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TIIVISTELMÄ 
 
Rauman kaupungin kehittämisosio on ollut osa Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimaa Pois 
syrjästä – Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen -hanketta. 
Hankeaika on ollut 1.1.2014–31.10.2016. Päämääränä on ollut ehkäistä lasten ja nuorten 
syrjäytymistä peruspalveluja kehittämällä. Lähtökohtana on ollut ennaltaehkäisy ja keskittyminen 
varhaisiin interventioihin. Rauman kehittämisosion kaksi päätavoitetta ovat olleet ehkäisevän 
päihdetyön koordinointi ja varhainen puuttuminen alaikäisten päihteiden (erityisesti kannabiksen) 
käyttöön sekä ehkäisemismallin kehittäminen yläkoululaisten pitkittyneisiin ja luvattomiin 
koulupoissaoloihin. Ensisijaiseksi kohderyhmäksi määriteltiin 6.- 9.-luokkalaiset lapset ja nuoret 
sekä heidän vanhempansa. Tärkeimpinä yhteistyötahoina ovat olleet lasten ja nuorten sekä heidän 
huoltajiensa parissa toimivat ammattilaiset ja yhdistysten edustajat.  
 
Rauman kehittämisosiossa kaupungin eri hallintokuntien, kolmannen sektorin sekä valtion 
työntekijät toimivat yhteistyössä alaikäisten lasten ja nuorten päihteidenkäytön ja luvattomien 
koulupoissaolojen ehkäisemisessä. Lapsia ja nuoria sekä heidän huoltajiaan osallistettiin 
toiminnallisilla vanhempainilloilla. Pienimuotoisen asiakasraadin sekä ryhmä- ja 
yksilöhaastatteluiden avulla saatiin palveluiden käyttäjien näkemyksiä kehittämistyöhön. Lisäksi 
vanhemmat tekivät koulunpäätösviikonloppuina käytännön ehkäisevää päihdetyötä. Kaikista 
pilotoiduista toimenpiteistä kerättiin palveluiden käyttäjien sekä mukana olleiden ammattilaisten 
palautteet.   
 
Hankkeen aikana koottiin menetelmävalikko erilaisista ehkäisevän päihdetyön malleista, joita 
pilotoitiin. Hankkeessa kokeiltiin puuttumismallia varhaisen vaiheen huumekokeiluihin, kehitettiin ja 
toteutettiin mallia vähentää koulupoissaoloja sekä järjestettiin toiminnallisia vanhempainiltoja. 
Loppuvaiheessa kuvattiin alaikäisten nuorten päihdepalvelupolku, jonka avulla nostettiin esiin 
palvelupolun kehittämiskohteita sekä kehitettiin uusi ohjausmalli Omin jaloin -toimintaan. 
 
Koulutustilaisuuksia järjestettiin eri kohderyhmille. Puhutaan huumeista Raumalla -tilaisuudessa 
annettiin tietoa ammattilaisille ja vanhemmille. Riippuvuussairauden kohtaamisen haasteita 
käsiteltiin ammattiauttajan työssä, päihdetyöntekijöille sekä lasten ja nuorten parissa 
työskenteleville järjestettiin NA (nimettömät narkomaanit) -info. Ihmeelliset vuodet -
vanhemmuusryhmien ohjaajiksi koulutettiin viisi ammattilaista ja kouluikäisten oppilaiden 
vanhemmille toteutettiin ensimmäistä kertaa Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä. 
Ammattilaisille esiteltiin Nuorten ystävien ja Fålkhälssanin koulupoissaolomalleja sekä Suomen 
kannabisverkoston HAP -kannabiksen vieroitusmalli. 
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1. TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan, KASTE 2012–2015, on nivottu 
yhteen hallitusohjelma ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategian mukaiset 
ohjaustavoitteet. Valtionavustuksilla on tuettu KASTE-ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja 
toimeenpanoa. Kuntien ja kuntayhtymien omarahoitusosuudeksi määräytyi vähintään 25 prosenttia 
hankkeen kokonaiskustannuksista. KASTE-ohjelmassa oli kaksi päätavoitetta: Hyvinvointi- ja 
terveyserojen kaventuminen sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palvelujen 
asiakaslähtöisyyden vahvistaminen. Päätavoitteiden toteuttamiseksi oli määritelty kuusi eri osa-
ohjelmaa.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja useiden kuntien yhteistyöllä laadittiin 
hankehakemus edellä kuvattuun valtakunnalliseen KASTE-OHJELMAN 2012 – 2015 osa-
ohjelmaan  ”Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistamiseen”. Hankkeen päämääräksi 
kirjattiin lasten ja nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäiseminen peruspalveluja kehittämällä. 
Lähtökohtana oli ennaltaehkäisy ja keskittyminen varhaisiin interventioihin. Näiden toteutumiseksi 
tuli kehittää moniammatillista, organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä sekä osallistaa lapsia, nuoria 
ja heidän vanhempiaan. Hanke sai nimekseen ”Pois syrjästä – Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja 
ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen” ja hankeajaksi määräytyi 1.1.2014 - 31.10.2016.  
Rauma sai oman kehittämisosion, johon määriteltiin kaksi päätavoitetta. 
 

1.1 Kehittämisosion lähtötilanne ja tarve 
 
Hankeidea nousi esille keväällä 2013 Rauman Nuorten työpajan ohjaajien kokoon kutsumassa 
työryhmässä. Siinä eri organisaatioita ja yhdistyksiä, myös poliisia, edustavat ammattilaiset 
keskustelivat raumalaisten nuorten huomattavasti yleistyneestä kannabiskäytöstä. Ammattilaiset 
kertoivat, että kannabista viljellään, välitetään ja myydään halvalla eteenpäin nuorille. Nuorten 
omat ja vanhempienkin asenteet kannabista kohtaan ovat usein vähätteleviä. Kannabiksen THC-
pitoisuus (psykoaktiivinen aine) on aiempaa suurempi ja siten kannabiksen käyttö on suuri riski 
nuoren terveydelle. Kannabiksen käyttö näkyy arjessa muun muassa nuorten vuorokausirytmin 
sekoittumisena, pitkittyneinä koulupoissaoloina ja vetämättömyytenä sekä asioiden 
hoitamattomuutena. 
 
Työryhmässä todettiin, että vanhempien ja nuorten tietoisuutta tulee lisätä kannabiksen käytön 
vaarallisuudesta sekä vahvistaa ammattilaisten reagointia varhaiseen huoleen. Näistä työryhmän 
esittämistä asioista keskusteltiin myös Rauman lastensuojelun suunnitelman päivityksen 
yhteydessä moniammatillisessa ryhmässä keväällä 2013. Tuolloin tilastot osoittivat, että Rauman 
lastensuojelu oli sijoittanut viimeisen puolentoista vuoden aikana yhdeksän nuorta laitoksiin. 
Yhtenä sijoitusperusteena oli ollut kannabiksen käyttö, mutta myös lähes poikkeuksetta luvattomat, 
pitkittyneet koulupoissaolot sekä joissakin rikollisuus. Vuosikustannukset näistä sijoituksista olisivat 
yhteensä 900.000 euroa.  
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Yhteiseksi tavoitteeksi otettiin hankehakemuksen laatiminen. Jo tässä vaiheessa oli selvää, että 
kehittämistyö haastaisi ammattilaiset aitoon yhteiseen työhön alaikäisten lasten tueksi 
hallintokuntarajat ylittäen myös yhdistysten toimijoita ja vanhempia osallistaen. Aiemmat hyvät 
kokemukset siitä, että yhteisillä toimintamalleilla monialainen työ vahvistuu varmimmin, kannustivat 
etenemään. Kehittämisosioon päätettiin ryhtyä kolmen eri hallintokunnan yhteisellä tahtotilalla ja 
kustannusvastuulla.  
 
Rauman kehittämisosiolle kirjattiin hakuvaiheessa kolme päätavoitetta: Alaikäisten ehkäisevän 
päihdetyön koordinointimalli Raumalle, koulukieltäytyjien (lintsareiden) ripeään auttamiseen 
työmalli ja koulusta määräaikaisesti erotettujen oppilaiden arkeen tuen muotoja. Kehittämistyöllä 
opeteltaisiin toimimaan yhdessä hallintokuntarajat ylittäen yhteisten asiakkaiden avuksi; 
tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja mallinnettuna.  
 
Tavoiteltavia vaikutuksia kehittämisosiosta olisivat: Inhimillisesti ja taloudellisesti arvioituna 
monialainen mallinnettu ehkäisevä työ ja oikea-aikainen puuttuminen estävät nuorten 
syrjäytymistä. Koulukieltäytyminen ja koulusta erottamiset vähenevät. Vanhemmilla on ajantasaista 
tietoa huumeiden haittavaikutuksista. Nuorten kannabiskäyttö ja rikollisuus vähenevät sekä 
koulunkäynti on sitoutuneempaa. 

”Pois syrjästä – Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen” –
hanke ja Rauman kehittämisosio saivat myönteisen rahoituspäätöksen. Kehittämisosioon valittiin 
projektityöntekijäksi Rauman kaupungin nuorisotyön koordinaattori Marjo Jasu. Kehittämistyön 
tueksi asetettiin paikalliselle tasolle iskuryhmä ja tukiryhmä. Iskuryhmä koostui kehittämisosioon 
osallistuvien ja kustannusvastuussa olevien organisaatioiden edustajista kasvatus- ja 
opetustoimesta perusopetusjohtaja Hanna Viljanen-Lehto, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimesta 
nuorisotyön päällikkö Anja Hämäläinen sekä sosiaali- ja terveysvirastosta lastensuojelutyön 
päällikkö Johanna Ylikoski (toimi myös kehittämisosion yhteyshenkilönä projektityöntekijän 
esimiehenä). Tukiryhmän koostumus ja tehtävät näkyvät kohdassa 3: Organisoituminen ja 
yhteistyötahot. 

1.2 Lähtötilanteen kartoitus osallistamalla huoltajia, nuoria ja työntekijöitä 
 
Kartoittaakseen Rauman kehittämisosion lähtötilannetta projektityöntekijä Marjo Jasu keräsi 
valtakunnan tasolta tilastoja ja tietoa kannabiksen käytöstä sekä luvattomien koulupoissaolojen 
laajuudesta ja niihin liittyvistä ongelmista. Paikallisesti projektityöntekijällä on tietoa Rauman 
tilanteesta oman vakituisen toimen Rauman kaupungin nuorisotyön koordinaattorina sekä 
moniammatillisten työryhmien jäsenenä. Rauman kehittämisosion yhdyshenkilö on toiminut pitkään 
Rauman lastensuojelutyön päällikkönä ja moniammatillisissa työryhmissä, joten kehittämisosiolla 
oli käytössään paljon tietoa nuorten päihteidenkäytöstä sekä luvattomien koulupoissaolojen 
aiheuttamista ongelmista ja niiden laajuudesta. 
 
Näiden pohjatietojen lisäksi Rauman kehittämisosio toteutti lähtötilanteen selvittämiseksi 
asiakasraateja, case - työryhmiä sekä ammattilaisten haastatteluita. Alkukartoituksen kysymykset 
pidettiin avoimina ja ne koskivat luvattomien koulupoissaolojen ehkäisemismallia sekä ehkäisevää 
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päihdetyötä. Vanhempien osallistamiseksi toteutettiin asiakasraati kolmena kertana ja niihin 
osallistui neljä huoltajaa, joiden lapsilla oli ongelmia päihteiden tai luvattomien koulupoissaolojen 
kanssa. Alaikäisiä nuoria haastateltiin yksittäin sekä ryhmässä. Lasten ja nuorten parissa toimivia 
ammattilaisia haastateltiin sekä järjestettiin kaksi case-työryhmää. Asiakasraadeissa sekä 
ammattilaisten haastatteluissa nousi selvästi esille uudenlaisen asenteisiin vaikuttavan ehkäisevän 
päihdetyön tarve. Case-työskentelyissä todettiin olemassa oleva ongelma. Kun nuori kokeilee tai 
käyttää huumeita, hän ei käytä olemassa olevia palveluita tai jättää tulematta tarjolla oleviin 
palveluihin, jolloin ongelma etenee nopeasti erittäin vakavaksi.  Haastatteluissa ja case- 
työryhmässä tuli esille koko perheeseen kohdistuvien varhaisen vaiheen interventioiden puute.  
 
Lähtötilanteessa haluttiin kartoittaa myös yhteistyön sujuvuus nuoren ympärillä, kun hänellä on 
luvattomia koulupoissaoloja tai päihteidenkäyttöä ja palvelupolun katkeamattomuus sekä 
mahdolliset kehittämiskohteet.  
 

1.3 Kohderyhmän valinta 
 
Raumalla toimi epävirallinen päihdetyöryhmä, jonka jäsenet edustivat Rauman kaupungin eri 
hallintokuntien ja järjestöjen lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivia ammattilaisia. Suurena 
huolena nähtiin alaikäisten rajusti lisääntynyt kannabiksen käyttö sekä luvattomat ja pitkittyneet 
koulupoissaolot.  
 
Kohderyhmäksi Rauman kehittämisosiolle valittiin 6.-9.-luokkalaiset raumalaisnuoret sekä heidän 
vanhempansa. Perusteluina kohderyhmälle oli alaikäisten rajusti lisääntynyt kannabiksen ja 
muiden huumeiden käyttö sekä satojen tuntien koulupoissaolot, jotka vaaransivat 
päättötodistuksen saamisen. Koettiin, että apu näihin kumpaankin ongelmaan tuli liian myöhään ja 
kaivattiin vaikuttavia ennaltaehkäisevämpiä toimia, jotta mahdollisilta koko perhettä raastavilta 
huostaanotoilta säästyttäisiin. 
 

2. TAVOITTEET: EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KOORDINOINTI JA 
ENNALTAEHKÄISEVÄ MALLI KOULUPOISSAOLOIHIN 

 
 

2.1 Pois syrjästä KASTE -hankkeen tavoitteet 
 
Pois syrjästä KASTE -hankkeelle asetettiin kahdeksan tavoitetta. Näistä tavoitteista rakennettiin 
Rauman kehittämisosion tavoitteet, toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset. 
 
Pois syrjästä KASTE -hankkeen tavoitteet: 

1. Vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä ja omassa 
asiassaan.   

2. Kehittää asiakkaan kohtaamista, ja vuorovaikutusta asiakkaan ja ammattilaisten välillä.  
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3. Kehittää palvelutarpeen arviointia, erityisesti lapsen, nuorten ja heidän perheidensä avuntarpeen 
varhaista tunnistamista, sekä palveluohjausta.  

