisuus sekä yhteisön vai-
kutus ovat keskeisiä asioita, joita ei tulisi unohtaa.

Päihdevalistuksen lisäksi nyky-yhteiskunnassa 
tarvitaan kokonaisvaltaista nuorten päihdekas-
vatusta. Päihdekasvatuksessa on sama päihde-
tietoon perustuva ydin kuin päihdevalistukses-
sakin, mutta kasvatuksella tulee olla laajempi 
tavoite kuin pelkkä tiedon jakaminen. Sen tulee 

olla myös elämäntaitoja ja arvoja käsittelevää oh-
jausta sekä päihteettömien toiminta- ja vapaa-
ajanviettotapojen tarjoamista nuorille. Kasva-
tuksellisena tavoitteena on opettaa vastuullista 
suhtautumista päihteisiin, jolloin käyttäjät itse 
kykenevät tietoisesti kontrolloimaan käyttöään 
ja ymmärtämään siitä aiheutuvia riskejä riittävän 
monipuolisesti.

ryhmän kohtaaminen 
päihdekaSVatukSeSSa

Ryhmässä tapahtuvan päihdekasvatuksen vah-
vuuksia on suuren joukon tavoittaminen sa-
manaikaisesti. Tämä mahdollistaa useiden me-
netelmien rinnakkaisen käytön. Esimerkiksi 
kouluopetuksessa terveystieto luo hyvää pohjaa 
ehkäisevälle päihdetyölle ja linkittää sen osaksi 
yleistä terveyskasvatusta. Ryhmässä tapahtuvan 
päihdekasvatuksen ongelmaksi muodostuukin 
päihdekasvatuksen jääminen yleisen ehkäisyn 
tasolle. Tällöin riskiryhmien tavoittaminen jää 
yleensä heikoksi. Suuressakin ryhmässä tulee 
kuitenkin muistaa vuorovaikutuksen merkitys. 
Vaikka henkilökohtainen keskustelu ei kaikkien 
kanssa olisikaan mahdollista, voi vuorovaikutusta 
virittää ryhmätöillä, nuoren tekemillä kuvauksil-
la tai kirjoituksilla tai käyttämällä hyväksi uuden 
tekniikan antamia mahdollisuuksia esimerkiksi 
verkkoympäristössä. 

nYkYIsEssÄ TIEToYHTEIskunnassa, 
PÄIHDEkasvaTTajan on 
lÄHTÖkoHTaIsEsTI HYvÄksYTTÄvÄ 
mYÖs nuorET TIEDon akTIIvIsIna 
TuoTTajIna.
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Ryhmäperustaiseen päihdekasvatukseen kuuluu 
seuraavia tavoitteita ja piirteitä:

1.  Tiedon tarjoaminen päihteistä ja niiden 
vaikutuksista

2.  Elämäntaitoja ja arvoja käsittelevä kes-
kustelu

3.  Kieltäytymisen ja sosiaalisen paineensie-
tokyvyn opetteleminen

4.  Päihteettömien toimintatapojen esille 
nostaminen

5.  Vertaiskasvatuksen ja vertaistuen hyväk-
sikäyttö

Nuorisoalan ehkäisevässä päihdetyössä (NEPT) 
erilaiset ryhmäperustaiset lähestymistavat ovat 
hyvin yleisiä. Tyypillisesti niitä käytetään kouluissa, 
järjestöissä, nuorisotaloissa tai muissa vastaavissa 
toimintaympäristöissä. Usein vastuu päihdekasva-
tuksen käytännön toteutuksesta annetaan jollekin 
ulkopuoliselle taholle. Esimerkiksi peruskoulussa 
henkilökunta ei koe päihdekasvatuksen kuuluvan 
heidän tehtäviinsä, päihdekasvatukseen ei ole ai-
kaa opetuksen lomassa tai he eivät koe osaami-
sensa riittävän sen toteuttamiseen. Työ saattaa 
muodostua näin kertaluoteiseksi tai ainakin var-
sin harvoin ja erityisissä tilanteissa toteutetuiksi 
toimiksi. Kasvatusprosessiin ei tällöin välttämättä 
rakennu riittävää pitkäjänteisyyttä ja kokonaisval-
taisuutta. Yhteisön ulkopuoliset toimijat eivät aina 
myöskään ehdi riittävästi tutustua kohderyhmä-
nään olevien nuorten kanssa eikä luottamuksellis-
ta vuorovaikutussuhdetta ehdi syntymään.

