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1

JOHDANTO

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä huumausainepolitiikan tehostamiseksi 5.10.2000 edellytettiin, että nuorten työpajojen ja kuntien nuorisotoimen kanssa käynnistetään ennaltaehkäisevää huumetyötä ja lisätään toimia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vuonna 2002 STM
ja OPM käynnistivät yhdessä Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n kanssa hankkeen, jonka
tehtävänä oli kehittää valtioneuvoston huumepolitiikasta antaman periaatepäätöksen mukaisesti ehkäisevää huumetyötä nuorten työpajojen ja kuntien kanssa.
Hankkeen kehittämä menetelmä työpajojen päihdetyöhön on yhteisövalmennus. Yhteisövalmennus on osallistavaa, aktivoivaa, keskustelevaa ja tällä tavoin työpajojen arjen ongelmiin
pureutuvaa. Yhteisövalmennuksen tavoitteena on, että sen tuloksena pajoille syntyy yhteisöllisiä toimintamalleja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi ja työpajat laativat
itselleen oman, toimivan ja koko pajayhteisöä tukevan ja velvoittavan päihdestrategian, joka
on linjassa keskeisten ehkäisevän päihdetyön periaatteiden kanssa. Yhteisövalmennuksessa ei
ole ollut tarkoitus keskittyä vain nuorten mahdollisiin ongelmiin, vaan tarkoituksena on luoda
yhtenäiset säännöt koskemaan myös henkilökuntaa.
Yhteisövalmennuksen avulla on myös pyritty tukemaan työpajan verkostoitumista. Tärkeitä
päihdetyöverkoston jäseniä ovat esimerkiksi alueella toimivat päihdejärjestöt, poliisi, Kela,
nuorisotoimi, työvoimatoimi, sosiaalitoimi, terveyskeskus ja A-klinikka tai vastaava. Hoitoonohjauksen tehostamiseksi työpajojen yhteistyö päihdepalvelujärjestelmän kanssa on todettu tulokselliseksi ja kaikkia osapuolia palvelevaksi. Tärkeitä yhteistyökumppaneita työpajalle ovat erityisesti ne tahot, jotka tekevät hoidontarpeen arviointia. Työpajan ammattilaisten
ei tarvitse pystyä arvioimaan mahdollisen päihdeongelman vakavuutta, vaan hoidontarpeen
arviointi ja hoidon järjestäminen kuuluu päihdetyön ammattilaisille. Mikäli laitoshoito nähdään välttämättömänä työpaja voi tarjoutua jatkamaan toiminnallista kuntoutusta laitoskuntoutuksen jälkeen. Hoidollinen vastuu säilyy hoidon jälkeen yhä hoitopaikalla ja toiminnallinen kuntoutus työpajalla sovitetaan tukemaan kuntoutussuunnitelmaa. Vuorovaikutuksessa on
mahdollista varmistaa tehokas puuttuminen ja monipuolinen kuntoutus.
Hankkeen aikana on koottu yhteen ja kehitetty käytänteitä ja malleja pajojen kokonaisvaltaiseen päihdetyöhön. Hankkeessa ei ole keskitytty vain niihin, joilla on jo ongelmia, vaan huomioitu myös ne nuoret, jotka eivät käytä päihteitä ja ne joiden käyttö on satunnaista tai kokeiluluontoista. Hanke alkoi painottuen huumetyöhön, mutta pian huomattiin, että keskittymällä
vain huumeisiin sivuutetaan pääongelma eli alkoholi. Näin hanke keskittyi kokonaisvaltaisemmin pajojen päihdetyön, eikä vain huumetyön, kehittämiseen.

2 TAUSTAA
2.1 Nuorten työpajat
Työpajan tehtävänä on tarjota nuorille mahdollisuus tutustua yleensä puolen vuoden ajan heitä
kiinnostavaan ammattiin ja kannustaa erityisesti pitkään työttömänä olleita tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria kouluttautumaan ammattiin tai yrittäjäksi. Työpajatoimintaa on ollut Suomessa jo noin kaksikymmentä vuotta ja sen rahoituksesta vastaavat pääasiassa kunnat, opetusministeriö ja työministeriö. Nuorten työpajatoiminnan keskeisinä tavoitteina on parantaa
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yhtäältä nuoren arjenhallintaa sekä toisaalta edistää heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla tai opiskelupaikan saamisessa. Työpaja tarjoaa nuorelle yhteisön ja vahvistaa hänen sitoutumistaan ja kiinnittymistään yhteiskuntaan ja näin ehkäisee syrjäytymistä. Parantamalla käytännössä nuoren selviytymis- ja sijoittumismahdollisuuksia se vähentää paineita ja koettua
ristiriitaa yksilön toiveiden ja mahdollisuuksien välillä, mitä pidetään yhtenä päihteiden ongelmakäytön riskitekijänä. Hyvä työpajatoiminta on siis jo sellaisenaan ehkäisevää päihdetyötä.
Suomessa on tällä hetkellä noin 250 kuntien ja erilaisten yhteisöjen työpajaa, joissa vuosittain
on noin 10 000 – 12 000 valmentautujaa. Yhdellä työpajalla voi olla useita toiminnaltaan ja
sijainniltaan erilaisia yksiköitä ja osastoja. Asiakkaana voi olla työtön nuori tai aikuinen,
opintonsa keskeyttänyt nuori, pitkäaikaistyötön, aikuinen, jolla on vanhentunut koulutus,
päihde- ja/tai mielenterveysongelmainen, maahanmuuttaja tai vajaakuntoinen.
Työpajojen tavoitteena on valmentaa työpaja-asiakkaita kannustaen ja motivoiden heitä kouluttautumaan, työllistymään ja parantamaan arjen hallintaa. Työmenetelminä käytetään työvalmennusta, joka tähtää työpaja-asiakkaan työkyvyn parantumiseen ja yksilövalmennusta,
jonka tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn parantuminen. Toimenpiteitä ovat muun muassa työkokeilu, työharjoittelu, työllistäminen, kuntouttava työtoiminta, lisä- ja erityiskoulutus,
oppisopimus-koulutus, perus- ja ammattitutkinnon suorittaminen ja mielenterveyskuntoutus.
Parhaillaan kehitetään myös Starttipajatoimintaa vaikeasti päihde- ja mielenterveysongelmaisille nuorille.
Nuorten työpajatoiminta on useiden hallinnonalojen yhteistä toimintaa. Opetusministeriöllä
on päävastuu pajatoiminnasta ja sen kehittämisestä. Työministeriöllä on merkittävä osuus
toiminnan järjestämisessä. Valtakunnallisesti huumausaineiden käytön ehkäisyä ja vähentämistä, huumausainelainsäädäntöä sekä huumeisiin liittyviä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle.