4. Ottaa käyttöön ja tarvittaessa kehittää toimintamalleja pitkittyneiden ja/tai toistuvien 
koulupoissaolojen ja ongelmien estämiseksi. 

5. Kehittää menetelmiä ylisukupolvisuuden ketjuuntumisen katkaisemiseksi ja perheiden 
kokonaisvaltaisen auttamiseksi. 

6. Ottaa käyttöön malleja tukea vakavasti sairaan aikuispotilaan lapsia.  
7. Koordinoida alaikäisten ehkäisevää päihdetyötä.  
8. Kehittää moniammatillista, hallintokunnat ja organisaatiorajat ylittävää verkostomaista yhteistyötä. 

 
2.2 Rauman kehittämisosion tavoitteet 

 
Rauman kehittämisosiolle kirjattiin hakuvaiheessa kolme päätavoitetta: 
 
1. Alaikäisten ehkäisevän päihdetyön koordinaatiomallin luominen. Erityisesti raumalaisten 

lasten ja nuorten vakavaan ja laajaan kannabiskäyttöön tulee reagoida. Yhteistyötahoiksi 
kytkeytyvät poliisi, lastensuojelu, päihdeklinikka, nuorisotyö ja opetustoimi sekä 
mahdollisesti kolmannen sektorin toimijoista seurakunta ja Rauman seudun katulähetys. 

2. Kehitetään malli koulukieltäytyjien (lintsareiden) ripeään auttamiseen. Yhteistyötahoina ovat 
etenkin opetustoimi, nuorisotyö, lastensuojelu, nuorten vastaanottoryhmä. 

3.      Kehitetään tuen muotoja koulusta määräaikaisesti erotettujen oppilaiden arkeen.  
 

Kolmannesta tavoitteesta kuitenkin luovuttiin kehittämisosion alkumetreillä. Käytännössä 
määräaikaisesti erotettuja oppilaita oli vuosittain niin vähän, että tukimallin luomista tähän ei nähty 
mielekkääksi. Tavoitteiksi jäivät ehkäisevän päihdetyön koordinoinnin mallintaminen ja 
pitkittyneisiin, luvattomiin koulupoissaoloihin varhaisen puuttumismallin kehittäminen. Tavoitteet 
olivat vaativia, mikä on näkynyt kehittämisosion arkityössä. Kohti tavoitteita eteneminen on vaatinut 
projektityöntekijältä sitkeyttä ja myös kykyä pysähtyä arvioimaan ja peilaamaan työn etenemistä. 
Tavoitteisiin yltäminen on edellyttänyt selkeän toimintasuunnitelman laatimista kehittämisosion 
työryhmiä osallistaen. 
 
Konkreettinen Rauman kehittämisosion toimenpidessuunnitelma alkoi hahmottua loppuvuonna 
2014. Lopullinen tarkennettu toimintasuunnitelma valmistui 2015. Toimintasuunnitelman 
hahmottumista vaikeutti osittain tavoitteiden laajuus sekä projektipäälliköiden vaihtuminen syksyllä 
2014. Lopullisen tarkennetun toimintasuunnitelman valmistuttua kehittämisosio eteni hyvin 
jämäkästi toimintasuunnitelman mukaisesti. 
 
Vakava huoli nuorten kannabiksen käytöstä ja siitä aiheutuvista ongelmista sekä pitkittyneistä ja 
luvattomista koulupoissaoloista ovat olleet koko Rauman kehittämisosion tausta-ajatuksena. 
Yhteinen tahtotila ennaltaehkäisevään työhön kummankin tavoitteen kohdalla vahvistui koko 
hankekauden ajan. Hankkeen tavoitteiden eteenpäin viemistä toisaalta vaikeutti ja toisaalta helpotti 
Rauman kaupungissa aloitettu talouden sopeuttaminen ja organisaatiouudistus.  
 
Rauman kehittämisosion tavoitteet johdettiin koko hankkeen tavoitteista (kts. luku 2.1). Rauman 
kehittämisosiolle määriteltiin kaksi päätavoitetta. Tavoitteiden määrittäminen kahteen 
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päätavoitteeseen selkeytti laajaa työkenttää. Tavoitteet tarkentuivat ja muodostivat kokonaisuuden, 
kun tavoitteille määriteltiin toimenpiteet, toimintasuunnitelma sekä tavoiteltavat tulokset ja 
vaikutukset. Toimenpiteiden valinta tavoitteille ei ollut helppoa ja ne tarkentuivat toisen 
hankevuoden alussa. Toimenpiteitä on paljon, mutta kaikki nivoutuvat toisiinsa ja luovat pohjaa 
kokonaisuudelle. Erityisesti ehkäisevän päihdetyön toimenpiteissä on pyritty luomaan pohjaa 
pysyvälle ehkäisevän päihdetyön koordinaatiolle.  
 
 
Pois syrjästä koko hankkeen tavoitteet Pois syrjästä Rauman kehittämisosion tavoitteet 
Tavoite 7: Koordinoida alaikäisten ehkäisevää 
päihdetyötä 

Ehkäisevän päihdetyön koordinointi ja varhainen 
puuttuminen alaikäisten päihteiden, erityisesti 
kannabiksen käyttöön 

Tavoite 4: Ottaa käyttöön ja tarvittaessa kehittää 
toimintamalleja pitkittyneiden ja/tai toistuvien 
koulupoissaolojen ja ongelmien estämiseksi. 

Yläkoulujen pitkittyneiden ja luvattomien 
koulupoissaolojen ehkäisemismallin kehittäminen 

 

2.2 Tavoiteltavat tuotokset ja vaikutukset  
 
Alusta asti Rauman kehittämisosiossa lähdettiin hakemaan käytännön ratkaisuja ja toimintamalleja. 
Rakenteellinen työ ei ollut alussa niinkään tavoitteena, mutta koko kaupungissa alkaneen 
organisaatiouudistuksen myötä oli luontevaa aloittaa myös rakenteiden kehittäminen.  
 

Tavoite Tavoiteltava tuotos Tavoiteltavat vaikutukset 
Ehkäisevän 
päihdetyön 
koordinointi ja 
varhainen 
puuttuminen 
alaikäisten 
päihteiden, 
erityisesti 
kannabiksen 
käyttöön 

1. 
Raumalla on määritelty ehkäisevän päihdetyön 
koordinaation tehtävät ja toimintamalli. 
Tehtävät ja toimintamallin toteuttamistapa ja 
resurssit on päätetty johtajatasolla. 
2. 
Raumalla on pilotoitu monialaista ehkäisevän 
päihdetyön vuosikelloa pilottikoulun 
oppilashuollossa. Pilotoinnin tulokset on 
tiedotettu työntekijöille ja johtajatasolle. 
Johtajataso on päättänyt vuosikellon 
käyttöönottamisesta ja resurssoinnista. 
3. 
Raumalaiset alaikäiset nuoret saavat 
varhaisessa vaiheessa apua päihteidenkäytön 
lopettamiseen, ja heidän vanhempansa saavat 
tukea ja toimintaohjeita. 
4. 
Alaikäisten nuorten luotettava tieto huumeiden 
ja muiden päihteidenkäytön vahingollisuudesta 
lisääntyy. Tieto kemiallisen riippuvuuden 
kehittymisestä lisääntyy. Nuorten kielteiset 
asenteet erityisesti kannabiksen kokeiluun ja 
käyttöön vahvistuvat. 
Lasten ja nuorten parissa työskentelevien sekä 
lasten ja nuorten vanhempien salliva asenne 
kannabista kohtaan vaihtuu ja vahvistuu ei 

1. 
Raumalla tehdään hyvin koordinoitua lain 
suosituksia vastaavaa alaikäisten nuorten 
ehkäisevää päihdetyötä. Ehkäisevän 
päihdetyön tuloksia arvioidaan ja henkilöstöä 
koulutetaan ajanmukaisesti. 
2. 
Raumalaisilla lasten ja nuorten parissa 
työskentelevillä on käytössään ehkäisevän 
päihdetyön vuosikello jota päivitetään vuosittain 
ehkäisevän päihdetyön koordinaatiossa. 
3. 
Raumalla on käytössä alaikäisiin kohdistuva 
ehkäisevän huumetyön puuttumismalli, jonka 
avulla voidaan puuttua tehokkaasti ja oikea 
aikaisesti alaikäisen nuoren 
huumeidenkäyttöön. Nuori ja hänen koko 
perheensä saa riittävästi intensiivistä tukea 
vaikeaan tilanteeseen. 
4. 
Alaikäisten kannabiksen ja muiden huumeiden 
kokeilu ja käyttö on vähentynyt reilusti alle 
maan keskitason.  
Alaikäisten nuorten huumeidenkäyttöön 
puututaan tehokkaasti ja intensiivisesti jo 
varhaisessa vaiheessa. Huostaanotot, joiden 
yhtenä syynä on nuoren huumeidenkäyttö, 
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sallivaksi. Työntekijöiden sekä vanhempien 
varmuus puuttua nuoren kannabis tai muiden 
päihteiden kokeiluun ja käyttöön vahvistuu. 
5. 
Huumeita kokeilleen ja käyttäneen nuoren 
palvelupolku selkiytyy ja varhainen 
puuttuminen tehostuu. Polun kehittämiskohteet 
on nostettu esiin ja ne on viety tiedoksi lasten 
ja nuorten parissa työskentelevien johtotasolle. 
6.  
Raumalla aloittaa NA vertaistukiryhmä 
toimintansa. 
7. 
Omin jaloin menetelmä on kirjattu lasten- ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Omin jaloin 
mallin koordinointiin on nimetty organisaatio ja 
koordinoinnin käytännön työ on kirjattu 
työntekijän toimenkuvaan. 
8. 
Isät ja äidit Makiksessa toimintaa on pilotoitu 
kolmena koulunpäätösviikonloppuna. 
Toimintaa on arvioitu ja toiminnan jatkumisesta 
ja juurruttamisesta päätetään syksyllä 2016. 
Vanhemmat saavat enemmän tietoa nuorten 
koulunpäätösjuhlinnasta ja tätä kautta 
pääsevät ennalta ehkäisemään alaikäisten 
nuorten päihteidenkäyttöä ja luomaan 
päihteetöntä koulupäätösjuhlinnan kulttuuria. 
Alaikäisten nuorten päihteidenkäytöstä 
aiheutuvat ongelmat ovat vähentyneet ja 
nuorten saavat nopeasti apua. 

vähenevät.  
5. 
Huumeita kokeilleen ja käyttäneen nuoren 
palvelupolku on selkeä ja aukoton. Nuori ja 
hänen perheensä saavat intensiivistä tukea 
nopeasti ja riittävästi. 
6.  
Nuoret, jotka käyttävät huumeita voivat saada 
vertaistukea huumeidenkäytön lopettamiseen 
NA vertaistukiryhmän kautta. Toipuvien ja 
raittiiden narkomaanien määrä lisääntyy ja 
käyttävien narkomaanien määrä vähentyy 
Raumalla. Nuorten riski aloittaa 
huumeidenkäyttö vähenee koska huumeiden 
myynti vähenee käyttävien narkomaanien 
määrän vähentyessä. 
7. 
Omin jaloin mallia toteutetaan Raumalla. Omin 
jaloin työmalli on tuttu raumalaisille 
työntekijöille. Uusia ammattilaisia koulutetaan 
koordinoidusti. Omin jaloin toimintaan 
osallistuneen nuoren kuva omasta elämästä 
selkiytyy. 
8. 
Rauman koulunpäätösjuhlinnasta aiheutuvat 
ongelmat ovat vähäiset. Isät ja äidit Makiksessa 
on poliisin kanssa luonteva yhteistyömuoto. 
Nuoret kokevat olonsa turvalliseksi kun paikalla 
on turvallisia aikuisia. 
 

Yläkoulujen 
pitkittyneiden ja 
luvattomien 
koulupoissaolojen 
ehkäisemismallin 
kehittäminen 

9. 
Valittua mallia on pilotoitu ja arvioitu. Pilottiin 
osallistuneiden nuorten koulupoissaolot ovat 
vähentyneet tai loppuneet.  
10. 
Kasvamme yhdessä vanhempain iltoja on 
pilotoitu Uotilan yläkoulun 8-luokkalaisille. 
Pilotoinnissa on ollut mukana Pilotin jälkeen on 
sovittu vanhempain iltojen jatkuminen ja 
juurruttaminen. Raumalla on käynnistynyt 
vanhempien vertaisryhmä, joka on tarkoitettu 
vanhemmille, joiden lapsilla on huume- tai 
koulupoissaolo-ongelmaa. 
 

9. 
Rauman yläkouluilla on käytössään tehokas 
pitkittyneiden ja luvattomien koulupoissaolojen 
ehkäisemismalli. Nuorten pitkittyneet ja 
luvattomat koulupoissaolot ovat vähentyneet 
huomattavasti. Huostaanotot, joiden yhtenä 
syynä on koulupoissaolot ovat vähentyneet 
huomattavasti. 
10. 
Vanhempien, kouluterveyden 
terveydenhoitajien opettajien, 
koulukuraattoreiden ja nuoriso-ohjaajien välillä 
on lisääntynyt merkittävästi. Kasvamme 
yhdessä vanhempain iltoja järjestetään joka 
yläkoululla. Kasvamme yhdessä vanhempain 
iltojen avulla pystytään tukemaan ja lisäämään 
vanhemmuustaitoja. Vanhempien valmiudet ja 
tieto koulupoissaolojen puuttumiseen lisääntyy.  
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3 ORGANISOITUMINEN JA YHTEISTYÖTAHOT  
 

3.1 Hanketyöntekijät, yhdyshenkilö, iskuryhmä ja tukiryhmä 
 
Rauman kehittämisosiolle palkattiin kokoaikaiseksi projektityöntekijäksi Marjo Jasu, 
yhteisöpedagogi AMK, ajalle 14.4.2014–30.9.2016. Marjo Jasu vastasi hankesuunnitelman 
mukaisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja koordinoinnista yhteistyössä iskuryhmän sekä 
tukiryhmän kanssa. Hankkeen loppuvaiheessa palkattiin toiseksi projektityöntekijäksi Sarita Kiuru, 
sosionomi AMK, ajalle 11.5.–21.6.2016. Sarita Kiurun tehtävänä oli kuvata tarkennetun 
toimintasuunnitelman ensimmäisen tavoitteen viidennen toimenpidesuunnitelman mukaan 
raumalaisten alaikäisten nuorten päihdepalvelupolku sekä kuvatun palvelupolun avulla nostaa 
mahdolliset kehittämiskohteet esille.  
 