Päihdekasvatus tulisi rakentaa osaksi kuntien, 
seurakuntien ja nuorisojärjestöjen perustoimin-
taa, johon kuuluu tavoitteellinen yhteistyö ehkäi-
sevän päihdetyön ammattilaisten kanssa. Suun-
nittelussa tulisi ottaa huomioon pitkäkestoisuus 
ja usealla eri tasolla toteutettu päihdekasvatus. 
Nuorten ehkäisevä päihdetyö ja sen pitkäaikais-
suunnitelmat tulisi olla kirjattuina organisaation 
päihdestrategiaan. Näin vältetään lyhytkestoiset 
ja sattumanvaraiset päihdevalistustuokiot, jotka 
eivät muodosta johdonmukaista kokonaiskuvaa 
nuoren kasvuprosessin tueksi.

ykSiLön kohtaaminen 
päihdekaSVatukSeSSa

Toisinaan ehkäisevässä päihdetyössä unohde-
taan, että monet ihmiset eivät suhtaudu päihtei-
siin ongelmallisina asioina. Päihteiden käyttöön 
voi nuorilla liittyä monia positiivisia kokemuksia, 
jotka ovat muokanneet heidän yleistä asennoi-
tumistaan päihteitä kohtaan. Pidemmän ja mo-
nipuolisemman elämänkokemuksensa ansiosta 
aikuiset osaavat mahdollisesti arvioida päihteiden 
käytön myönteisiä ja kielteisiä puolia toisin kuin 
vasta ensimmäisiä kokemuksiaan etsivät nuoret. 
Tällaisissa tilanteissa nuoret tarvitsevat kasvatuk-
sellisia neuvoja, joiden kautta he pystyvät lähes-
tymään asioita myös omaa kokemuspohjaansa 
laajemmasta perspektiivistä.
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Asennemaailman muutokset ovat haastavia 
niin aikuisille kuin nuorille. Nuoren päihdeasen-
teiden muutoksen esteitä voivat olla omien ar-
vojen ja tavoitteiden epäselvyys. Toisinaan nuori 
haluaa päästä helpolla ja tyytyä käyttämään sa-
moja ratkaisuja kuin aikaisemmin. Uudet vaihto-
ehdot voidaan kokea vaivalloisina tai epämieltävi-
nä. Nuoren muutosvastarintaan syynä voivat olla 
myös psykososiaaliset ongelmat ja käyttäytymi-
sen häiriöt, jotka ilmenevät aktiivisena vastarinta-
na tai torjuntana. Joskus myös päihdekasvattajan 
toiminta saattaa synnyttää nuoressa vastarintaa, 
jos kasvattaja syyllistyy nuoren kannalta epätar-
koituksenmukaisiin lähestymistapoihin. Vastarin-
taa synnyttäviä ansoja voi esiintyä niin puheen 
kuin toimintatapojenkin tasolla. Tyypillistä vasta-

rintaa synnyttäviä puhetapoja ovat esimerkiksi 
seuraavat:

•	 Syyttelyansa: ”Sinä toimit vastuuttomal-
la ja väärällä tavalla!”

•	 Konfrontaation eli kieltämisen ansa: 
”Päihteiden käyttö on väärin / kielletty / 
laitonta.”

•	 Asiantuntija-ansa: ”Minä tiedän mikä si-
nulle on parasta!”

•	 Leimaamisen ansa: ”Sinä olet syrjäytynyt 
= (epäonnistunut).”

•	 Kysymys-vastaus – ansa: ”Eikö sinustakin 
asia ole niin, että…”

•	 Ennenaikaisten johtopäätösten ansa: 
”Olemme siis yhtä mieltä siitä, että,…”

10. Omaksutun käyttäytymisen ylläpitäminen

9. Käyttäytymisen muutoksen vahvistaminen

8. Käyttäytymisen muutos

7. Opitun mieleen palauttaminen

6. Opitun muistaminen

5. Asenteen omaksuminen ja ymmärtäminen

4. Taitojen ja tietojen oppiminen

3. Aiheesta kiinnostuminen, motivoituminen

2. Aiheen havaitseminen, tunnistaminen

1. Päihdekasvatukseen osallistuminen

Kuvio 5. Päihdekasvatuksen 
muuttuminen uudenlaiseksi 
käyttäytymismalliksi 
McGuiren mallia mukaillen
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Päihdekasvattajasta lähtevät asennemuutok-
sen esteet liittyvät rakenteisiin ja kohtaamiseen. 
Kohtaaminen edellyttää malttia kuunnella, mitä 
nuori haluaa tai mihin hän on valmis. Toisinaan 
edetään liian nopeasti, päihdekasvattaja haluaa 
liikaa tai tavoitteet ovat liian suuret. Tällöin on 
syytä myös pohtia, millaisia ovat ohjaukseen so-
pivat persoonalliset lähestymistavat ja työsken-
telyote. Toiminnasta kokonaan puuttuva rakenne 
tai vastaavasti sen liiallinen jäykkyys voi haitata 
tavoiteltua muutosta.