2.2 Työpaja ja päihteet
Työpajoilla valmentautuu erittäin heterogeeninen joukko nuoria, jotka tulevat työpajoille erilaisista lähtökohdista ja heidän tavoitteensa ja valmiutensa tulevaisuuden suhteen vaihtelevat.
Olennainen kysymys onkin se, millaisia tavoitteita ja suunnitelmia nuorella itsellään on opiskelun tai työnteon suhteen. Joillakin nuorilla suunnitelmat ovat selkeät, mutta jotkut tulevat
työpajalle ainoastaan kokeilemaan ja pohtimaan omia kykyjään ja mahdollisuuksiaan. Työpajoille valikoituu myös nuoria, joilla ei ole minkäänlaisia tavoitteita oman elämänsä suhteen,
nuoria joiden toimintakyky voi syystä tai toisesta olla hyvinkin huono ja nuoria joiden täytyy
aloittaa elämän perustaitojen opettelu aivan alusta. Valmentautujien ongelmat voivat olla tiedossa jo pajalle tullessa tai sitten ongelma tai sen vakavuus tulee yllätyksenä ilmi vasta valmennusjakson aikana.
Valmentautujat eivät ole samanlaisia myöskään päihteiden käyttönsä suhteen. Pajoilla valmentautuu päihdekäyttäytymiseltään hyvin erilaisia henkilöitä täysraittiista ongelmakäyttäjiin.
Ongelman voi aiheuttaa niin alkoholi, alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö kuin huumeiden
käyttökin. Joskus päihteiden ongelmakäyttö voi olla esteenä sinänsä selkeiden ja realististen
tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamiselle. Päihteiden käyttö saattaa myös estää nuorta osallistumasta kaikkiin työpajalla tarjolla oleviin työtehtäviin, joihin hänellä voisi muutoin olla
edellytyksiä. Myös työpajan valmentajien erilaiset päihdeongelmat voivat vaikuttaa merkittä-
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västi työvalmennusyhteisössä. Valmentajien esimerkillä on suuri merkitys myös päihdeasioissa.
Työpajayhteisö on parhaimmillaan itsessään tärkeä päihteiden ongelmakäytöltä suojaava tekijä. Parantamalla käytännössä nuoren selviytymis- ja sijoittumismahdollisuuksia se vähentää
paineita ja koettua ristiriitaa yksilön toiveiden ja mahdollisuuksien välillä, mitä pidetään yhtenä päihteiden ongelmakäytön riskitekijänä. Työpajojen tarjoama kiinteä vuorovaikutus ohjaajien kanssa pienentää riskiä ikäryhmän sisäiseen, aikuisyhteisöstä vieraantuneeseen arvomaailmaan. Työpajatoiminta tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa ongelmakäytöltä suojaavia tekijöitä tarjoamalla sekä aikuiskontakteja että sukupolvien välisen keskusteluympäristön, jossa uskomuksia voi muodostaa ja pohtia.