Rauman kehittämisosion yhdyshenkilöksi valittiin Johanna Ylikoski, VTM lastensuojelutyön 
päällikkö (1.1.2014–30.9.2016). Johanna Ylikoski vastasi yhdessä projektityöntekijän kanssa 
hankkeen tavoitteiden mukaisesta etenemisestä sekä toimi projektityöntekijöiden esimiehenä ja 
vastuullisena virkamiehenä. Johanna Ylikoski nimesi hankkeen alussa kehittämisosiolle 
iskuryhmän, joka toimi koko hankkeen ajan projektityöntekijän tukena.  
 

Iskuryhmä  
Anja Hämäläinen   Nuorisopäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 

Marjo Jasu   Projektityöntekijä, Pois syrjästä KASTE -hanke, sosiaali- 
ja terveystoimi 

11.5.–21.6.2016 Sarita Kiuru   Projektityöntekijä, Pois syrjästä KASTE -hanke sosiaali- ja 
terveystoimi 

Johanna Ylikoski   Lastensuojelutyön päällikkö, sosiaali- ja terveystoimi 
Hanna Viljanen-Lehto Perusopetusjohtaja, kasvatus- ja opetustoimi 

 
Rauman kehittämisosiolle perustettiin myös hankehallinnon vaatima tukiryhmä, johon kutsuttiin 
jäseniä poikkihallinnollisesti kaupunkiorganisaatiosta sekä järjestöistä. Tukiryhmä koostui 
suorittavan tason ja päättävän tason työntekijöistä. Tukiryhmän kokoonpanossa oli joitakin 
henkilövaihdoksia hankkeen aikana. Johanna Ylikoski toimi tukiryhmän puheenjohtajana ja Marjo 
Jasu sihteerinä koko hankekauden ajan. 
 

Tukiryhmä  
Anja Hämäläinen  Nuorisopäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 
Marjo Jasu   Projektityöntekijä, Pois syrjästä KASTE -hanke, sosiaali- 

ja terveystoimi 
11.5.–21.6.2016 Sarita Kiuru   Projektityöntekijä, Pois syrjästä KASTE -hanke, sosiaali- 

ja terveystoimi 
Johanna Ylikoski   Yhdyshenkilö, lastensuojelutyön päällikkö, sosiaali- ja 

terveystoimi 
Hanna Viljanen-Lehto Perusopetusjohtaja, kasvatus- ja opetustoimi 
15.4 -1.12.2014 Sirpa Maansalo-Maijala  Projektikoordinaattori, Rauman perhekeskus 
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Outi Winter Etsivä nuorisotyöntekijä, Rauman seudun katulähetys 
Tuula Salo-Levonen Osastonhoitaja, sosiaali- ja terveystoimi 
asiantuntijajäsen Teija Warro Rehtori, kasvatus- ja opetustoimi 
asiantuntijajäsen Tuomo Villanen Vanhempi konstaapeli, Lounais-suomen poliisi 

 

3.2 Päihdetyöryhmä ja luvattomia koulupoissaoloja ehkäisevän mallin 
kehittämistyöryhmä 

 
Hankkeen aikana projektityöntekijä Marjo Jasu toimi monialaisen päihdetyöryhmän 
puheenjohtajana ja sihteerinä. Päihdetyöryhmä toimi epävirallisena ehkäisevän päihdetyön 
koordinaationa ja sen kehittämistyöryhmänä  
 

Päihdetyöryhmä  

Mika Mattila                               Psykiatri, sosiaali- ja terveystoimi 
Krista Nyroos – Junttila         Psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaali- ja terveystoimi 
Minna Wahlman                   Vastaava ohjaaja, Rauman seudun katulähetys 
Outi Winter                              Etsivä nuorisotyöntekijä, Rauman seudun katulähetys 
Rea Poikonen                            Ts.nuorisotyön koordinaattori, kulttuuri ja vapaa-aikatoimi 
Mirja Parjanen                          Yksilövalmentaja, etsivä nuorisotyö, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 
Päivi Puska                             Nuorten työpajan vastaava yksilövalmentaja, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 
Jani Ahonen          Johtava nuorisotyön ohjaaja, Rauman seurakunta 
Tuomo Villanen Vanhempi konstaapeli, Lounais-Suomen poliisi 
Tero Äijälä  Vanhempi konstaapeli, Lounais-Suomen poliisi 
Tuula Salo-Levonen Vs osastonhoitaja, sosiaali- ja terveystoimi 
Marjo Jasu  Pois syrjästä Kaste-hanke, projektityöntekijä, sosiaali- ja terveystoimi 
Sarita Kiuru  Akuuttitiimin sosiaaliohjaaja, sosiaali- ja terveystoimi 
Anna-Kaisa Lehtikangas  Sosiaalityöntekijä, sosiaali- ja terveystoimi 
Katja Kumpulainen  Tukipalveluyksikön vastaava ohjaaja, Rauman seudun mielenterveysseura 

 
Pitkittyneiden ja luvattomien koulupoissaolojen ehkäisemismallin työstämiseen kutsuttiin 
joulukuussa 2014 yhteen laaja joukko työntekijöitä. Vuonna 2015 perusopetus sai valtion 
erityisavustuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Pois syrjästä - Rauman 
kehittämisosion ja koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishankkeen yhteistyö koulupoissaolomallin 
toteuttamisessa aloitettiin keväällä 2015. Työn tueksi muotoutui poissaolomallin 
kehittämistyöryhmä. 
 

Koulupoissaolomallin kehittämistyöryhmä  
Tanja Nurmi Rehtori, kasvatus- ja opetustoimi 
Marjo Jasu Projektityöntekijä, Pois syrjästä Kaste-hanke, sosiaali- ja 

terveystoimi 
Sari Ågren Projektikoordinaattori, koulutuksellisen tasa-arvon 

kehittämistoiminta, kasvatus- ja opetustoimi 
Noora Immonen Fiilari-ohjaaja, koulutuksellisen tasa-arvon kehittämistoiminta, 

kasvatus- ja opetustoimi 
Taina Levonen-Leino(kutsuttuna) Lehtori, kasvatus- ja opetustoimi  
Kati Sipilä (kutsuttuna) Ts. kuraattori, sosiaali- ja terveystoimi 
Hanna Viljanen-Lehto (kutsuttuna) Perusopetusjohtaja, kasvatus- ja opetustoimi 
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4 TAVOITEKOHTAINEN TOTEUTUS JA TUOTOKSET: KANNABISTA 
JA LUVATONTA KOULUPOISSAOLOA 

 
Tässä luvussa esitellään Rauman kehittämisosion tavoitteiden toteutumista sekä kehittämisosiossa 
kehitettyjä tuotoksia. Toteutusta ja tuotoksia esitellään niiden koko Pois syrjästä -hankkeen 
tavoitteiden alla, mitä Rauman kehittämisosiolla lähdettiin tavoittelemaan. Kehittämisosio on 
erityisesti pyrkinyt toteuttamaan koko Pois syrjästä -hankkeen tavoitetta 4 ”Ottaa käyttöön ja 
tarvittaessa kehittää toimintamalleja pitkittyneiden ja/tai toistuvien koulupoissaolojen ja 
ongelmien estämiseksi” sekä tavoitetta 7 ”Koordinoida alaikäisten ehkäisevää päihdetyötä”. 
Rauman kehittämisosin päätavoitteiden toteutusta ja tuotoksia kuvataan toimenpiteittäin luvuissa 
4.1 ja 4.2. 
 

4.1 Ehkäisevän päihdetyön koordinointi ja varhainen puuttuminen 
alaikäisten päihteiden, erityisesti kannabiksen käyttöön  

 

4.1.1 Alaikäisten ehkäisevän päihdetyön koordinaation tehtävät ja toimintamalli 
 
Toteutus: Heti hankkeen alussa projektityöntekijä Marjo Jasu nimettiin epävirallisen 
päihdetyöryhmän puheenjohtajaksi ja sihteeriksi sekä ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöksi. 
Vuonna 2015 aloitettiin monialaisesti eri hallintokuntien edustajien työllä sovittaa yhteen 
raumalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen työryhmiä. Havaittiin, että hyvin useasti 
samat ammattilaiset istuivat eri työryhmissä. Tavoitteena oli mallintaa yhteen sovittavaa johtamista. 
Nuorisopalvelut ovat johtaneet tätä prosessia. Päihdetyöryhmä oli osoittanut toimivuutensa ja 
tarpeellisuutensa, joten päihdetyöryhmä vakiinnutettiin osaksi ehkäisevän päihdetyön 
koordinaatiota. Koordinaatioon ehdotettiin myös ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin vakanssia. 
 
Tuotos: Rauman kehittämisosiossa alaikäisten ehkäisevän päihdetyön koordinaatio on osa 
Hyvinvointi ja ehkäisevä päihdetyö -työryhmää. Kehitetyssä ehkäisevän päihdetyön 
koordinaatiomallin suunnitelmassa on tuotu esille koordinaattorin toimen perustamisen tärkeys. 
Jotta koordinaatio voi toteutua tehokkaasti ja vaikuttavasti, tarvitaan ehkäisevän koordinaattorin 
työtä ohjaamaan päihdetyön lain suosituksen mukaan. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
ehkäisevän päihdetyön koordinaatio Raumalla rakentuu ehkäisevän päihdetyön työryhmän 
ympärille. Rauman malli sisältää ehkäisevän päihdetyön toimielimen sekä monialaisen lasten, 
nuorten ja perheiden ehkäisevän päihdetyön työryhmän. Puheenjohtajana ehkäisevän päihdetyön 
työryhmässä on ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Työryhmän toimintaperiaatteet johdetaan 
ehkäisevän päihdetyön laista. (Ehkäisevän päihdetyön koordinaation toimintakuvaus liite 1) 
 
 
 
 



   14(75 

   

 

4.1.2 Alaikäisten ehkäisevän päihdetyön vuosikello 
 
Toteutus: Seinäjoella KASTE- hankkeessa kehitettyä vuosikellomallia muokkaamalla Raumalle 
tehtiin paikallisiin rakenteisiin ja käytäntöihin sopiva vuosikello. Pilottikouluksi suunniteltiin keväällä 
2015 Uotilanrinteen peruskoulua. Syksyllä 2015 koulu joutui muuttamaan väistötiloihin mittavien 
sisätilaongelmien vuoksi ja koulun rehtori sekä kuraattori vaihtuivat. Näistä syistä pilottikouluksi 
vaihtui syyslukukaudella 2015 Nanun koulu. Vuosikellon suunnittelu pitäisi toimintamallin mukaan 
toteuttaa keväällä, mutta olosuhteista johtuen suunnittelu käynnistyi kesken lukuvuotta. Tämä 
vaikutti vuosikellon täysimääräiseen toteuttamiseen. Rauman vuosikello tehtiin yhteistyössä 
päihdetyöryhmän ja Nanun koulun kanssa.  
 
Tuotos: Ehkäisevän päihdetyön vuosikello, toimintamalli suunnitelmallisen ja tavoitteellisen 
ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen. Toimintamalli on linkitettävissä osaksi opetussuunnitelmia 
ja koulujen toimintasuunnitelmia. Lisäksi sen käytöllä voidaan koordinoida ja sitouttaa ehkäisevän 
päihdetyön eri toimia sekä toimijoita lukuvuoden ajanjaksolle. (Ehkäisevän päihdetyön vuosikellon 
toimintakuvaus liite 2)  

 

4.1.3 Alaikäisten ehkäisevän huumetyön puuttumismalli 
 
Toteutus: Projektityöntekijä kartoitti puuttumismalleja Suomesta sekä tutustui muutamiin Ruotsissa 
ja Amerikassa käytettyihin malleihin. Tausta-ajatuksena ja vaatimuksena puuttumismallille olivat 
päihderiippuvuuden sairauskäsite ja tautiluokitus ICD10 F10-19.2 sekä vanhempien ja muiden 
perheenjäsenten huomioon ottaminen ja tukeminen. Mallilta vaadittiin myös erityispiirrettä 
kannabiksen ja muiden huumeiden huomioon ottamiseen. Oma profiili-puuttumismalli päätettiin 
toteuttaa ostopalveluna. Tällä ratkaisulla tavoiteltiin kaupunkiorganisaation ulkopuolelta uutta 
näkökulmaa ja työotetta.  
 
Oma profiili -mallissa oli nuorten valintakriteerinä, että nuorelle ei ole vielä syntynyt 
päihderiippuvuutta. Lastensuojelun työntekijöiltä sekä koulujen koulukuraattoreilta pyydettiin 
sopivia perheitä, ja tämä osoittautui erityisen haastavaksi. Toteutuksen alkuvaiheessa tehtiin 
virheitä perheiden valinnassa. Valittujen perheiden jäsenillä ilmeni päihderiippuvuutta. Jälkeenpäin 
arvioiden soveltuvammat kohdeperheet olisivat löytyneet todennäköisesti kouluterveydenhoitajien 
avustuksella. Pilottiin osallistuvat perheet sitoutuivat työskentelyyn erittäin hyvin. Kahden nuoren 
kohdalla työskentely lopetettiin ennalta sovitun mukaisesti Oma profiilin -mallin ensimmäisen osion 
jälkeen, koska siinä tehokkaassa interventiossa selvisi, että molemmilla nuorilla oli jo pitkään 
jatkunut huumeiden ja muiden päihteiden käyttö sekä syntynyt päihderiippuvuus. Lisäksi perheissä 
oli kummassakin ylisukupolvista päihderiippuvuutta sekä aktiivisessa vaiheessa olevaa 
päihderiippuvuutta, jolloin työskentely avopalveluna nuorten kohdalla oli mahdotonta. 
 
Oma profiili -puuttumismalli on hyvin mallinnettu ja Oma profiilin työntekijät ovat kokeneita 
ammattilaisia, mutta ilman tutkittua näyttöä. Oma profiilia ei pilotoitu kuin yhden kerran, eikä sitä 
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nähty kuntaorganisaatioon sopivana. Malli on Psykoterapia Oksan ja Tähtiverstaan mallintama, ja 
koska sitä ei otettu käyttöön Raumalla, mallia ei julkaista tässä raportissa eikä muissakaan 
hankeasiakirjoissa. 
 