Kuviossa 5 on kuvattu miten nuoriin kohdis-
tettu päihdekasvatus muuttuu ensin päihdeasen-
teiksi ja lopulta pysyväksi käyttäytymismalliksi. 
Kuviossa on nähtävissä, että asenteisiin ja käyt-
täytymiseen vaikuttaminen ei tapahdu hetkessä 
tai kertaluontoisella päihdekasvatuksella. Kuvios-
sa on kymmenen vaihetta joissa nuori prosessoi 
asiaa vähitellen. Kun asiasta on puhuttu useam-
paan otteeseen, nuori tunnistaa aiheen, kiinnos-
tuu siitä ja alkaa vähitellen uusien tietojen myötä 
muokata omaa asennettaan oikeaan suuntaan. 
Kun nuorella kasvaa tieto ja ymmärrys päihteis-
tä, hän käyttää niitä myös tehdessään valintoja 
suhteessa päihteisiin. Tätä kautta hänellä lisään-
tyy varmuus omia valintoja kohtaan ja asenteet 
siirtyvät myös nuoren jokapäiväiseen käytökseen. 
Tätä prosessia tukee, että nuoren ympärillä olevat 
aikuiset ja lähipiiri vahvistavat hänen positiivisia 
käyttäytymismuotojaan suhtautumalla negatiivi-
sesti päihteisiin. Kuvion tarkoituksena on tuoda 
esille se, että muutos ei tapahdu hetkessä, vaan 

vaatii pitkäjänteistä työtä ja aikaa. Se toimii myös 
muistutuksena siitä, että muutosta ei tarvitsekaan 
saada aikaan hetkessä, vaan olennaista on saada 
oikeansuuntainen ajatus kypsymään, josta se voi 
ajan kanssa kehittyä toivotuiksi toimintamalleiksi. 

Voimavaroja rakentava ohjaus kutsuu nuoren 
osallistujaksi kysymällä ja kuuntelemalla nuoren 
tuntemuksia. Arkirupattelulla on monia merki-
tyksiä ja sille tulisi antaa aikaa. Tällöin viestitään 
osallisuuden mahdollisuudesta. Nuoren itsear-
vioinnin tukemista edistetään tunnustelevalla 
puheella ja kysymyksillä. Kuunteleva palaute ja 
vaihtoehtojen neutraali esitteleminen kunnioit-
tavat nuoren asiantuntijaroolia suhteessa hänen 
omaan elämäntilanteeseensa. Ohjauksessa si-
nutteleva puhemuoto, positiivinen palaute ja 
vertaispuhe viestivät arvostuksesta toista ih-
mistä kohtaan.

päihdekaSVatuSta toteuttaVat tahot 
ja yhteiStyö
Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön parissa työs-
kentelee laaja toimijajoukko niin ammattilaisia 
kuin vapaaehtoisia. Kaikki toimijat eivät tee eh-

PElkkÄ TIEDon jakamInEn 
EI aIna rIITÄ.
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käisevää päihdetyötä päätoimisesti, vaan useil-
le se kuluu osaksi muuta nuorten parissa tehtä-
vää kasvatus-, ohjaus-, neuvonta-, tuki- tai muuta 
auttamistyötä. Toimijajoukon moninaisuudesta 
johtuen lähestymistavat ja näkemykset päihdekas-
vatuksesta voivat olla jossakin määrin erisuuntai-
sia. Lähtökohtaisesti sitä ei kuitenkaan tule pitää 
ongelmana, vaan voimavarana. Koska myös päih-
deilmiö on luoteeltaan hyvin monimutkainen ja 
laaja-alainen, on hyvä että alalla toimitaan useiden 
eri lähtökohtien perusteella. Ratkaisevaa kuitenkin 
on, että työtä tehdään vastuullisesti, laadukkaasti 
ja yhteistyöhakuisesti ja että toimijat pystyvät suh-
tautumaan toisiinsa tasavertaisesti. Pääasiana on, 
että nuoret ovat toiminnan keskiössä. 