3 HANKKEEN TOIMINNAN SUUNNITTELU JA
JÄRJESTÄYTYMINEN
3.1 Hankkeen pohjatyö: ohjausryhmä ja sen ehdotukset
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä huumausainepolitiikan tehostamiseksi 5.10.2000 edellytettiin, että nuorten työpajojen ja kuntien nuorisotoimen kanssa käynnistetään ennaltaehkäisevää huumetyötä ja lisätään toimia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Periaatepäätökseen
perustuen sosiaali- ja terveysministeriö asetti 22.4.2002 työpajojen ehkäisevää työtä kehittävälle työlle ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli valmistaa nuorten työpajoille tarkoitettu huumetyön ohjeistus, arvioida työpajojen ohjaajien huumeisiin liittyvää koulutusta ja tehdä ehdotukset sen kehittämisestä sekä koota yhteen nuorten työpajoilla hyviksi havaittuja käytäntöjä
ehkäisevässä huumetyössä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi nuorisoyksikön päällikkö
Olli Saarela opetusministeriöstä ja varapuheenjohtajana huumeasioista vastaava neuvotteleva
virkamies Tapani Sarvanti sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Ohjausryhmän työn tuloksena syntyneet suuntaviivat loivat pohjan koko hankkeelle ja työpajojen ehkäisevän päihdetyön kehittämiselle. Muistiossaan1 ohjausryhmä toteaa, että työpajojen kehittämisen tulee perustua 1) normaaliusperiaatteeseen eli pajojen pitämiseen avoimina
oppimisympäristöinä, 2) yhteisölliseen ja osallistavaan pedagogiaan, mikä tarkoittaa, että pajanuoret otetaan mukaan pajayhteisön toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
sekä 3) kykyyn vastata huumeiden käyttökulttuurien moni-ilmeisyyteen muokkaamalla pajatoimintaa nuorten erilaiset huumeiden- ja muiden päihteiden käyttötavat huomioon ottaen.
Ohjausryhmän tavoitteiden mukaan työpajojen huumetyön kehittämisen tavoitteena oli aikaansaada yhteisesti hyväksytyt, pajakohtaiset pelisäännöt. Ohjausryhmä katsoi mietinnössään, että työpajojen huumetyö ei voi onnistua vain työpajan omin voimin, vaan yhteistyö
muiden ammattilaisten kanssa on välttämätöntä. Keskeisenä osatekijänä työpajojen huume- ja
päihdetyön kehittämisessä tulee olla toimivien verkosto- ja yhteistyömallien luominen. Työpaja voi ottaa aktiivisen roolin tämän yhteistyöverkoston ylläpitämisessä. Tällöin työpajahenkilöstöllä ei tarvitse välttämättä olla huumekysymyksen erityisasiantuntemusta, vaan tarvitta-

1

Ehkäisevää huumetyötä nuorten työpajoilla kehittävän hankkeen ohjausryhmän muistio. STM työryhmämuistioita 2003:5.
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va tuki ja osaaminen voidaan hankkia esimerkiksi kunnallisen päihdetyön ammattilaisten
avulla.
Ohjausryhmän työn tuloksena käynnistettiin vuonna 2003 valtakunnallinen hanke työpajojen
ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi. Työpajojen ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen päätyi myös valtioneuvoston periaatepäätökseen huumausainepoliittisesta toimenpideohjelmasta
vuosille 2004 - 2007.

3.2 Johtoryhmä ja työryhmä
Hankkeen toiminnallisen osan käynnistyessä vuonna 2003 ohjausryhmän nimeksi vaihdettiin
johtoryhmä, mutta sen jäsenistö pysyi pieniä muutoksia lukuun ottamatta samana. Johtoryhmän alaisuuteen muodostettiin operatiivinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toiminnanjohtaja Saila Aho-Mantila. Johtoryhmä antoi työryhmälle tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa työpajoille ehkäisevän päihdetyön valtakunnallinen koulutus.
Työryhmä piti vuoden 2003 aikana useita työkokouksia, joissa se laati ohjelman valtakunnalliselle työpajojen päihdeasiantuntijoiden koulutukselle. Jo suunnitteluvaiheessa koulutuksen
rakentaminen perustui ajatukselle, että yhteisövalmennuksen tarkoituksena ei ole kertoa pajalle miten asioiden tulee olla, vaan valmennuksen tavoitteena koko työvalmennusyhteisön motivoiminen ja sitouttaminen yhteisölliseen toimintatapaan ja ongelmien kohtaamiseen ja käsittelemiseen. Päihdeasiantuntijoiden toiminimikkeeksi otettiin työpajojen terminologiaan istuva
yhteisövalmentaja ja työpajoilla näiden asiantuntijoiden pitämien koulutuksen nimeksi yhteisövalmennus. Suunnittelussa hyödynnettiin kokemuksia pajoilla pidetyistä päihdevalmennuksista.
Työryhmä toimi vuoden 2003, jonka jälkeen hankkeen suunnittelu ja toimenpiteiden esittely
johtoryhmälle on ollut lähinnä projektisihteerin ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toiminnanjohtajan vastuulla.

3.3 Resurssit
Hankkeessa on toiminut kolme sosiaali- ja terveysministeriön projektisihteeriä, joiden palkkakulut on rahoitettu terveyden edistämisen määrärahoista. Ohjausryhmän sihteerinä vuoden
2002 toimi Sami Kinnunen 28.2.2003 asti, Toivo Hurme vastasi hankkeesta yhteisövalmentajien koulutuksen ajan vuoden 2004 syksyyn asti ja Elina Kotovirta yhteisövalmennuksen työpajakentälle juurruttamisen ajan 1.10.2004 alkaen hankkeen loppuun asti. Ohjausryhmän, johtoryhmän ja työryhmän jäsenet ovat antaneet työpanoksensa hankkeelle osana omaa työtään.
Opetusministeriö on vastannut yhteisövalmennusten rahoituksesta.
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4 YHTEISÖVALMENTAJIEN KOULUTUS
4.1 Yhteisövalmentajien valinta
Yhteisövalmentajakoulutukseen päätettiin valita hakemuksien perusteella 16 työpajatoiminnan ammattilaista eri puolilta maata. Koulutettavien määrä ajateltiin aluksi vähäisemmäksi,
mutta käytännön kokemuksen perusteella arveltiin valmentajajoukon kuitenkin matkan varrella pienentyvän, joten koulutettavien määrää nostettiin oletuksen mukaisesti. Haun profiilia
korotettiin käynnistämällä se sosiaali- ja terveysministeriön peruspalveluministerin ja opetusministeriön kulttuuriministerin yhteisellä, kaikille työpajoille osoitetulla kirjeellä.
Koulutus sai paljon huomiota ja siihen haki enemmän kuin paikkoja oli tarjolla. Koulutukseen
valittiin työpajojen ammattilaisia kaikista Suomen lääneistä (Etelä-Suomi 2, Länsi-Suomi 6,
Itä-Suomi 2, Oulun lääni 4 ja Lappi 2) ajatuksena se, että he edelleen kouluttavat omien alueidensa työpajoja. Yhteisövalmentajat edustivat sekä pieniä että suuria työpajoja, ja jotkut heistä toimivat useampien pajojen yhteisissä koordinaatio- tai projektitehtävissä. Vaikka koulutukseen hakeutuikin henkilöitä ympäri Suomen jäi pääkaupunkiseutu valitettavasti ilman
”omaa” valmentajaa. Näin ollen hankkeen tarjoaman yhteisövalmennuksen ulkopuolelle jäi
käytännön syistä koko pääkaupunkiseutu. Helsingin kaupungin nuorisotoimi aktivoitui kuitenkin ottamaan itse vastuuta omien työpajojensa yhteisövalmennuksesta.