Tuotos: Nuoren lisäksi työskentelyyn osallistuu koko perhe.  Mallissa työskentely alkaa kolmen 
päivän intensiivisellä jaksolla, jossa perheen tilanne ja kaikkien perheenjäsenten päihteidenkäyttö 
ruoditaan juurta jaksaen. Keskusteluissa on mukana sekä päihdetyöntekijä että perheterapeutti ja 
lisäksi niihin osallistuu raitistunut narkomaani, joka kertoo omakohtaisesti, millaiseen kierteeseen 
päihteidenkäyttö voi johtaa. Jakson aikana voi selvitä myös, että nuori on jo riippuvainen päihteistä. 
Tällöin hänet ohjataan toisenlaisen tuen piiriin. 
 

4.1.4 Kannabismyönteisiin asenteisiin vaikuttaminen 
 
Toteutus: Vanhempien ja työntekijöiden kannabismyönteisiin asenteisiin vaikuttamiseksi 
järjestettiin Puhutaan huumeista Raumalla -tilaisuus, johon osallistui 450 vanhempaa sekä lasten 
ja nuorten parissa työskentelevää ammattilaista. Toiminnallisissa vanhempainilloissa teemaksi 
otettiin päihteet ja erityisesti huumeet. Nuoret ja heidän vanhempansa osallistuivat näihin 
vanhempainiltoihin yhdessä. Toiminnallisiin vanhempainiltoihin osallistui yhteensä 260 oppilasta ja 
noin 200 huoltajaa. Rauman kehittämisosiossa on toteutettu myös seuraavia toimenpiteitä: 
Myllyhoito-yhdistyksen ehkäisevän työn kehittämä Selväpää-menetelmä raumalaisille 8.-
luokkalaisille lukuvuonna 2014 – 2015 (yhteensä 420 oppilasta, 63 huoltajaa, 20 opettajaa) 
Tähtiverstas ry:n Valinta-ehkäisevän huumetyön kokonaisuus Uotilanrinteen peruskoulun ja Nanun 
koulun 8.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen sekä Raumanmeren koulun 7.-9.-luokkalaisille 
(yhteensä 450 oppilasta 200 huoltajaa 25 opettajaa), Tampereen KRIS-nuorten vierailu Nanun 9.-
luokkalaisille (yhteensä 50 oppilasta 5 opettajaa); Riskit ja suojatekijät -päihdekasvatustunnit 
Nanun 6.-7.-luokkalaisille, toteutus ja suunnittelu Rauman päihdeklinikka ja Rauman seudun 
mielenterveysyhdistys yhteistyössä Rauman kehittämisosion kanssa (yhteensä 80 oppilasta ja 4 
opettajaa); Selvin päin kesään -päihdekasvatustunnit, toteutus ja suunnittelu Rauman seudun 
katulähetys (yhteensä 50 oppilasta 2 opettajaa). 
 
Tuotos: Raportin liitteeksi kootaan ehkäisevän päihdetyön menetelmävalikko, jossa esitellään 
Rauman kehittämisosiossa pilotoidut ja arvioidut ehkäisevän päihdetyön menetelmät. 
Menetelmävalikko tulee ehkäisevän päihdetyön koordinaation käyttöön. (Ehkäisevän päihdetyön 
menetelmävalikko liite 3.) 
 

4.1.5 Päihdepalvelupolku 
 
Toteutus:  Projektityöntekijä Sarita Kiuru toteutti alaikäisen päihdepalvelupolun 11.5-21.6.2016 
välisenä aikana.  Päihdepalvelupolun mallinnusta tehdessä haastateltiin sosiaalipalvelujen johtajaa 
, lastensuojelun muutos - ja akuuttitiimin sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä, peruskoulun 
kuraattoreita, perhetukikeskuspalvelujen johtajaa, perhetukikeskuksen perhe- ja osaston 
työntekijöitä, ammatillista tukihenkilöä, perhekeskuksen ylihoitajaa, kouluterveydenhuollon 
osastonhoitajaa, peruskoulun ja 2.asteen terveydenhoitajia, nuorten tiimin lääkäriä  ja 
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terveydenhoitajia sekä psykologia, perusopetusjohtajaa ja ankkuritiimin poliisia, psykiatrista 
sairaanhoitajaa, nuoriso-ohjaajaa ja sosiaaliohjaajaa sekä seurakunnan  nuorisotyönohjaajaa. 
Keskusteluissa yhteistyötahojen kanssa esille nousi yhteneväisiä näkemyksiä ja kehittämiskohtia 
ehkäisevään työhön; monen toimijan mukaan ehkäisevä päihdetyö tulisi aloittaa jo neuvolatyössä, 
hyvin varhain. Tämä estäisi ongelmien ylisukupolvistumista. Ehkäisevien toimien vahvistaminen 
nähtiin olennaisena, sosiaalipalvelujen työntekijät toivovat koulutusta päihde- ja 
menetelmäosaamiseen.  Kaikissa keskusteluissa kehittämiskohtana nousi se, että tällä hetkellä 
Raumalla ei ole nuorille omaa päihdetyöntekijää. Sosiaalityöntekijät näkevät hyvänä työpariuden 
mahdollistumisen; nuoren päihteiden käyttöön liittyvässä asiassa sosiaali –  ja terveysalan 
asiantuntijuuden yhdistymisen.  Muutamissa keskusteluissa heräsi kysymys miksi nuorten 
päihdetyöntekijän toimi on lakkautettu, sillä Raumalla on sellainen ollut noin kymmenen vuotta 
sitten.  

Tuotos: Raumalaisen alaikäisen nuoren päihdepalvelupolku toteutettiin kahdessa eri muodossa: 
ehkäisevän ja korjaavan työn poluista tuli oma tuotoksensa, ja ammattilaisille syntyi 
päihdepalvelupolun mallinnus, josta tehtiin sekä paperinen että sähköinen versio. Vanhemmille 
toteutettiin esite yhteistyössä peruspalvelujen kanssa. Syksyllä 2016 on suunnitteilla, että esite 
vanhemmille liitetään oppilaitosten hallinto-ohjelma Wilmaan. (Päihdepalvelupolku kuvaus liite 4) 

4.1.6 NA (Nimettömät Narkomaanit) vertaistukiryhmä Raumalle 
 
Toteutus: Raumalla toteutettiin ensimmäiseksi ns. ammattilaisille suunnattu info NA -ryhmien 
toiminnasta. Infoon osallistui yli 40 ammattilaista tahoista, jotka kohtaavat huumeidenkäyttäjiä. 
Infon tavoitteena oli lisätä tietoa ja luottamusta NA-ryhmien vaikuttavuuteen, jotta ammattilaiset 
ohjaisivat asiakkaitaan ryhmään. Ammattilaiset voivat tukea toimintaa rohkaisemalla asiakkaitaan 
ryhmiin tai he voivat jopa heikentää ryhmän toimintaa, mikäli heillä itsellään on vääränlainen 
käsitys NA-toiminnasta. NA-infon sisällöstä vastasi NA-Suomen julkisen tiedottamisen toimikunnan 
koordinaattori ja työntekijät. Infon jälkeen ammattilaisia kehotettiin etsimään asiakkaistaan raittiita 
narkomaaneja, joilla olisi halukkuutta perustaa Raumalle oma NA-ryhmä.  
 
Tuotos: 2015 vuoden lopussa oli viitteitä siitä, että ryhmä saadaan perustettua, mutta tämä ei 
kuitenkaan toteutunut. Ryhmää ei ole perustettu hankeaikana, mutta tietoisuutta NA-toiminnasta 
on lisätty huomattavasti ammattilaisten keskuudessa. NA-ryhmän perustamisen tukeminen jää 
tulevan ehkäisevän päihdetyöryhmän tehtäväksi. 
 

4.1.7 Omin jaloin -mallin juurruttaminen ja vahvistaminen 
 
Toteutus: Omin jaloin -työskentelymalliin koordinoinnista vastaavan nuorisopalveluiden kanssa 
suunniteltiin hankkeen alussa, että Omin jaloin -mallista tehdään uusi esite, jolla toimintaa 
markkinoitaisiin suoraan vanhemmille ja nuorille. Tämä ei kuitenkaan toteutunut. Keväällä 2016 
uuden Omin jaloin -ohjausmallin pilottikouluksi valittiin Nanun koulu, jonne mallinnettiin Omin jaloin 
-ohjausmalli kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin sekä nuoriso-ohjaajan kesken. Keväällä 
2016 ei toteutunut yhtään ohjausta mallin mukaisesti. Ohjausmallia tarkistettiin toukokuussa 2016 
ja päätettiin jatkaa pilotointia syksyllä 2016.  
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Tuotos: Ohjausmallissa luokanvalvoja ohjaa koulun ohjeistuksen mukaan oppilaan 
kouluterveydenhoitajalle tai kuraattorille. Kouluterveydenhoitaja ja kuraattori ohjaavat Omin jaloin -
toiminnasta hyötyvän oppilaan nuoriso-ohjaajalle. Tiedonkulkuun kiinnitetään erityistä huomiota, 
koska nuoriso-ohjaajat eivät ole osallisena niissä tiedonvälitysjärjestelmissä, joissa 
kouluterveydenhoitaja ja kuraattori ovat. (Omin jaloin -ohjausmalli liite 5.) 
 

4.1.8 ”Aikuispartio” toiminta koulunpäätösviikonloppuisin 
 
Toteutus: Alkukartoituksessa selvisi, että vanhemmat tarvitsevat tukea vanhemmuuteen varsinkin, 
jos alaikäinen nuori aloittaa päihdekokeilut. Poliisi ja pelastuslaitoksen ensivaste ilmaisi huolensa 
koulunpäätösviikonlopuista. Poliisin arvion mukaan koulunpäätösviikonlopuista puuttui turvallisia 
aikuisia. Poliisin aloitteesta Rauman kehittämisosio lähti mallintamaan koulunpäätösviikonloppuun 
ehkäisevää päihdetyötä. Yhteistyöhön lähti mukaan seurakunta ja Nanun koti- ja kouluyhdistys ry, 
jonka tehtävänä oli välittää tietoa vapaaehtoisille vanhemmille ja kannustaa heitä jalkautumaan 
koulunpäätösviikonloppuun.  
 
Vuonna 2014 vapaaehtoisia vanhempia jalkautui neljä ja poliisi oli mukana ylimääräisellä partiolla. 
Vuonna 2015 vanhempia ilmoittautui mukaan 15, joista 10 lähti koulunpäätösviikonloppuna 
partioimaan maauimalan alueelle. Näiden lisäksi kumpanakin vuonna Wilman kautta lähetettiin 
kaikille yläkoulun vanhemmille ns. rekrytointikirje, jossa kerrottiin, miksi isiä ja äitejä pyydettiin 
mukaan sekä niistä riskeistä, joita koulunpäätösjuhlintaan liittyy. 
 
Tuotos: Isät ja äidit Makiksessa -toiminnan tavoitteena on saada nuorten vanhempia sekä muita 
auttamishaluisia aikuisia koulujen päättäjäisiltana kiertelemään kävellen Rauman maauimalan 
alueelle. Aikuisten ensisijainen rooli on olla läsnä aikuisina. Jalkautuvat aikuiset kulkevat 
maauimalan alueella huomioliivit päällä ja tekevät havaintoja sekä tarvittaessa keskustelevat 
nuorten kanssa ja ottavat yhteyttä paikanpäällä partioivaan poliisiin tai kiireellisissä tapauksissa 
hätäkeskukseen 112. Poliisin mukaan aikuisen rooli on olla tavallinen kadunkulkija. (Isät ja äidit 
Makiksessa toimintakuvaus liite 6.) 
 

4.2 Koulupoissaolojen ehkäiseminen ja vanhemmuuden tukeminen 

4.2.1 Monialaisen ja yhteisen toimintamallin kehittäminen luvattomiin ja 
pitkittyneisiin koulupoissaoloihin 

 
Toteutus: Ensimmäisenä hankevuonna 2014 Rauman kehittämisosion projektityöntekijä kartoitti 
Suomessa käytössä olevia koulupoissaolomalleja. 2014 joulukuussa kutsuttiin koolle toimijoita, 
jotka työssään kohtaavat nuoria, joilla on pitkittyneitä ja luvattomia koulupoissaoloja. Raumalle 
kehitettiin oma koulupoissaoloja ehkäisevä toimintamalli 2015 keväällä ja pilottikouluksi valittiin 
Uotilanrinteen peruskoulu. Toimintamallia lähdettiin toteuttamaan koulutuksellisen tasa-
arvohankkeen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Luvattomien koulupoissaolojen riski oli erityisen suuri 
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pilottikoulussa. Pilottikoulu työskenteli pilotti lukuvuonna 2015-2016 väistötiloissa ja oppilaita 
kuljetettiin linja-autoilla kolmen eri paikan välillä.  
 
Tuotos: Lähtökohtana toiminnassa on tiiviimpi luvattomien poissaolojen seuranta sekä niihin 
puuttuminen. Poissaoloihin puuttumisessa ei lähdetä liikkeelle rangaistuksen näkökulmasta vaan 
poissaolon syyn selvittämisestä. Poissaoloja pyritään ennaltaehkäisemään poissaoloihin nopeasti 
reagoimalla ja niistä eteenpäin ilmoittamisella jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Koulutuksellisen 
tasa-arvo -hankkeen toteuttama Fiilari-toiminta toteutti Rauman kehittämisosiossa kehitettyä 
poissaolomallia. Fiilari-toiminnassa etsitään vaihtoehtoisia keinoja poissaoloihin puuttumiseksi ja 
poissaoloihin johtaneiden syiden selvittämiseksi. Ne oppilaat, joilla on uhkana runsaat poissaolot, 
voivat tulla aamuisin kouluun Fiilari-toiminnan kautta ns. rästipajaan. Fiilari-ohjaajan ja oppilaan 
kanssa etsitään ratkaisua poissaolojen karsimiseksi. Fiilari-ohjaajan luokse tullaan sovitusti 
opettajan, kuraattorin tai oppilashuollon asiantuntijaryhmän lähettämänä ja apua tarjotaan 
jaksoluonteisesti. (Luvattomien koulupoissaolojen ehkäisemismallin toimintakuvaus liite 7.) 