Yhteistyö eri toimijoiden kesken auttaa ym-
märtämään erilaisten lähestymistapojen perus-
teita ja kehittämään kunkin omaa työtä. Nuori-
soalan ehkäisevä päihdetyö (NEPT) ei muodosta 
yhtenäistä organisaatiota, vaan toimii usean eri 
tahon tieto-ohjauksen varassa. Yhteistyötä tulee 
rakentaa toimijoiden oman aktiivisuuden varassa. 
Ammatillisella vertaistuella on merkittävä osuus 
kaikessa kehittämiseen ja innovaatioihin tähtää-
vässä toiminnassa. 

PrEvEnTIImI kannusTaa EHkÄIsEvÄn 
PÄIHDETYÖn ToImIjoITa vasTuullIsEEn 
vErkosToITumIsEEn. 
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Tämä julkaisu on ensimmäinen, joka ehkäisevän 
päihdetyön laatukriteerien pohjalta tarkastelee 
nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä (NEPT). Ai-
hepiiristä löytyy runsaasti lisätietoja eri tahoilta 
niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Nuorten päih-
teidenkäyttöä ja päihdeasenteita seurataan sys-
temaattisesti. Samoin erilaiset tilastot, selvitykset, 
arvioinnit ja tutkimukset antavat tarvittavaa tie-
toperustaa ammattilaisten työlle. Kyse on siitä, 
että alalla työskentelevät oppivat riittävästi käyt-
tämään hyväkseen tarjolla olevaa tietoa.

miniSteriön periaatepäätöS 
nuoriSotyön VaLtakunnaLLiSiSta 
kehittämiS- ja paLVeLukeSkukSiSta 
10.8.2010

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt peri-
aatepäätöksen nimetä 13 toimijaa nuorisotyön 
valtakunnallisiksi kehittämis- ja palvelukeskuk-
siksi. Ministeriön periaatepäätös on osa nuoriso-
työn yleistä kehittämistä ja edellytysten luomis-
ta. Päätöksessä täsmennetään ne nuorisotyön 
valtakunnallisen palvelurakenteen toimijat, joita 
ministeriö tukee säännöllisesti vuosittaisilla toi-
minta-avustuksilla. Nuorisotyön valtakunnalliseen 
palvelurakenteeseen hyväksytyt toimijat kehittä-
vät nuorisotyötä toimialallaan valtakunnallisesti. 

6. nuoriSoaLan ehkäiSeVän päihdetyön tietoperuSta

Yksi nimetyistä palvelu- ja kehittämiskeskusra-
kenteen toimijoista on Preventiimi, joka on sijoit-
tunut hallinnollisesti Humanistiseen ammattikor-
keakouluun vuodesta 2003 lähtien. Preventiimi 
on osaamiskeskus, joka toimii asiantuntija- ja tuki-
palveluna ehkäisevän päihdetyön toteuttamiselle 
ja antaa ohjausta sekä neuvontaa alan ammatti-
laisille valtakunnallisesti. 

Preventiimin tehtävänä on lisätä nuorisoalan 
ehkäisevän päihdetyön sisällöllistä tunnettuutta 
edistämällä tutkimusta ja ehkäisevän päihdetyön 
arviointia sekä laatutyötä. Preventiimi omaa nä-
köalaa ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuteen 
sekä järjestää laadukasta ja tarpeisiin vastaavaa 
ehkäisevän päihdetyön täydennyskoulutusta am-
mattilaisille. 

Preventiimi kehittää yhteistoimintaa ehkäise-
vässä päihdetyössä vastuullisen verkostoitumi-
sen teemalla. Preventiimin kumppanuusverkosto 
on valtakunnallinen nuorisoalan kehittäjäyhteisö, 
joka keskittyy uuden tiedon luomiseen ja osaa-
misen lisäämiseen. Vertaistuellisissa tapaamisissa 
jaetaan tietotaitoa, kirjoitetaan julkaisuja ja kehi-
tetään nuorten ehkäisevään päihdetyöhön me-
netelmiä. Preventiimiverkostoon kuuluu yli 80 
organisaatiota, jotka ovat nimenneet noin 220 
avainhenkilöä kehittäjäverkostoon.. 
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