4.2 Yhteisövalmentajien koulutuksen toteuttaminen
Yhteisövalmentajien koulutus käsitti syksyn 2003 aikana yhteensä noin 2 opintoviikon mittaisen kokonaisuuden, joka toteutettiin Helsingissä kuutena kahden päivän jaksona (yhteensä 12
koulutuspäivää, 75 oppituntia) ajalla 22.9.2003 – 27.1.2004. Lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen kuului etätehtäviä. Koulutus sisälsi päihdetietoa eri näkökulmista (esim. erilaiset nuorisokulttuurit), päihdeongelmien puheeksi ottamista, hallintaa ja niistä toipumista koskevaa
tietoutta, huumeiden käytön tunnistamista ja siihen puuttumista, vaarallisten tilanteiden kohtaamista, A-klinikoiden palvelumuotojen esittelyä, päihdehuollon verkostoyhteistyömallien
tarkastelua, motivoivan haastattelun käyttöä ja sen kouluttamista sekä työyhteisön perustehtävän vahvistamiseen ja yhteisöllisten työmenetelmien kehittämiseen tähtääviä malleja. Tämän
ohella tarjottiin välineitä työpajojen työyhteisöjen perustoiminnan parantamiseen, vuorovaikutuksen kehittämiseen ja yleisten ongelmanratkaisumallien löytämiseen. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa tuleville yhteisövalmentajille riittävät valmiudet ja konkreettisia välineitä
käytettäväksi omien paikkakuntiensa ja alueidensa pajojen arkityön tukemisessa.
Yhteisövalmentajien toimintaa tukemaan perustettiin myös nettifoorumi Stakesin ehkäisevän
päihdetyön www-sivujen yhteyteen. Nettifoorumin käyttö jäi kuitenkin suunniteltua vähäisemmäksi. Koulutuksen päättyessä osallistujille jaettiin opetusministeriön nuorisoyksikön
päällikön allekirjoittamat valtakirjat toimia yhteisövalmentajina työpajoilla.
Koulutusmallina erillisistä osioista koostuva, harvakseltaan pidetty kurssi on sikäli vaativa
järjestää, että eri koulutusosioiden yhteensopivuuteen ja tiedonkulkuun kouluttajien välillä
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koulutuksen yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille kouluttajille järjestettiin koko päivän mittainen palaveri, jossa koulutusprosessin sisältöjä ja muotoja
suunniteltiin yhdessä kokonaisuuden johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Hankkeen projektisihteeri ja työpajayhdistyksen toiminnanjohtaja olivat myös jatkuvassa yhteydessä sekä kou-

16
luttajiin että koulutettaviin seuraten ja muokaten koulutuspäiviä prosessin aikana paremmin
tarpeita vastaavaksi. Koulutusta kehitettiin myös sen kuluessa palautteen ja kertyneen kokemuksen perusteessa. Viimeisellä koulutuskerralla järjestettiin useamman kouluttajan voimin
loppuseminaari, jossa koulutuksen aikana hankittuja tietoja ja taitoja vedettiin yhteen ja pyrittiin konkretisoimaan.
Koulutuksesta kerättiin yhteisövalmentajilta palautetta heti sen päättymisen jälkeen kirjallisesti. Palautteesta käy ilmi, että koulutusta pidettiin pääosin onnistuneena ja tarpeellisena.
Tyypillisimpänä kritiikkinä mainittiin tiivis aikataulu ja ajoittainen kiireen tuntu. Hyvänä pidettiin sitä, että koulutus lähestyi päihdekysymyksiä monelta suunnalta, ja että päihdeasioiden
käsittely kytkettiin koulutuksessa tiiviisti osaksi työyhteisöjen yleistä toimintakulttuuria. Yhteisövalmentajat mainitsivat myös omien arvojen ja asenteidensa joutuneen myönteisellä tavalla remonttiin. Koulutuksen lopuksi pidetty loppuseminaari sai erityistä kiitosta.
Yhteisövalmentajien siirryttyä kentälle pitämään yhteisövalmennuksia on koulutuksen anti
joutunut todelliselle koetukselle. Yhteisövalmentajien myöhemmästä palautteesta käy ilmi,
että koulutus ei antanut riittävästi konkreettisia valmiuksia ja tiedon muuttaminen ruohonjuuritasolle on välillä ollut hankalaa. Koulutus ei tarjonnut valmista valmennusrunkoa eikä kalvosarjaa, mitä pidettiin sekä huonona että hyvänä asiana. Hyvänä se koettiin siksi, että yhteisövalmentaja joutui tällöin itse pohtimaan enemmän sitä, millaisen valmennuksen pitää ja
mitkä ovat hänen omat tavoitteensa ja motiivinsa. Erityisen tärkeänä on pidetty koulutuksen
jatkumista niin sanottujen seurantapäivien muodossa, joita on pidetty säännöllisesti varsinaisen koulutusprosessin loppumisen jälkeen. Seurantapäivillä yhteisövalmentajat ovat saaneet
lisäkoulutusta toivomastaan aiheesta ja ovat ennen kaikkea päässeet vaihtamaan kokemuksia
tekemistään valmennuksista ja pohtimaan yhdessä mahdollisia ratkaisuehdotuksia eteen tulleisiin ongelmiin ja esittämään kehittämisehdotuksia toiminnan eteenpäin viemiseksi.