4.2.2 Vanhempien kasvatustehtävän tukeminen 
 
Toteutus: Vanhempien kasvatustehtävän tuen tarve oli selvillä jo hankehakemusta tehdessä. 
Lastensuojelun ja muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisilla oli käytössään 
arkihavaintoja vanhemmuustaitojen puuttumisesta erityisesti niillä vanhemmilla, joiden lapsilla oli 
päihteidenkäyttöä tai luvattomia koulupoissaoloja. Alaikäisten päihteidenkäytön ja luvattomien 
koulupoissaolojen ehkäisemistyössä kaivattiin keinoja, joilla voitaisiin tukea vanhempia vaativassa 
kasvatustehtävässä. Tähän haasteeseen vastattiin järjestämällä kahdeksasluokkalaisille ja heidän 
huoltajilleen toiminnallisia Kasvamme yhdessä -iltoja, joiden teemaksi valittiin nuorten huumeiden, 
erityisesti kannabiksen käyttö. Lisäksi pilotoitiin 5.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen 
toiminnallista Selviytymispeli-vanhempainiltaa. Projektityöntekijä Marjo Jasu toimi 
asiantuntijaroolissa Rauman seudun katulähetyksen Nuotta-vertaistuellisten vanhempainiltojen 
kehittämisessä ja toteutuksessa. Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän ohjaajia koulutettiin 
hankkeen aikana viisi ja uutena toimintana toteutettiin alakouluikäisten vanhempien 
vanhemmuusryhmä. 
 
Tuotos: 8.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen suunnatut Kasvamme yhdessä -illat, 5.-
luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen suunnatut toiminnalliset Selviytymispeli-vanhempainillat, 
Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät alakouluikäisten vanhemmille (Selviytymispeli 
toimintakuvaus liite 8, Kasvamme yhdessä illat toimintakuvaus liite 9). 
 
 

5 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI  
 
Tässä luvussa esitellään kehittämisosion tuloksia ja vaikutuksia toimenpiteittäin.  
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5.1 Alaikäisten ehkäisevän päihdetyön koordinaation tehtävät ja 
toimintamalli 

 
Tulokset:  Koordinaatiomallin kehittämisessä auttoi oikea aika ja osittain talouden heikkeneminen. 
Pian hankkeen alun jälkeen aloitettiin Rauman kaupungin organisaatiomuutos ja palveluiden 
tehostaminen. Lähes samanaikaisesti käynnistettiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden 
kehittämiseen ja tuottamiseen liittyvien työryhmien yhteensovittaminen. Hankkeen avulla saatiin 
monipuolistettua ja innostettua päihdetyöryhmää toimimaan entistä tavoitteellisemmin ja 
toteuttamaan käytäntöön sellaisia ehkäisevän päihdetyön työmuotoja ja tapahtumia, joihin ei 
aiemmin ollut resursseja.  
 
Päihdetyöryhmän työskentely nähtiin monialaisessa lasten- ja nuorten koordinaation 
ohjausryhmässä (Onnistuvat opit -ohjausryhmä) niin vaikuttavana, että päätettiin esittää 
kaupunginjohtajalle työryhmän vakiinnuttamista sekä ehkäisevän päihdetyön toimintamallia ja 
toteutustapaa. Kaupunginjohtaja hyväksyi esityksen, joka eteni sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja 
sieltä kaupunginhallitukseen, jossa se hyväksyttiin 5.9.2016.  
 
Vaikutukset: Ehkäisevän päihdetyön vakiintuminen vahvistaa ehkäisevää päihdetyötä, mikä on 
linjassa valtakunnallisen ehkäisevän työn ensisijaistamisen sekä lakiuudistuksen kanssa. Rauman 
ehkäisevän päihdetyön koordinaation vakiintuminen takaa hankeaikana luodun hyvien 
käytänteiden jatkumisen sekä mahdollisuuden ehkäisevän päihdetyön jatkuvalle kehittämiselle. 
Toiminnan juurtumista edistää merkittävästi se, että Rauman kehittämisosion projektityöntekijä 
Marjo Jasu jatkaa ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä sekä hyvinvointi ja ehkäisevän 
päihdetyön työryhmän puheenjohtajana. 
 

5.2 Alaikäisten ehkäisevän päihdetyön vuosikello 
 
Tulokset: Pilotoinnin tuloksena vuosikello otetaan nykyisen päihdetyöryhmän ja tulevan hyvinvointi 
ja ehkäisevän päihdetyöryhmän käyttöön. Vuosikello on päihdetyöryhmässä suunniteltu 
lukuvuodelle 2016 - 2017. Vuosikellon juurruttamistyö Rauman muihin kouluihin jatkuu ja se on 
nuorisopalveluiden vastuulla. 
 
Vaikutukset: Kaikki vuosikellossa toteutetut ehkäisevän päihdetyön menetelmät olivat lapsia, 
nuoria ja vanhempia osallistavia. Käytettyjen menetelmien yksi yhteinen tekijä oli nuorten 
kannabismyönteisiin asenteisiin vaikuttaminen. Nuorten palautteista on nähtävissä kielteisen 
asenteen vahvistuminen. Moni nuori vastasi, ettei koskaan aio kokeilla kannabista, varsinkin 
Valinta-esityksen jälkeen. Riskit ja suojatekijät tuntien vaikutuksena oli itsetuntemuksen ja 
tunteiden tunnistamisen lisääntyminen. Vuosikelloa pilotoitiin lukuvuonna 2015 -2 016 ja se 
arvioitiin koko hankkeen loppuarvioinnissa. Loppuarvioinnissa vuosikelloa pidettiin hyvänä, 
käyttökelpoisena koordinaatiovälineenä koulun sekä lasten ja nuorten parissa toimivien välillä.  
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5.3 Alaikäisten ehkäisevän huumetyön puuttumismalli 
 
Tulokset: Pilotoitiin Oma profiili -puuttumismallia. Pilotoinnissa saavutettiin asetetut tavoitteet. 
Nuoret ja perheet sitoutuivat lähes sataprosenttisesti pilottiin. Alkukartoituksessa esiin noussutta 
ongelmaa, jossa nuori ei sitoudu nykyisiin palveluihin, ei tullut esille Oma profiilissa. 
Jatkotyöskentely/ seuranta Oma profiili -työskentelyn jälkeen ei toteutunut tarpeeksi tehokkaasti. 
Oma profiilin käyttöönoton ja uudelleen pilotoinnin esti puuttuva tutkimustieto mallin toimivuudesta. 
Lisäksi päällikkötasolla tehtiin arvio siitä, että kaupungin organisaatiosta ei löydy riittäviä resursseja 
eikä soveltuvaa koulutusta mallin toteuttamiseen.  Oma Profiili -prosessista opittiin, että 
interventioissa tulee ottaa mukaan koko perhe sekä intervention oikea-aikaisuuden merkitys. Mikäli 
riippuvuus on jo syntynyt, tarvitaan usein järeämpiä puuttumisen keinoja tai päihdehoitoa. Mikäli 
jokin palvelu tuotetaan ostopalveluna, siihen kytkeytyvien yhteistyötahojen osallistaminen on 
erittäin tärkeää.  Tiedonkulku kaikkien perheen kanssa työskentelevien toimijoiden välillä tulee 
mahdollistaa ja todettiin, että raittiin kokemusvalmentajan käyttäminen interventioissa tehostaa 
päihdetyöntekijän viestiä ja edesauttaa avoimuutta sekä rehellisyyttä työntekijöiden, nuoren ja 
muun perheen välillä. 
 
Vaikutukset: Nuoreen ja koko perheeseen kohdistuva interventio varhaisessa vaiheessa tuotti 
paljon tietoa perheenjäsenten päihteiden käytöstä ja työskentelyllä oli merkittävää vaikuttavuutta 
nuoreen ja hänen perheeseensä Oma profiili -työskentelyn ajan.  
 

5.4 Kannabismyönteisiin asenteisiin vaikuttaminen 
 
Tulokset: Oikea tieto kannabiksen haitallisuudesta ja päihderiippuvuussairaudesta koko perheen 
sairautena lisääntyi nuorten, vanhempien ja ammattilaisten keskuudessa. Koulutettujen 
kokemusvalmentajien sekä näytelmän käyttö asenteisiin vaikuttavien menetelmien yhteydessä 
tehosti merkittävästi asenteiden muuttumista. Yhdistämällä eri alojen ammattilaisten ammattitaitoa 
saatiin aikaiseksi vaikuttavia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä. 
 
Vaikutukset: Kyselyistä on selvästi nähtävissä, että kannabikseen suhtaudutaan vakavasti sekä 
nuorten että vanhempien keskuudesta. Esimerkkinä tästä ovat vanhempien ja nuorten yhteisen 
ryhmätyön vastaukset, joissa 90 prosenttia ryhmistä oli sitä mieltä, että vanhempien tulee heti 
saada tietää, jos epäilys herää nuoren kannabiksen käyttämisestä. Myös nuori saattaa haluta 
puuttua itse kannabiksen käyttöönsä tai kertoa jollekin tutulle aikuiselle, jos sai tietää kaverin 
kannabiksen käyttämisestä. Erityisen vaikuttavana koettiin Valinta-ehkäisevän huumetyön 
kokonaisuus, jonka nähneet nuoret vastasivat huumevastaisesti. Valinta-koulutus vaikutti myös 
ammattilaisiin ja vanhempiin vahvistaen käsitystä siitä, että huumeiden kuten kannabiksen käyttöä 
ei tule sallia ja että siihen pitää puuttua heti. (Valinta ehkäisevä päihdetyö palautekysely koonti liite 
1.0) 
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5.5 Päihdepalvelupolku 
 
Tulokset: Päihdepalvelupolku on kuvattu ja sen avulla on nostettu esiin kehittämiskohtia 
haastattelemalla lasten ja nuorten sekä perheiden parissa toimivia ammattilaisia. Kehittämiskohdat 
viedään tiedoksi lakisääteisen monialaisen lasten ja nuorten palveluverkoston ohjausryhmälle 
(Onnistuvat opit).  
 

5.6 NA (Nimettömät Narkomaanit) vertaistukiryhmä Raumalle 
 
Tulokset: Lisättiin NA -toiminnan tuntemusta niiden toimijoiden keskuudessa, jotka kohtaavat 
työssään päihderiippuvaisia tai päihteidenkäyttäjiä. Nostettiin NA -vertaisryhmän tarve 
keskusteluihin entistä tiiviimmin ja innostettiin toimijoita rohkaisemaan asiakkaitaan perustamaan 
ryhmä. NA -ryhmää ei ole vielä perustettu.  
 

5.7 Omin jaloin -mallin juurruttaminen ja vahvistaminen 
 
Tulokset: Mallinnettiin Omin jaloin -toimintaan ohjauskäytäntö kouluterveydenhoitajan, kuraattorin 
ja nuoriso-ohjaajan välille. Yhtään ohjausta ei toteutunut kevään 2016 aikana. Mallia muutettiin ja 
päätettiin jatkaa pilotointia syksyllä 2016. 
 
Vaikutukset: Yhteistyö ja keskustelu lisääntyi kouluterveydenhoitajan, kuraattorin ja nuoriso-
ohjaajan välillä.  
 

5.8 ”Aikuispartio” toiminta koulunpäätösviikonloppuisin 
 
Tulokset: Isät ja äidit Makiksessa koulunpäätösviikonloppuna -toiminta on mallinnettu. Mallia on 
pilotoitu kahtena hankevuonna. Yhteistyö poliisin, nuorisopalveluiden, Nanun koti- ja 
kouluyhdistyksen sekä vapaaehtoisten vanhempien kesken on lisääntynyt.  
 
Vaikutukset: Toimintamalliin kuuluva kirje koteihin lisäsi tietoa nuorten koulunpäätösjuhlintaan 
liittyvistä riskeistä vanhempien ja nuorten keskuudessa. Vanhemmat aktiovoituivat jalkautumaan 
koulunpäätösviikonloppuun. Ensiapukäynnit sekä lastensuojeluilmoitukset vähenivät merkittävästi. 
Maauimalan alueen sekä kaupungin keskustan alue rauhoittuivat koulupäätösviikonloppuna.  
 

5.9 Monialaisen ja yhteisen toimintamallin kehittäminen luvattomiin ja 
pitkittyneisiin koulupoissaoloihin 

 
Tulokset: Koulupoissaolomalli vähensi luvattomia ja pitkittyneitä koulupoissaoloja pilottikoulussa. 
Koulupoissaolomallin pilotoinnin aikana (lukuvuonna 2015–2016) poissaolot vähenivät 
viidenneksellä.   
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Oppilaat kokivat uuden koulupoissaolomallin rästipajat vakavampana ja hyödyllisempänä 
seurauksena kuin pelkät jälki-istunnot. Vanhemmat kokivat syiden selvittelyn olevan erittäin 
tärkeää luvattomien koulupoissaolojen ehkäisyssä. Ne oppilaat, joiden syyt luvattomille ja 
pitkittyneille koulupoissaoloille selvisivät ja joihin he saivat apua, kokivat puuttumismallin auttaneen 
merkittävästi heidän koulunkäyntiään. 
 
Vaikutukset: Nuoret kokivat poissaolojen syiden selvittelyllä sekä syihin vaikuttamisella olevan 
koulunkäyntiä mahdollistava vaikutus.  Nuoret huomasivat myös, että poissaolosta tulee sanktio, 
jossa hän joutuu tai pääsee itse tekemään tekemättä jääneet tehtävät. Tämä taas madaltaa 
kynnystä käydä koulua luvattomista poissaoloista huolimatta ja ehkäisee kohtuuttoman määrän 
tekemättömiä koulutehtäviä. Vanhemmat osallistettiin nuoren koulunkäyntiin ja he ovat saaneet 
tukea. Vanhemmat kokivat rehtorin ja Fiilari-ohjaajan kanssa lapsensa asioista puhumisen 
mielekkäänä ja kokivat saaneensa konkreettisia neuvoja, miten ennaltaehkäistä luvattomia 
koulupoissaoloja. Vanhemmat kiittivät siitä, että he saivat nopeasti tiedon luvattomista 
poissaoloista, jolloin he pystyivät itse reagoimaan nopeasti. 
 

5.10 Vanhempien kasvatustehtävän tukeminen 
 
Tulokset: Vanhempien kasvatustehtävää on tuettu järjestämällä toiminnallisia vanhempain iltoja 
8.- luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Projektityöntekijä osallistui asiantuntijana Rauman 
seudun katulähetyksen Nuotta-vanhempainiltojen suunnitteluun ja oli mukana toteutuksessa 
asiantuntijana. Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä alakouluikäisille mahdollistui. 
 
Vaikutukset: Palautteet toiminnallisista vanhempainilloista olivat hyviä. Suurin osa vanhemmista 
koki, että illat tukivat heidän kasvatustehtäväänsä ja lisäsivät tietoa nuorista, nuorten 
päihteidenkäytöstä sekä niiden seurauksista. Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmään 
osallistuneiden vanhemmuustaidot lisääntyivät mm. konkreettisten neuvojen ja vertaistuen avulla. 
Lisäksi vanhemmat kokivat saaneensa itsehillintätaitoja, itsevarmuutta ja sujuvuutta perheen 
arkeen. 
  

