
Yhteenvetosivu

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma
VANUPO 2020-2023

Kysely nuorille sekä nuorisotyön ja -politiikan toimijoille

1. Edustamasi organisaatio on:
Järjestö (organisaation nimi)
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (50 järjestöä)

2. Maakunta, jonka alueella toimit
tai organisaatiosi toimii Organisaatio on valtakunnallinen

3. Alaikäraja, jolle valtaosa
tulevan VANUPOn toimenpiteistä
tulisi kohdentaa? Siirrä kursori
kyseisen alaikärajan kohdalle.

13

4. Yläikäraja, jolle valtaosa
tulevan VANUPOn toimenpiteistä
tulisi kohdentaa? Siirrä kursori
kyseisen yläikärajan kohdalle.

21

5. Tärkein tulevaan VANUPOon
otettava tavoite, toimenpide tai
painopiste on (maks. 1000
merkkiä):

Ehkäisevällä päihdetyöllä (EPT) ehkäistään ja vähennetään 
alkoholin riskikäyttöä, nikotiinituotteiden ja huumausaineiden 
käyttöä sekä haitallista rahapelaamista ja niistä aiheutuvia haittoja 
ja riippuvuutta. Nuorisotyössä EPT kaventaa hyvinvointi- ja 
terveyseroja ja tukee vanhempien kasvatustyötä. EPT on 
taloudellisesti kannattavaa. Nuorisotyöllä on EPT:n rakenteissa 
tärkeä rooli. EPT:n osaaminen tulee varmistaa sekä paikallis- että 
aluetasoilla. Työn tulee olla poikkihallinnollista ja rajapinnoista (esim 
lastensuojelu, terveydenhoito ja oppilaitokset) tulee huolehtia. 
Rakenteiden tulee tukea matalan kynnyksen toimintoja sekä edistää 
hoitoon ohjaamista. 
Hallitus on nostanut Islannin mallin esimerkkinä hyvin toimivasta 
EPT:stä. Islannissa kaikissa kunnissa toteutetun harrastustakuun 
lisäksi jokaiseen kuntaan palkattiin EPT-osaajia. Yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä vahvistettiin vanhempien tukemiseksi. Islannin 
mallin toimintaideaa tulisi toteuttaa Suomessa varsinkin 
paikallistasolla



6. Toiseksi tärkein tulevaan
VANUPOon otettava tavoite,
toimenpide tai painopiste
on (maks. 1000 merkkiä):

Alkoholin kulutus kasvoi ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen 
(THL -18). Vaikka nuorten alkoholinkulutus on osin laskenut, ei 
lasku koske kaikkia nuoria. Ammatilliseen koulutukseen 
osallistuvista jopa 28% juo itsensä humalaan kerran kuussa, lukion 
oppilaiden osuuden ollessa kymmenen prosenttia vähemmän. 
Lähes 50% toisen asteen oppilaista kokee huumeiden hankkimisen 
olevan helppoa omassa asuinkunnassa. (Kouluterveyskysely 
-17.) 
 
Päihteiden käytön ehkäisy vaatii ajankohtaista tietoa ammattilaisille 
sekä hyvien käytäntöjen hyödyntämistä. 
 
Nuorten päihteiden käytön ehkäisyn näkökulmasta tuore ja kattava 
tieto on tärkeää, sillä päihdeilmiöt ovat jatkuvassa muutoksessa. 
Tietojohtamista tulee korostaa ja tiedon tulee olla sekä 
ajankohtaista että alueelliseen nuorisotyöhön sopivaa. Hyviä 
tietolähteitä, kuten kuntien hyvinvointikertomuksia tulee hyödyntää 
nuorisotyötä suunniteltaessa. Lisäksi hyviä käytäntöjä, kuten 
PAKKA-mallia, Ohjaamotoimintaa ja Ankkuri-toimintaa tulee edelleen 
kehittää.

7. Kolmanneksi tärkein tulevaan
VANUPOon
otettava tavoite, toimenpide tai
painopiste on (maks. 1000
merkkiä):

Nuorten kanssa työskentelevillä tulee olla osaamista päihde- ja 
pelihaitoista sekä niiden ehkäisystä. 
Osaamista tulee jatkuvasti kehittää ja tiedon tulee olla ajantasaista. 
Nuorisotyön osaajien on ehkäisevän päihdetyön tietopohjan lisäksi 
osattava ottaa päihteiden käyttö puheeksi, tehdä 
asennekasvatusta ja tuntea korjaavan työn kenttää sekä tehdä 
yhteistyötä esimerkiksi lastensuojelun, koulutoimen ja poliisin 
kanssa. 
 
Ehkäisevän päihdetyön osaamisen lisääminen nuorisotyössä vaatii 
kahdenlaisia toimia. Nuorisotyötä opettavissa oppilaitoksissa 
päihde- ja peliosaamisen osuutta tulee kasvattaa, minkä lisäksi jo 
ammatissa olevien ammattitaitoa tulee ylläpitää. Osaamista voidaan 
lisätä yhdessä järjestösektorin kanssa ja valtakunnallista 
osaamiskeskus Vahvistamon toimintaa tulee jatkaa. Järjestösektori 
on mainittu tärkeänä kumppanina myös ehkäisevän päihdetyön 
järjestämiseen tarkoitetussa laissa ja järjestöjen avulla 
nuorisosalan ammattilaiset saavat tukea omalle työlleen.

8. Voit jättää halutessasi
yhteystietosi mahdollista
yhteydenottoa varten

Etunimi Annika

Sukunimi Eloranta

Sähköposti annika.eloranta@ehyt.fi