5 TYÖPAJOJEN YHTEISÖVALMENNUKSET
Valtakunnallinen työpajayhdistys tiedotti yhteisövalmennuksesta kaikille maan työpajoille
vuoden 2003 lopussa. Tammikuun 2004 loppuun mennessä yhteensä 45 työpajaa oli ilmaissut
kiinnostuksensa osallistua yhteisövalmennukseen. Pajojen alueellinen jakautuminen ei täysin
vastannut yhteisövalmentajien alueellista jakautumista, joten osa yhteisövalmentajista joutui
toimimaan myös oman lääninsä ulkopuolella.
Tavoitteena oli saada 4 - 5 -päiväiset valmennukset loppuun yhteisövalmennukseen hakeutuneilla 45 pajalla vuoden 2004 loppuun mennessä 13 valmentajan voimin. Tätä tavoitetta ei
kuitenkaan saavutettu vaan vuoden 2004 loppuun mennessä valmennus saatiin päätökseen 24
pajalla. Valmennettujen pajojen määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta tehdyn työn määrästä, sillä pajat ovat hyvin eri kokoisia. Siinä missä pienemmän pajan väen voi valmentaa kerralla, suurilla pajoilla on valmennuksia suoritettu jopa 8 ryhmässä. Näin yhden pajan valmennus on saattanut kestää jopa 34 päivää. Yhteisövalmentajille kertyi vuoden 2004 aikana noin
150 valmennuspäivää.
Valmennusten aloittamista vuonna 2004 haittasi osaltaan rahoitusjärjestelypäätösten viipyminen. Kun yhteisövalmentajien koulutus päättyi, ei palkkioihin ja laskutukseen liittyviin kysymyksiin oltu vielä löydetty ratkaisua. Yhteisövalmentajien omat työnantajat halusivat luonnollisesti tietää miten työntekijän muihin töihin käyttämä aika korvataan. Vasta asian ratket-
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tua yhteisövalmentajat pystyivät aloittamaan neuvottelut oman organisaationsa ja valmennettavien pajojen kanssa. Päätöksen viipyminen hidasti yhteisövalmennusta alkamista noin puoli
vuotta ja esti osaltaan määrällisten tavoitteiden saavuttamista.
Vuonna 2005 valmennuksia jatkoi 8 yhteisövalmentajaa. Valmennusten määrää tarkistettiin
vuoden 2004 aikana kertyneen kokemuksen perusteella ja tavoitteeksi asetettiin 30 uuden pajan valmentaminen vuonna 2005. Tätäkään tavoitetta ei saavutettu vaan yhteisövalmennukset
aloitettiin 20 uudella pajalla (osa näistä valmennuksista jatkuu vielä vuoden 2006 puolella).
Tämä johtui osittain yhteisövalmentajien muista työkiireistä ja siitä, että halukkaita pajoja ei
ollut tarjolla kohtuullisen välimatkan päässä kaikille valmentajille. Osa valmentajista keskittyi
myös uuden pajan valmentamisen sijasta jo kertaalleen valmennetun pajan päihdepelisääntöjen uusintamisprosessiin.
Vuonna 2005 luotiin myös yhteisövalmennuksen käsikirja pajojen omaehtoisen toiminnan
tueksi, jotta pajojen olisi helpompi jatkaa päihdepelisääntöjen rakentamista jatkuvana käytäntönä. Käsikirja tehtiin suoraan kalvosarjaksi ja se on vapaasti saatavilla Valtakunnallisen työpajayhdistyksen internet-sivuilta.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valtakunnallinen työpajayhdistys ovat yhdessä keränneet palautetta valmennuksen läpi käyneiltä pajoilta. Kukin valmentaja on myös kerännyt palautetta
itse omien valmennuskertojensa päätteeksi kehittääkseen omaa valmennustaan.
Pajoilta tullut palaute yhteisövalmennuksista on ollut pääosin myönteistä ja valmennusta on
toivottu lisää. Osalla pajoista päihdepelisäännöt on luotu alusta asti yhteisövalmennuksen tuloksena, osalla pajoista olemassa olevat säännöt ovat päivittyneet ja tulleet kaikkien tietoon ja
saataville. Yhteisövalmennus on nähty jopa välttämättömänä työkaluna toiminnan kehittämisessä ja pajalaisten sitouttamisessa yhteisiin sääntöihin. Yhteisövalmennuksen tuloksena on
yhteisöllinen vastuunotto kasvanut myös muissakin kuin päihdeasioissa, puuttumisen kynnys
on madaltunut ja yhteisön yleinen solidaarisuus on lisääntynyt.
Yhteisövalmennusta on esitelty vuoden 2005 aikana niin valtakunnallisilla Työpajapäivillä
Jyväskylässä kuin Päihdepäivillä Tampereella. Uusien valmentajien kouluttamista kokeneen
yhteisövalmentajan työparina on myös suunniteltu.