6 RAUMAN KEHITTÄMISOSION TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ 
 

Pois syrjästä – hankkeen Rauman viestinnällä on tuettu hankkeessa tehtävää kehittämistyötä. 
Viestinnän tavoitteena on ollut mahdollistaa eri toimijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia 
sekä sitouttaa keskeiset toimijat hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.  
 
Pois syrjästä – hankkeen Rauman kehittämisosio on järjestänyt nuorille, lasten ja nuorten 
huoltajille sekä lasten kanssa työskenteleville tilaisuuksia, joiden tavoitteena on ollut lisätä tietoa 
sekä ammattitaitoa asiakkaan kohtaamiseen ja tukea vanhemmuutta.  Päämääränä on ollut 
ammattilaisten ja huoltajien osaamisen lisääminen.  
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6.1 Hankkeen järjestämät koulutukset 
 

Raumalla on järjestetty hankkeen aikana: Puhutaan huumeista Raumalla -tilaisuus (450 lasten ja 
nuorten parissa toimivia sekä huoltajia), Valinta- ehkäisevää huumetyötä yläkouluikäisille (450 
oppilasta ja 25 opettajaa) Selväpää - vuorovaikutteiset päihdekasvatustunnit 8.- luokkalaisille ja 
heidän luokanvalvojilleen (420 oppilasta 20 opettajaa) sekä vanhemmille Selväpää -
vanhempainillat,  Myllyhoitoyhdistyksen järjestämä koulutus päihderiippuvuussairauden haasteista 
ammattiauttajan työssä (42 osallistujaa), Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän ohjaajakoulutus 
viidelle työntekijälle.  
 

6.2 Paikallinen ja valtakunnallinen media sekä muu tuotosten esittely 
 

Radiohaastattelut paikallisradio Ramonaan, esittely työryhmissä (Oppipolkutyöryhmä, 
lastensuojelun työkokous, kuraattoreiden työkokoukse, Yhteistyön Satakunta -seminaarissa), 
Helsingin Sanomat Oma profiili -juttu. Projektityöntekijä osallistui kansainväliseen kolmipäiväiseen 
CIMO:n järjestämään Making Healthy Living Trendy -seminaariin, jossa oli hankkeen ehkäisevän 
päihdetyön osuuden esittely.  
 

7 POHDINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
Rauman kehittämisosion tavoitteet muodostuivat kahdesta vaikeasta aihealueesta: luvattomista 
koulupoissaolojen ehkäisemisestä sekä aikuisten ja alaikäisten nuorten kannabismyönteisiin 
asenteisiin vaikuttamisesta ja alaikäisten kannabiksen käytön puuttumisesta. Rohkeuden 
puutteesta tarttua kehittämään edellä mainittujen ongelmallisten ilmiöiden uudenlaista ehkäisevää 
toimintaa ei voida syyttää Rauman kehittämisosion työntekijöitä, yhdyshenkilöitä eikä isku- ja 
tukiryhmää Tuloksia ja vaikutuksia tarkasteltaessa on otetta huomioon kuinka valtakunnallisestikin 
vaikea nuorten tilanne kannabiksen käytön ja luvattomien koulupoissaolojen suhteen on. 
Kehittämistyön onnistumisen edellytyksenä onkin ollut suunnitelmallisuus, yhteistyökumppaneiden 
sitouttaminen sekä isku- ja tukiryhmän tiivis työskentely projektityöntekijöiden ja yhdyshenkilön 
tukena. Sinnikäs toimenpiteiden eteenpäin vieminen vastustuksesta ja vaikeuksista huolimatta on 
kehittämistyön onnistumisen takana.  
 
Yhteistyön ja osallisuuden lisääntymistä hankeaikana ei voi liiaksi korostaa. Projektityöntekijällä, 
yhdyshenkilöllä sekä tukiryhmän jäsenillä on ollut kaikilla voimakas tahtotila yhdessä tekemiseen ja 
myös aikaisempia kokemuksia siitä, miten yhdessä ja yhdistämällä voimavarat saadaan aikaiseksi 
isojakin muutoksia. Kehittämisosion tuloksena vuoropuhelua eri hallintokuntien edustajien välillä on 
ollut enemmän, päällekkäisyydet työssä ovat vähentyneet ja yhteiset tavoitteet ovat tiivistyneet.  
Monialaisten työmuotojen muodostuminen on lisännyt aitoa vuoropuhelua organisaatioiden yli.  
 
Mitä tästä eteenpäin? Ehkäisevälle päihdetyölle on luotu rakenteet ja pilotoitu vaikuttaviksi 
havaittuja menetelmiä. Luvattomien koulupoissaolojen ehkäisemiseksi on kehitetty ja otettu 
käyttöön malli. Vanhemmuuden tukemiseen on kehitetty ja kokeiltu menetelmiä. Jotta hankkeen 
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aikana kehitetyt mallit, menetelmät ja koordinointivälineet voivat juurtua osaksi kaupungin 
palveluita, on löydettävä kaikille toimenpiteille ns. kotipesä ja vastuuhenkilöt. On tehty ratkaisuja, 
joissa nuorisopalvelut ja perusopetus tulevat ottamaan vastuuta hankkeessa kehitettyjen mallien 
juurruttamisessa. Rauman kehittämisosion merkittävin rakenteellinen kehittämistyö, ehkäisevän 
päihdetyön koordinaatiomallin vakiinnuttaminen, taattiin kaupunginhallituksen tekemällä 
päätöksellä. Ehkäisevän päihdetyön koordinoinnissa tarvitaan henkilöresurssia, joka on havaittu 
tarpeelliseksi hankeaikana sekä osoitetaan ehkäisevän päihdetyölain toimeenpano-ohjelmassa. 
Koordinaattorin vakanssi on kirjattu Rauman ehkäisevän päihdetyön koordinaatiomalliin. 
Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin vakanssia ei ole esitetty vuoden 2017 talousarvioon, mutta 
vakanssiehdotus jätettiin osaksi koordinaatiomallia. Lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevän 
päihdetyön koordinaattorin tehtäviä esitettiin osaksi nuorisotyön koordinaattorin toimenkuvaa. 
 
Päihdepalvelupolussa nousi esille nuorten päihdetyöntekijän toimen ”häviäminen”. Toimijoilla oli 
yhteneväinen näkemys siitä, että nuorten päihdetyöntekijän työpanos on erittäin tärkeää, miltei 
välttämätöntä, jotta nuorten päihdeongelmiin pystytään puuttumaan oikea-aikaisesti. On otettava 
huomioon, että jo yhden nuoren päihderiippuvuus aiheuttaa valtavaa inhimillistä kärsimystä 
nuorelle ja hänen perheelleen sekä taloudellista haittaa koko kaupungin taloudelle.  Tähän liittyvä 
oikea suuntainen päätös tehtiin syyskuussa 2016. Päihdeklinikan päihdehoitajalle osoitettiin 
työaikaa perhekeskukseen ja perhekeskuksen toimintaan kuulu nuorten tiimi joten 
päihdetyöntekijän asiantuntemusta voidaan näin ollen käyttää nuoriin liittyvissä päihdeongelmissa.  
 
Pitkittyneissä koulupoissaoloissa on tärkeää selvittää poissaolojen taustalla olevat syyt. On tärkeää 
erottaa, missä syissä koulu voi auttaa oppilasta ja milloin tarvitaan muiden tahojen apua. 
Esimerkiksi vanhempien päihdeongelmissa tarvitaan ehdottomasti lastensuojelun puuttumista ja 
apua lapselle. Vaarana on, että vanhemmilla olevat ongelmat heijastuvat oppilaan käytöksessä ja 
hoidetaankin oppilaan käytöksen ongelmia ikään kuin ne olisivat kiinni oppilaasta itsestään, vaikka 
oppilaan ongelmat ovat vain normaalia reagointia vanhempien ongelmiin kotona. Näissä 
tapauksissa pitäisi olla resurssia toimia nopeasti, jolloin nuori saisi tarvitsemansa avun eivätkä 
ongelmat pitkittyisi ja kroonistuisi. Ennaltaehkäisevässä mielessä koulupoissaoloihin tulee puuttua 
välittömästi. Ne ovat aina oire jostakin. Rauman kehittämisosion koulupoissaolomallissa tuli 
selkeästi esiin nopean reagoinnin sekä vanhempien osallistamisen teho.  
 
Koulupoissaolomallin vakiinnuttamisessa ja juurruttamistyötä auttaa se, että pilottikoulu on ottanut 
mallin omaksi toimintamallikseen myös lukuvuodelle 2016–2017. Mallin vaikuttavuuden ja 
onnistumisen edellytyksenä on ensisijaisesti koulun henkilökunnan ja koulussa työskentelevien 
sitoutuminen toisenlaiseen koulupoissaoloihin puuttumisen kulttuuriin. Toisaalta ilman 
koulutuksellisen tasa-arvohankkeen työpanosta malli ei olisi toiminut ja tuottanut sellaista tulosta, 
jota se pilottiaikana tuotti. Koulupoissaolomallin juurruttamistyö jatkuu hankkeen loppumisen 
jälkeenkin. Malli on kehitetty, otettu käyttöön ja seuraava askel onkin levittää se muihin 
yläkouluihin.  
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8 LÄHTEET 
Pois syrjästä KASTE -hanke Rauman kehittämisosion toimintasuunnitelma 
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimus-ja-kehittamistoiminta/kaynnissa-olevat-
hankkeet/poissyrjasta/Sivut/default.aspx 
 
Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104420/KID2013_021_verkkojulkaisu.pdf?sequence
=1 
 
Nuorten ystävät komiasti opintiellä hanke 
http://www.nuortenystavat.fi/ny/kehitt%C3%A4mishankkeet/komiasti_opintiell%C3%A4 
 
Folkhälssan Takaisin tulevaisuuteen- hanke 
http://www.folkhalsan.fi/fi/startsida/Toimintamme/Nuoret--koulu/Nuorisopolikliniikat/Helsinki1/Takaisin-
tulevaisuuteen/ 
  

http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimus-ja-kehittamistoiminta/kaynnissa-olevat-hankkeet/poissyrjasta/Sivut/default.aspx
http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimus-ja-kehittamistoiminta/kaynnissa-olevat-hankkeet/poissyrjasta/Sivut/default.aspx
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104420/KID2013_021_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104420/KID2013_021_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
http://www.nuortenystavat.fi/ny/kehitt%C3%A4mishankkeet/komiasti_opintiell%C3%A4
http://www.folkhalsan.fi/fi/startsida/Toimintamme/Nuoret--koulu/Nuorisopolikliniikat/Helsinki1/Takaisin-tulevaisuuteen/
http://www.folkhalsan.fi/fi/startsida/Toimintamme/Nuoret--koulu/Nuorisopolikliniikat/Helsinki1/Takaisin-tulevaisuuteen/
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9 LIITTEET 
 

LIITE 1 Ehkäisevän päihdetyön koordinaation toimintakuvaus 
 
 

Lasten nuorten ja perheiden 
ehkäisevän päihdetyön koordinaatio 

toimintakuvaus 
 

Pois syrjästä – hanke Rauman kehittämisosio 
 
 

Sisällys 
 

1. Perusteet Ehkäisevän päihdetyön koordinaatiolle 

2. Tavoitteet  

3. Resurssit  

4. Käytännön toteutus 

5. Seuranta ja arviointi  

 
1. Perusteet Ehkäisevän päihdetyön koordinaatiolle 
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) tuli voimaan 1.12.2015. Lain 
toimintaohjeiden mukaan ehkäisevä päihdetyö (EPT) voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja 
kustannustehokasta vain, jos: 

• Ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa - 
Kunta nimeää ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen ja suosituksena ept-
yhdyshenkilö/koordinaattori. 

• Haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden valintojen ja sosiaali- ja 
terveyspolitiikan tueksi (vähäinen, kohtalainen ja korkea riski) 

• Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa (mini-
interventio/ puheeksi oton menetelmät) 

• Paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa  
yhteistyössä (kuten Pakka –toiminta).  
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• Tavoitteiden saavuttamista seurataan kansallisten indikaattorien pohjalta.  

• Haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä  

• Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista 

 
Kunnan tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön organisoinnista ja nimetä ehkäisevästä 
päihdetyöstä vastaava toimielin (5§).  
 
2. Tavoitteet  
Ehkäisevän päihdetyön vakiintuminen vahvistaa ehkäisevää päihdetyötä, mikä on linjassa 
valtakunnallisen ehkäisevän työn ensisijaistamisen sekä lakiuudistuksen kanssa. Ehkäisevän 
päihdetyön koordinaation vakiintuminen takaa mahdollisuuden ehkäisevän päihdetyön jatkuvalle 
kehittämiselle sekä käytännön työlle. 
  
3. Toimijat ja resurssit 
Jotta ehkäisevän päihdetyön koordinaatio saadaan toimivaksi, resurssin tarve tulee määritellä 
selkeästi. Kokoaikainen vakanssi, johon sisällytetään mm. ehkäisevän päihdetyön koordinaatio-, 
koulutus- ja työmenetelmien juurruttamisvastuu laajasti. Mikäli tämä ei ole mahdollista nimetään 
ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, jonka toimenkuvaan on määritelty työaikaa ehkäisevälle 
päihdetyölle. Moniammatillinen työryhmä koostuu työntekijöistä, jotka kohtaavat arkityössään 
alaikäisiä nuoria.  

4. Käytännön toteutus 
Kaupunginhallituksen nimittämä hyvinvointi- ja ehkäisevä päihdetyöryhmä hoitaa jatkossa 
ehkäisevän päihdetyöryhmän tehtävät.  Tämän työryhmän kohteena ovat lapset, nuoret ja perheet 
(0-29 –vuotiaat). Vastuullinen ehkäisevän päihdetyön laissa tarkoittama toimielin on 
keskushallinnon alaisuudessa toimiva, hallintokuntien johtajista koostuva Hyvinvointityöryhmä. 
Kyseinen työryhmä delegoi tehtäviä käytännön tasoille sekä lasten, nuorten ja perheiden 
Hyvinvointi- ja ehkäisevän päihdetyöryhmälle ja aikuisten sekä ikääntyneiden omalle nimettävälle 
työryhmälle. 