6 ARVIOINTIA
Kukin yhteisövalmentaja on rakentanut valmennuksensa saamansa yhteisövalmennuskoulutuksen pohjalta, omaa kokemusta ja persoonaansa hyväksi käyttäen. Yhteisövalmennuksen
tärkein tulos ei ole tietyn mallin mukaiset ”oikeat” päihdepelisäännöt, vaan oleellista on se,
että kaikki työvalmennusyhteisön jäsenet saavat osallistua yhteisten pelisääntöjen luomiseen.
On huomattu, että halu sitoutua sääntöjen noudattamiseen syntyy parhaiten siitä, että on itse
päässyt sopimaan säännöistä.
Yhteisövalmennuksen lähtökohtana on ollut:
•
•
•

asenteiden pohtiminen suhteessa päihteisiin ja päihteiden käyttäjiin
pajan perustehtävän selkeyttäminen
koko työvalmennusyhteisön osallisuudesta nouseva sitoutuminen yhdessä laadittuihin
pelisääntöihin
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•
•
•

työpajan tarjoamien tukimahdollisuuksien kartoittaminen ja esille tuominen osana paikallista päihdepalvelujärjestelmää
puuttumismallin ja hoitoonohjausjärjestelmien luominen niille pajoille, joissa sitä ei vielä ole
yhteistyön vahvistaminen pajan ulkopuolisten toimijoiden kanssa

Yhteisövalmennusten sujuvuutta ovat säädelleet erilaiset aikataulujen yhteensovittamiseen
liittyvät ongelmat. Yhteisövalmentajan oma työaikataulu ei ole aina sopinut valmennettavien
pajojen aikatauluihin ja työpajojen vastuuohjaajien vaihtumiset ovat hankaloittaneet valmennuskerroista sopimista. Onkin huomattu, että valmennuskertojen väli ei saisi venyä yli kuukautta pidemmiksi, sillä asiat unohtuvat ja niiden yhdistäminen aiemmin kuultuun vaikeutuu,
motivaatio saattaa loppua ja valmentautujien joukko saattaa vaihtua. Valmentautujien vaihtuminen noin puolen vuoden välein on myös vaikuttanut siihen, että yhteisövalmennuksia ei ole
voitu sopia mihin kohtaan kalenterivuotta tahansa, sillä tavoitteena on ollut, että samat ihmiset
ovat joka kerta paikalla.
Yhteisövalmennuksen aloittaminen ei ole aina ollut ongelmatonta, vaikka aikatauluista olisikin saatu sovittua. Pajoilla ei ole aina ollut käsitystä siitä, minkälaista valmennusta heille ollaan tarjoamassa. Yhteisövalmentajat joutuivat huomaamaan, että useille pajoille keskusteleva
ja osallistava työote oli vieras. Paja oletti saavansa koulutusta, jossa kouluttaja luennoi tarkasti kaikkien huumeiden vaikutuksista ja niiden tunnistamisesta. Keskustelu omista asenteista,
esimerkkinä olemisesta ja yhteisesti sääntöjen sopimisesta valmentautujien kanssa oli monille
valmentajille hankalaa. Työvalmentajilla on merkittävä rooli esimerkkeinä ja valmentautujien
ennakkoasenteiden muokkaajina.
Yhteisövalmentajan kokemukset eri valmennuksista vaihtelivat myös valmennetun ryhmän
mukaan. Jokainen valmennus on erilainen, koska ryhmät ovat kokoonpanoiltaan, asenteiltaan
ja tunnelmiltaan erilaisia, vaikka valmennuksen keskeiset menetelmät ja sisällöt olivat yhteneviä. Jotkut ryhmät olivat aktiivisia keskustelijoita ja toiset ryhmät tarvitsivat enemmän rohkaisua asioiden käsittelemiseksi. Myös joissain valmennusryhmissä jotkut valmentajat joutuivat törmäämään vahvasti tunnepohjaisiin jyrkkiin asenteisiin huumeita kohtaan, joiden takia
huumeista ei olisi saanut edes keskustella.
Valmennettavan ryhmän koolla tuntui myös olevan suora vaikutus yhteisövalmennuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Yksin työskentelevälle yhteisövalmentajalle yli 40 hengen ryhmä
on ehdottomasti liian suuri. Optimaalinen valmennusryhmän koko on noin 15 – 25 henkilöä.
Edes parityönä valmennettaessa ryhmän koon ei tulisi kasvaa tätä suuremmaksi, sillä kaikkien
osallistujien kuuleminen olisi tärkeää. Oman haasteensa valmennuksiin on tuonut myös pajojen suuret kokoerot.
Osa valmentajista toimi pareittain, mistä saatiin myönteisiä kokemuksia. Parin kanssa työskennellessä on helpompi pohtia mahdollisia pattitilanteita, sopivia menetelmiä ja työskentelytapoja ja työpari toimii myös peilinä omalle valmennustavalle. Parityöskentely estää myös
toiminnan liian rutinoitumisen, sillä parilta saa uudenlaisia ideoita ja näkemyksiä.
Yhteisövalmentajien näkemysten mukaan päihdeasioista puhuminen näyttäisi koulutusprosessin jälkeen helpottuneen. Yhteisövalmennus on luonut yhteistä ymmärrystä valmentajien ja
valmentautujien välille ja antanut ikään kuin luvan puhua myös päihdeasioista työvalmennuksen arjessa. Työvalmentajien arvion mukaan yhteisöllisyys työvalmennusyksiköissä on muutenkin vahvistunut, mikä on ilmennyt myös vastuunottona valmentautujatovereista. Yhteisö-
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valmennus on parhaimmillaan luonut luottamuksellista ilmapiiriä ja lisännyt pajalaisten uskallusta tulla kertomaan huumekokeiluistaan ja mahdollisista ongelmistaan huomattavasti aiempaa avoimemmin. Tämä avoimuus on tietysti myös nostanut pajoilla tiedossa olevien huumeidenkäyttäjien määrää.
Pajoilta saadun palautteen mukaan puutteellisimmaksi on jäänyt yhteistyön kehittäminen pajan ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Yhteisövalmennus ei ole helppoa vaan yhteisövalmentaja joutuu laittamaan itsensä kokonaan
peliin ja sen lisäksi hänen on edettävä valmennettavan yhteisön ehdoilla. Yhden tai kahden
ryhmän valmentaminen ei anna vielä kuvaa siitä, mitä valmennus todellisuudessa on. Vaikka
kaikissa valmennuksissa olisi ollut käytössä sama malli, on jokaisen valmennuksen tulos aina
erilainen. Myös pajojen suhde yhteisövalmennukseen muuttui valmennuksen edetessä. Ensin
asiaa saatettiin vähätellä ja sääntöjen luomista pitää merkityksettömänä asiana. Kun prosessissa päästiin pidemmälle saattoi tuntua, ettei yhteisiä ja yleispäteviä sääntöjä yksinkertaisesti
ole mahdollista tehdä. Kun valmennuksessa päästiin yli ennakkoasenteista sen suhteen, millaiset ”oikeat päihdepelisäännöt” ovat, saatiin jokaisella pajalla säännöt valmiiksi, ja samalla
keskustelu päihteisiin liittyvistä asioista avautui aiempaa paremmin.

7 LOPUKSI
Hankkeen kouluttama asiantuntijaverkosto on jo lisännyt ja tulee jatkossa entisestään
lisäämään työpajojen tietoja ja taitoja päihdeongelmien ehkäisemiseksi, jo syntyneiden
ongelmien hoitamiseksi ja ongelmista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Yhteisövalmennusten avulla työpajojen yhteisöllinen työskentelykulttuuri ja ongelmanratkaisukyky
on vahvistunut.
Nyt saadut erittäin hyvät kokemukset yhteisöllisestä lähestymistavasta työyhteisön päihdeasioihin rohkaisevat pohtimaan vastaavan menettelyn sopivuutta myös muissa työyhteisöissä.
Hyviä kokemuksia on jo saatu menetelmän käytöstä kolmannen sektorin sosiaalisen työllistämisen hankkeissa. Yhteisövalmennusta menetelmänä voitaisiin käyttää myös esimerkiksi
kouluissa ja nuorisotiloissa. Saatujen kokemusten mukaan menetelmä voi sopia hyvin kaikkeen yhteiseen päätöksentekoon ja kehittämistoimintaan.
Hanke on myös edelleen tiivistänyt sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön
hallinnonalojen yhteistyötä huumeasioissa.

8 TYÖN JATKUMINEN
Kokemukset yhteisövalmennuksista ovat osoittautuneet niin hyviksi, että yhteisövalmennukset jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeen osana Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toimintaa. Tavoitteena on toiminnan laajentaminen niille pajoille, joissa yhteisövalmennusta ei ole
vielä tehty ja jo yhteisövalmennettujen työpajojen päihdepelisääntöjen päivittämisprosessin
tukeminen.
Työn jatkuessa olisi hyvä huomioida seuraavat esille nousseet kehittämistarpeet:
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1) Yhteisövalmennusten sujuvuuden parantaminen
•
•
•
•

Pajoille ennakkoon tiedottaminen siitä, mitä yhteisövalmennus on ja mitä pajalta vaaditaan.
Työ- ja yksilövalmentajien valmentaminen yhteisövalmennukseen niin, että he ymmärtäisivät tärkeän osuutensa esimerkkeinä ja valmentautujien asenteiden muokkaajina.
Pajan ulkopuolisten toimijoiden mukaan saaminen yhteisövalmennukseen ja sitoutuminen yhteistyöhön pajan kanssa.
Uusien valmennusmenetelmien kehittäminen erilaisten pajayhteisöjen, esimerkiksi hyvin pienten pajojen, valmentamiseen.

2) Koulutustarpeet
•
Yhteisövalmentajien lisäkoulutus ja mahdollisten uusien yhteisövalmentajien kouluttaminen.
•

Työ- ja yksilövalmentajien erityiskoulutustarpeiden huomioiminen (esim. huumeiden
käyttäjien tunnistaminen ja varhainen puuttuminen).