Lasten nuorten ja perheiden ehkäisevässä päihdetyössä käytetään Pois syrjästä hankkeessa 
kehitettyä ehkäisevän päihdetyön vuosikelloa kouluikäisten ehkäisevän päihdetyön 
koordinoinnissa. 

5. Seuranta ja arviointi 
Tavoitteiden saavuttamista seurataan kansallisten indikaattoreiden avulla. Määritellään paikalliset 
indikaattorit sekä seurantamenetelmät. Hyvinvointikertomus tuottaa tietoa ehkäisevän päihdetyön 
koordinaation toiminnasta ja vaikuttavuudesta. Lasten-, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja 
ehkäisevän päihdetyön työryhmä määrittelee omat seuranta ja arviointimenetelmät työryhmän 
käynnistyessä vuoden 2017 alussa.   
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LIITE 2 Ehkäisevän päihdetyön vuosikellon toimintakuvaus  
 

Ehkäisevän päihdetyön vuosikello 
toimintakuvaus 

 
Pois syrjästä – hanke Rauman kehittämisosio 

 
 

Sisällys 
 

6. Ehkäisevän päihdetyön vuosikellon tarkoitus 

7. Tavoitteet  

8. Toimijat ja resurssit  

9. Käytännön toteutus sekä seuranta ja arviointi  

10. Lähde 

 
1. Ehkäisevän päihdetyön vuosikello 
Toimintamallin toteuttamisprosessi toteutetaan suunnitellusti ja se on näkyvin osa toimintamallia. 
Oppilaille ja opiskelijoille kohdennettu ehkäisevä päihdetyö toteutetaan esimerkiksi terveystiedon 
opetukseen integroiduilla oppitunneilla. Oppitunneilla käytetyt menetelmät voivat olla esimerkiksi 
interaktiivisia ja osallistavia, vertaisvalitukseen perustuvia, toiminnallisia sekä erilaisia tempauksia 
ja tapahtumia. Oppitunneilla voidaan käyttää opettajan lisäksi ammattitaitoista ohjaajaa esimerkiksi 
järjestöstä. 
 
2. Tavoitteet  
Kehittää ehkäisevää päihdetyötä tavoitteelliseksi ja koordinoiduksi toiminnaksi eri hallintokuntien ja 
toimijoiden välillä. Pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella ehkäisevällä päihdetyöllä tavoitellaan paitsi 
palvelujärjestelmien tehokasta käyttöä, myös lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia lasten ja nuorten 
terveyteen ja hyvinvointiin. Lyhyen tähtäimen tavoitteet liittyvät oleellisesti realistisen tiedon 
lisäämiseen ja interventioiden vaikutusten arviointiin. 
 
3. Toimijat ja resurssit 
Koulun puolelta vuosikello vaatii oppilashuoltotyöryhmän työaikaa suunnitteluun kerran keväällä 
sekä seurantaan kerran syksyllä. Lisäksi opettajat joiden oppiaineessa käsitellään päihteitä tuovat 
tiedot vuosikelloon. Koulun ulkopuolisten toimijoiden käytössä olevaa työpanosta vuosikellon 
sisällön suunnitteluun ja toteutukseen. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön työaikaa vuosikellon 
koordinointiin. 
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4. Käytännön toteutus/ Seuranta ja arviointi 
Kevät 

1. Hyvinvointi ja ehkäisevän päihdetyönryhmässä suunnitellaan tulevan lukuvuoden yhteinen 
teema ja kohderyhmät, joka johdetaan työryhmän jäsenten arkitiedosta sekä paikallisesta 
nuorten hyvinvointikyselystä 

2. Päihdetyöryhmä teettää arviointi kyselyt ehkäisevän päihdetyön vuosikellon sisällöstä 
kohderyhmille.  

3. Hyvinvointi ja päihdetyöryhmässä arvioidaan mennyt vuosi kyselyjen ja oman arvion 
mukaan (kyselyt: oppilaat, opettajat, työryhmän jäsenet).  

4. Hyvinvointi ja ehkäisevän päihdetyöryhmässä suunnitellaan tulevan lukuvuoden 
ehkäisevän päihdetyön tapahtumat. Kirjataan vuosikelloon koulun tuottama sekä muiden 
toimijoiden tuottama ehkäisevä päihdetyö luokka-asteittain ja toteuttamisajankohdittain. 

 
5. Lähde 
Seinäjoen vuosikello 
https://www.innokyla.fi/web/malli189324/toimintamalli/-/kommentointi/muokkaa/1/0/0 
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LIITE 3 Ehkäisevän päihdetyön menetelmävalikko 
 
 
 
 
Menetelmän nimi Kohderyhmä ja 

menetelmän 
kuvaus  

Vaadittavat resurssit Palvelu tarjoava taho/yhteystiedot 

Selväpää – 
vuorovaikutteiset 
päihdekasvatustunnit 

7-9 lk oppilaille Erikseen sovittava 
palvelun tarjoajan 
kanssa 

Myllyhoitoyhdistys ry.  
Selväpää ohjelma p. 044 353 3896 
http://www.myllyhoito.fi/palvelut-ja-toiminta/koulutus-ja 
kurssitoiminta/selvaepaeae 
 

Valinta – ehkäisevän 
huumetyön koulutus 

7-9-luokkalaisille 
huoltajille lasten ja 
nuorten parissa 
toimiville 

Erikseen sovittava 
palvelun tarjoajan 
kanssa 

Tähtiverstas ry  
Toiminnanjohtaja p. 044-2036036 
http://www.tahtiverstas.fi/yhteystiedot.html 
 

Kris nuoret 
oppitunneilla 

9-lk ja II-asteen 
oppilaille 
 

Erikseen sovittava 
palvelun tarjoajan 
kanssa 

KRIS Satakunta  
p. 044 - 0684968 
http://www.kris.fi/kris-satakunta-ry/ 
http://www.kris.fi/kris-tampere/ 

Riskit ja suojaavat 
tekijät - oppitunti 

6-7 lk oppilaille Päihdetyöntekijä ja 
mielenterveysohjaajan 
työaikaa 

Rauman seudun mielenterveysseura 
Tukipalveluyksikön ohjaaja p. 044 378 5628 
http://www.mielenterveysseurat.fi/rauma/ 
 

Selvin päin kesään – 
tapahtuma 9-
luokkalaisille 

9 lk oppilaille Selvinpäin kesään 
työntekijän ja nuorten 
ohjaajan/etsivän 
työaikaa  

Rauman seudun katulähetys 
Etsivä nuorisotyö  
http://www.selvinpainkesaan.fi/suomi/ 
 

    

http://www.myllyhoito.fi/palvelut-ja-toiminta/koulutus-ja%20kurssitoiminta/selvaepaeae
http://www.myllyhoito.fi/palvelut-ja-toiminta/koulutus-ja%20kurssitoiminta/selvaepaeae
http://www.tahtiverstas.fi/yhteystiedot.html
http://www.kris.fi/kris-satakunta-ry/
http://www.kris.fi/kris-tampere/
http://www.mielenterveysseurat.fi/rauma/
http://www.selvinpainkesaan.fi/suomi/
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LIITE 4 Päihdepalvelupolku kuvaus 
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LIITE 5 Omin jaloin -ohjaus kaavio 
 1-9-luokat Omin jaloin ohjaus PILOTTI kevät 2016 

 

 

 

 

 

 

Oppilashuolto Oppilashuolto Oppilashuolto 

 

  

 

 

 

 

5-6.luokan oppilaat HUOLI HERÄÄ 
Luokanvalvoja ottaa puheeksi oppilaan ja 
vanhempien kanssa, mikäli huoli jatkuu 
oppilas ohjataan kouluterveydenhoitajalle 
tai kuraattorille 
 

Kuraattori arvioi tukitoimien tarpeen. Tukitoimia 
ovat mm. pikkulasten tiimi (ent.Vorri) 

Nuoriso-ohjaaja  
• OPPILAAN OHJAAMINEN: Kouluterveydenhoitaja tai kuraattori 

ohjaa nuoriso-ohjaajalle Omin jaloin toimintaan vähäisen huolen 
oppilaan tai oppilaan jonka arvioi hyötyvän Omin jaloin prosessista. 
Huoltajat tiiviisti prosessissa mukana. 

• TIEDONKULKU: Oppilaalle ja vanhemmille kerrotaan että nuoriso-
ohjaaja on yhteydessä lähettävään tahoon kuraattoriin tai 
kouluterveydenhoitajaan siitä osallistuuko oppilas toimintaan, jos oppilas 
keskeyttää tai nuoriso-ohjaaja tekee palveluohjauksen.  

• KOHDERYHMÄ: Pääasiassa ohjataan 5.-6. luokkalaisia sekä 
maahanmuuttajat 

• TAPAAMISTEN PAIKKA: Nuoriso-ohjaaja jalkautuu sinne minne 
nuoren on helppo tulla 

• OPPILAAN VAPAA-AIKAA: Omin jaloin toiminta on nuoren vapaa-
aikaa ei kouluaikaa 

• OMIN JALOIN LOPPUPALAVERI:  Loppupalaveriin osallistuvat, 
oppilas, huoltajat, kuraattori tai terveydenhoitaja, nuoriso-ohjaaja 

Kouluterveydenhoitaja arvioi tukitoimien 
tarpeen. Tukitoimia ovat mm. Lapsiperhetiimi 
(ent.Vorri) kuraattori 
 

7-9 luokan oppilaat HUOLI HERÄÄ 
Luokanvalvoja ottaa puheeksi oppilaan ja 
vanhempien kanssa, mikäli huoli jatkuu 
oppilas ohjataan kouluterveydenhoitajalle tai 
kuraattorille 
 

PILOTTI kevät 2016 Omin jaloin ohjaus nuoriso-
ohjaajalle 
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LIITE 6 Isät ja äidit Makiksessa toimintakuvaus 
 

Isät ja äidit Makiksessa koulunpäätösviikonloppuna 
toimintakuvaus 

 
Pois syrjästä -hanke Rauman kehittämisosio 

 
 

Sisällys 
 

1. Mitä on Isät ja äidit Makiksessa toiminta 

2. Tavoitteet  

3. Resurssit  

4. Käytännön toteutus 

5. Seuranta ja arviointi  

6. Vastuutaho ja lisätietoa toiminnasta 

7. Liitteet 

7.1 Kirje vanhemmille 
7.2 Esite 

 
1. Mitä on isät ja äidit Makiksessa toiminta 
Aloite isät ja äidit Makiksessa toimintaan lähti poliisin ja pelastuslaitoksen taholta ja 
aikuisten rekrytointiin lähti nopeasti mukaan Nanun koti- ja kouluyhdistys ry, jolla on 
yhdistyksessään myös yläkouluikäisten vanhempia, koska Nanun koulu on yhtenäiskoulu. 
Isät ja äidit Makiksessa toiminta on vanhempien osallistamista koulujen päätösjuhlintaan  
”valvovaksi ja saatavilla oleviksi aikuisiksi” sinne missä valvontaa ja turvallisia aikuisia ei 
ole.  

2. Tavoitteet  
Toiminnalla pyritään ehkäisemään koulujen päätösjuhlinnasta aiheutuvia haittoja, kuten 
alaikäisten päihteidenkäyttöä ja tästä johtuvia tapaturmia, alkoholimyrkytyksiä, 
hyväksikäyttöä ja muuta nuoren kehitystä haittaavaa toimintaa. Isät ja äidit toiminnalla 
pyritään luomaan turvallinen koulunpäätösjuhlintakokemus kaikille alaikäisille lapsille ja 
nuorille. Toiminnalla viestitetään nuorille, että aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä, että 
nuorten vapaa-ajankäyttötavat eivät ole haitaksi nuorelle tai muille. 
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3. Resurssit 
Yhteistyötahoina poliisi, vanhempainyhdisitys, seurakunnan nuorisotyö ja kaupungin 
nuorisopalvelut sekä perusopetus. Yhteistyökumppaneiden sitouttamiseen ja vanhempien 
rekrytointiin ja kouluttamiseen tulee olla yhdellä ihmisellä työaikaa. Tämä soveltuu hyvin 
ehkäisevän päihdetyöntekijän tehtäviin tai nuorisotyöntekijän tehtäviin.  
 
4. Käytännön toteutus 
Toiminnasta tiedotetaan ennakkolehtijutulla, jossa kerrotaan että koulujen päätösjuhlintaa 
ei valvo kukaan vaan nuoret ovat keskenään maauimalan alueella sekä kerrotaan että 
vanhemmat halutaan mukaan turvallisiksi aikuisiksi. Opetustoimi tiedottaa asiasta wilman 
kautta kaikille yläkouluikäisten vanhemmille. Nanun koti- ja kouluyhdistys, kaupungin 
nuorisopalvelut ja seurakunnan nuorisotyö rekrytoivat vanhempia toimintaan. Pois syrjästä 
-hankkeen Rauman kehittämisosio, joka toimii lastensuojelun alaisuudessa, toimii 
hankkeen ajan koordinoijan roolissa. Hankkeen jälkeen koordinaatiovastuu pyritään 
juurruttamaan jollekin yhteistyötahoista. Poliisi on toiminnassa oleellinen 
yhteistyökumppani. Ainakin aluksi vanhempien on turvallista lähteä liikkumaan nuorten 
keskuudessa, kun on suora yhteys poliisiin ja hyvä poliisin ohjeistus. Pienemmillä 
paikkakunnillakin on hyvä sopia toiminnasta poliisin kanssa ja ainakin kutsua vanhempien 
ohjeistukseen poliisi paikanpäälle. Lounais-Suomen poliisi on Raumalla saanut resurssia 
ns. ylimääräiseen partioon koulujenpäätös viikonloppuna. Satakunnan pelastuslaitoksen 
ensihoito oli ensimmäisellä kerralla vuonna 2014 mukana kertomassa vanhemmille miltä 
koulunpäätösjuhlinta heidän silmin näyttää ja mitä he vanhemmilta odottavat. Ensihoidon  
kuten poliisinkin tärkein tehtävä toiminnassa on kertoa mitä vanhempien vastuut ja 
velvollisuudet ovat sekä sen miten he eivät saa toimia. 