Hankkeen johtoryhmä:
Puheenjohtaja: Olli Saarela, neuvotteleva virkamies, OPM
Varapuheenjohtaja: Tapani Sarvanti, neuvotteleva virkamies, STM

Jäsenet:
Immo Parviainen, ylitarkastaja, Opetusministeriö
Anneli Tallqvist, ylitarkastaja, Työministeriö
Kaija Miettinen, ylitarkastaja, Opetushallitus
Saila Aho-Mantila, toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys
Markku Soikkeli, erikoissuunnittelija, Stakes
Lasse Siurala, nuorisotoimen johtaja, Helsingin kaupunki
Pirjo Huuhtiainen, projektipäällikkö, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Sirpa Aaramo, sivistystoimentarkastaja, Länsi-Suomen lääninhallitus
Ulla-Maija Takkunen, projektikoordinaattori, Kytöpalo-projekti
Pia Pälijärvi, projektipäällikkö, Kaarinan nuoret pajamestarit
Jouko Lehtimäki, palveluohjaaja, Työvalmennussäätiö Tekevä
Projektisihteerit:
Elina Kotovirta 1.10.2004 - 31.12.2005
Toivo Hurme 10.3.2003 - 30.9.2004
Sami Kinnunen 22.4.2002 - 28.2.2003

Tämän raportin tuottamiseen ovat osallistuneet seuraavat yhteisövalmentajat:
Outi Hedemäki, Lapin ensi- ja turvakoti
Kirsi Kärkäs-Vaittinen, Intoa Työstä Ry
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Jouko Lehtimäki, Työvalmennussäätiö Tekevä
Kati Pääkkönen, Kumppaniksi Ry
Tuija Pöllänen, Kumppaniksi Ry
Marjatta Rummukainen, Honkalampi-säätiö
Maarit Salokangas, Porin kaupungin nuorten työpaja
Hannele Tams, Iisalmen Kehypaja
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LIITE 1

YHTEISÖVALMENTAJAKOULUTUKSEN OSALLISTUNEET HENKILÖT JA
AKTIIVISET YHTEISÖVALMENTAJAT
Yhteisövalmentajakoulutukseen osallistuneet henkilöt:
Einola-Uuro Suvi
Hautakangas Merja
Hedemäki Outi
Heikkuri Martti
Hirskoski Riitta
Isuls Päivi
Kärkäs-Vaittinen Kirsi
Lehtimäki Jouko
Pennanen Riitta
Pulkkinen Maarit
Pääkkönen Kati
Pöllänen Tuija
Rummukainen Marjatta
Salokangas Maarit
Tams Hannele
Vainio Marja-Leena

Jupiter-säätiö, Seinäjoki
Kaks’ Kättä työpaja, Seinäjoki
Rovaniemen monitoimikeskus säätiö
Lempäälän monitoimikeskus
Nuorten työpaja, Huittinen
Kristiinankaupungin pajakeskus
Intoa Työstä Ry, Imatra
Työvalmennussäätiö Tekevä, Jyväskylä
Lieksan nuorisopaja
Toimintakeskus Takitsu, Kemi
Kumppaniksi Ry, Kajaani
Kumppaniksi Ry, Kajaani
Honkalampi-säätiö, Joensuu
Porin kaupungin nuorten työpaja
Iisalmen Kehypaja
Kouvolan seudun kuntayhtymä NEO-projekti

Aktiiviset yhteisövalmentajat:
Outi Hedemäki, Lapin ensi- ja turvakoti
Kirsi Kärkäs-Vaittinen, Intoa Työstä Ry
Jouko Lehtimäki, Työvalmennussäätiö Tekevä
Kati Pääkkönen, Kumppaniksi Ry
Tuija Pöllänen, Kumppaniksi Ry
Marjatta Rummukainen, Honkalampi-säätiö
Maarit Salokangas, Porin kaupungin nuorten työpaja
Hannele Tams, Iisalmen Kehypaja
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LIITE 2
YHTEISÖVALMENNUKSEEN OSALLISTUNEET TYÖPAJAT 2004 - 2005
Ahman Askel, Kittilä
Ankkuripaja, Hamina
Heinolan Torppa
Honkalampi-säätiö, Liperi
Iin seudun Iipaja
Iisalmen Kehypaja ry
Iitin nuorten työpaja
Intoa Työstä ry, Imatra
Itä-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Kemijärvi
Joutsenon työpaja
Kaarinan Nuoret Pajamestarit
Kajaani Kumppaniksi ry
Kansalaistaidoilla tulevaisuuteen -Parkanon aikuisopiston nuorten työpaja
Kokkola
Kotkan nuorten työpajat
Kotkan Sotek säätiö
Kuusamon Mediapaja
Kuusamon palvelukeskus
Laitilan nuorisoverstas ry
Lapin ensi- ja turvakoti
Laptuote-säätiö
Lempäälän monitoimikeskus
Mäntyharju Potkuri
Nivalan nuorten työpaja
Nuorten työpaja Sinko, Elimäki
Oulun seudun Setlementin työpajat
Parik-säätiö, Kuusankoski
Porin nuorten työpaja
Pudasjärven Karhupaja
Pyhtään nuorten työpaja, Touko projekti
Sodankylän nuorten työpaja
Spiraali, Anjalankoski
Suomussalmen työpaja Hanslankarit
Taivalkosken Savotta-paja
Tekevä-säätiö, Jyväskylä
Turun nuorten työpaja Fendari
Työn Vuoksi ry
Työvalmennus Sytyke, Ylivieska
Valkealan nuorten työpaja, Touko projekti
Varkaus
Vatti Paja Laukaa
Virolahden nuorten työpaja, Touko projekti
Menetelmää on myös toteutettu muissa kolmannen sektorin sosiaalisen työllistämisen hankkeissa.
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