5. Seuranta ja arviointi 
Koulunpäätösviikonlopun jälkeen kysytään nuorilta kokemuksia toiminnasta. 
Koulunpäätösviikonloppuun jalkautuneilta vanhemmilta kerättään palaute kokemuksista. Lisäksi 
ensiapu, poliisi ja lastensuojelun tilastot koulunpäätösviikonlopusta on hyvä saada tietoon. 
Raumalla yhteistyökumppanit ja toiminnan koordinoija piti palaverin sekä syksyllä että keväällä. 
Syksyllä käytiin läpi saatu palaute sekä tilastot ja keväällä palaverissa pohdittiin mitä on tarvetta 
tehdä seuraavana vuonna.
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ISÄT ja ÄIDIT 

koulujen päätösviikonloppuna Makiksessa 

 

Toimintaa on pilotoitu vuosina 2014–2015 Pois syrjästä -Kaste hankkeen Rauman 
kehittämisosiossa. 

Toiminta on lähtenyt liikkeelle poliisin ja pelastustoimen aloitteesta. 

 

Yhteistyössä mukana Nanun koti- ja kouluyhdistys, Lounais-Suomen poliisi, Rauman 
kaupunki/nuorisopalvelut, Rauman seurakunta/ nuorisotyö sekä vapaaehtoiset lasten- ja nuorten 

vanhemmat 

 

 

Lisätiedot: 
Projektityöntekijä Marjo Jasu 

marjo.jasu@rauma.fi 
p. 044-403 6205 

 
 

mailto:marjo.jasu@rauma.fi
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LIITE 7 Luvattomien koulupoissaolojen ehkäisemismallin toimintakuvaus 
 

Luvattomien ja pitkittyneiden  
koulupoissaolojen ehkäisemismallin 

toimintakuvaus 
 

Pois syrjästä – hanke Rauman kehittämisosio 
 
 

Sisällys 
 

8. Luvattaomien ja pitkittyneiden koulupoissaolojen ehkäisemismallin periaatteet 

9. Resurssit  

10. Ohjeistus toimintamallin käyttöön 

11. Seuranta ja arviointi  

 
 
1. Luvattaomien ja pitkittyneiden koulupoissaolojen ehkäisemismallin periaatteet 

1. Luokanvalvoja seuraa poissaoloja. Aineenopettajat kiinnittävät erityistä huomiota 
poissaolojen merkitsemiseen. Ilman poissaolojen merkitsemistä niihin ei voida puuttua. 

2. Luvattomissa poissaoloissa nopea puheeksiottaminen oppilaan ja vanhempien kanssa. 
Puheeksiottamisen tavalla on suuri merkitys jatkotyöskentelyn kannalta. 

3. Selvitetään poissaolojen todellinen syy. Syyn selvittäminen ensiarvoisen tärkeää. Syyn 
selviämisen jälkeen voidaan määritellä tuen tarve. Vanhemmat osallistetaan jo syiden 
selvittely vaiheessa. Syitä voi selvitellä luokanvalvojan lisäksi kuraattori tai muu 
oppilashuolto työryhmään kuuluva työntekijä. Päällekkäisen työn poistamiseksi on tärkeää 
että kaikki em. henkilöt tekevät yhteistyötä. 

2. Tavoitteet  
Ennaltaehkäistä luvattomia ja pitkittyneitä koulupoissaoloja. Ennaltaehkäisemiseen pyritään 
nopealla puuttumisella, poissaolojen taustalla olevien syiden selvittelyllä ja vastuuttamalla 
oppilasta aamurästipajalla jälki-istuntojen sijaan. Lisäksi vastuuttamalla ja tukemalla vanhempia 
auttamaan oppilasta käymään koulua. 
 
3. Toimijat ja resurssit 
Toimijat ovat mallissa koulun henkilökuntaa mutta rästien ja koulupoissaolojen syiden selvittelyssä 
Fiilari ohjaajan työpanos oli merkittävä.   
 



 42(75)   

 
 

4. Ohjeistus toimintamallin käyttöön  
Alla kuvaus Pois syrjästä hankkeen pilotissa käytettyä ohjeistusta pilottikoulun henkilökunnalle. 
Fiilari ohjaaja on koulutuksellisen tasa-arvo -hankkeen avulla palkattu ohjaaja, jonka toimenkuvaan 
kuului koulupoissaoloihin keskittyminen. 
Tätä toimintamallia käytetään, kun luvattomia poissaoloja on kaksi tai useampia kahden 
kuukauden sisällä. 

1. Ensimmäisestä luvattomasta poissaolosta luokanvalvoja keskustelee oppilaan kanssa 
ja soittaa asiasta huoltajalle. Samalla hän kertoo huoltajille Fiilari-toiminnasta. 
 

2. Toisesta luvattomasta poissaolosta luokanvalvoja ohjaa oppilaan Fiilari-toimintaan. 
Luokanvalvoja ottaa yhteyden Fiilari-ohjaajaan ja toimittaa hänelle mahdollisimman pian 
oppilaan rästitehtävät. Fiilari-ohjaaja ottaa yhteyden huoltajiin ja ehdottaa sopivaa 
rästipäivää noin viikon sisälle poissaolosta. 

 
3. Oppilas osallistuu aamun Fiilari-toimintaan kodin kanssa sovittuna ajankohtana (ma, ti, 

ke, pe klo 8.00-9.00).  
Luvattomien ja pitkittyneiden poissaolojen syiden selvittely tapahtui pilotin aikana Fiilari ohjaajan 
luona yksilökäynneillä sekä Fiilari ohjaajan tiiviillä yhteistyöllä luokanvalvojan, rehtorin ja muun 
oppilashuollon henkilöstön kanssa. 
 
5. Seuranta ja arviointi 
 
Koulupoissaolomallin toimivuutta arvioidaan keräämällä puolivuosittain palaute opettajilta, 
vanhemmilta ja oppilailta. Palautteet käsitellään joko pienemmässä kehittämistyöryhmässä tai 
yhteisöllisessä oppilashuollossa. Tarpeen mukaan mallia kehitetään palautteista saadun tiedon 
mukaan. Tilastojen seuraaminen kuuluu mallin arviointiin. Yhteisöllinen oppilashuolto seuraa 
luvattomien koulupoissaolojen kokonaismäärää vuosittain. Tilastojen analysointiin kannattaa 
kiinnittää huomiota. Yksittäisen oppilaan poissaolot saattavat nostaa tilastoja sadoilla, jolloin se 
vääristää kokonaistilannetta.   
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LIITE 8 Selviytymispeli toiminnallinen vanhempainilta 

 
 
 
 
 

HÄ? F2F? YOLO? Pitäisikö näistä puhuu! 
 

– toiminnallinen vanhempainilta yläkouluun 
 

Pois syrjästä – hanke Rauman kehittämisosio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sisällys  
1. HÄ? F2F? YOLO? Pitäisikö näistä puhuu! – toiminnallinen vanhempainilta ..................2  
1.1 Toiminnallisen vanhempainillan tavoitteet .................................................................. 2  
1.2 Toiminnallisen vanhempainillan ennakkovalmistelut .................................................. 3  
2. Toiminnallisen vanhempainillan toteutusohje .................................................................3  
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2.2 Rastit ja siirtymät ........................................................................................................ 4  
2.3 Loppukeskustelu / rastien purku ............................................................................... 20  
2.4 Positiivinen viesti ...................................................................................................... 20  
Liite 1. Ennakkotiedote ................................................................................................... 21  
Liite 2. Saatekirje ............................................................................................................ 22  
Liite 3. Kutsukirje ............................................................................................................ 23   
 



  44(75) 

 
 

1. HÄ? F2F? YOLO? Pitäisikö näistä puhuu! – toiminnallinen vanhempainilta  
 
Säkylän alakouluissa järjestettiin syksyn 2014 aikana uudenlaisia lasten- ja aikuisten toiminnallisia 
selviytymispeli – vanhempainiltoja. Toiminnalliset vanhempainillat saivat jatkoa myös yläkoulussa. 
Kevään 2015 aikana Säkylän kaikille 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen järjestettiin HÄ? F2F? 
YOLO? Pitäisikö näistä puhuu? – toiminnallinen vanhempainilta.  
Toiminnallinen vanhempainilta on 7. luokkalaisille sekä heidän vanhemmilleen tarkoitettu yhteinen 
vanhempainilta. Illan aikana on tarkoitus saada nuoret vanhempineen käsittelemään nuorten 
elämään ja hyvinvointiin liittyviä asioita pohdinta- sekä toimintarastien kautta. Rastien aiheina ovat 
muun muassa alkoholi, mopoilu ja liikenne, kiusaaminen, seksuaalisuus, huumeet/kannabis, 
kotiintuloajat jne.  
 
7.luokkien toiminnallinen vanhempainilta on ajatukseltaan hyvin samankaltainen alakouluissa 
järjestettyjen vanhempainiltojen kanssa mutta toimintarastit on kehitetty enemmän yläkoululaisille 
sopiviksi. Rastien aiheet puretaan illan lopuksi yhdessä vanhempien ja nuorten kanssa. 
Toiminnallisten vanhempainiltojen idea on alkujaan kehitetty Päijät-Hämeessä, jossa Säkylässä 
keväällä 2014 aloittanut etsivä nuorisotyöntekijä Katja Uustalo on ollut järjestämässä iltoja useana 
vuotena. Säkylässä illat järjestetään osana Pois syrjästä – hanketta. Pois syrjästä – hanke on 
KASTE rahoitteinen Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoima hanke, jossa Säkylällä oma 
kehittämisosionsa. Säkylän kehittämisosion projektityöntekijänä toimii Sanna Vähä-Vahe.  
 
Toiminnalliset vanhempainillat järjestetään koulun jälkeen illalla. Vanhempainillan kesto on noin 
2.5h-3h ja se on nuorille pakollista kouluaikaa. Illan aikana tarjotaan oppilaille ja huoltajille iltapalaa. 
Opettajan ja rehtorin rooli on illan aikana minimaalinen. He ovat illassa läsnä ja hoitavat 
kahvituksen. Ulkopuoliset tahot hoitavat illan vetämisen. Säkylässä iltoja on ollut toteuttamassa 
nuorisotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä projektin työntekijöitä. Jokaiselle luokalle järjestetään 
oma iltansa ja mahdolliset pienryhmän oppilaat sulautetaan isompaan ryhmään.  
 
1.1 Toiminnallisen vanhempainillan tavoitteet  

• Asenteiden muokkaaminen  
• Keskustelun herättäminen  
• Riskien tiedostaminen  
• Minäkuvan vahvistaminen  
• Lasten ja vanhempien positiivisen vuorovaikutuksen lisääminen  
• Ryhmän sosiaalisen paineen vastustaminen  
• Vuorovaikutus – ja ihmissuhdetaitojen vahvistaminen  
• Joustavan koulusta kuluun siirrettävän kasvatusmateriaalin tuottaminen  
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1.2 Toiminnallisen vanhempainillan ennakkovalmistelut  
 
Vetäjätahot sopivat vanhempainiltojen päivämäärät ja lähettävät rehtorille ja 7.luokkien opettajille 
ennakkotiedotteen toiminnallisista vanhempainilloista (liite 1). Opettajat varaavat omalle luokalleen 
sopivan illan. Jokainen luokka tarvitsee oman illan, joten opettajia kehotetaan valitsemaan päivistä 
paras vaihtoehto ja varalle toiseksi paras vaihtoehto. Päivämäärien sopimisten jälkeen opettajille 
lähetetään saatekirje (liite 2) ja nuorten koteihin jaettava kutsu (liite 3). Opettajat ilmoittavat 
muutamaa päivää ennen iltaa vetäjille osallistujien määrän.  
Iltoja varten on hyvä tehdä myös ns. materiaalilaatikko, jossa ovat rastienohjeistukset sekä rasteilla 
tarvittavat tarvikkeet mm. kyniä, paperia, teippiä, mattoja, narua, rastien numerot, sinitarraa, 
palautelomakkeet, positiiviset viestilaput, palapelin palat yms.  
 
2. Toiminnallisen vanhempainillan toteutusohje  
 
2.1 Aloitus  
Vanhemmat ja nuoret ohjataan molemmat omiin aloitusta varten varattuihin tiloihin.  
Nuoret (n.15-20min)  

• Esittely (ketä, mistä, miksi?)  
• Toiminnallisen vanhempainillan lyhyt esittely  
• Miten toimii käytännössä?  

- 4-6 ryhmää (nuoria ja aikuisia), jotka kiertävät rastirataa, jossa on kaiken kaikkiaan 6 
rastia.  
- Vanhemmat menevät eri ryhmään kuin omat lapset  
- Joissakin rasteilla on ohjaaja mutta jos rastilla ei ole ohjaajaa noudatetaan rastilla 
olevia kirjallisia ohjeita.  
- Yhdelle rastille on varattu aikaa n.15min/ rasti.  
- Rastiradan päätyttyä jokainen ryhmä on suorittanut 6 rastia ja 2 siirtymää  
- Ryhmän on pysyttävä yhdessä rastiradalla kulkiessa ja myös loppukeskustelussa 
istutaan ryhmittäin.  
- Rastiradan jälkeen rastit puretaan yhdessä loppukeskustelussa, jossa ovat sekä 
nuoret että vanhemmat. Loppukeskusteluun on varattu aikaa noin 1h.  
- Nuoria kannustetaan keskustelemaan aiheista rohkeasti. Suurin osa 
kysymyksistä/pohdinnoista on sellaisia, että niihin ei ole olemassa yhtä oikeaa 
vastausta.  

• Ryhmiin jako: Nuoret jaetaan ryhmiin leikin yms. varjolla esim. syntymäpäivän, kengän koon 
tai kännykän viimeisen numeron mukaan.  

• Mainitaan tila, johon ryhmät tulevat kierrettyään rastit ns. loppukeskusteluun ja iltapalalle.  
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Vanhemmat/huoltajat (n.15-20min)  
• Esittely (ketä, mistä, miksi?)  
• Toiminnallisen vanhempainillan lyhyt esittely  
• Miten toimii käytännössä?  

- 4-6 ryhmää (nuoria ja aikuisia), jotka kiertävät rastirataa, jossa on kaiken kaikkiaan 6 
rastia.  
- Vanhemmat menevät eri ryhmään kuin omat lapset  
- Joissakin rasteilla on ohjaaja mutta jos rastilla ei ole ohjaajaa noudatetaan rastilla 
olevia kirjallisia ohjeita.  
- Yhdelle rastille on varattu aikaa n.15min/ rasti.  
- Vanhempien rooli ryhmässä: ajankäytöstä vastaaminen (15min/rasti), eläytyminen 
ryhmään, innostaminen/kannustaminen, auttaa etenemään tehtävissä, aikaan saada 
pohdiskelua, keskustelua.  
- Rastiradan päätyttyä jokainen ryhmä on suorittanut 6 rastia ja 2 siirtymää  
- Ryhmän on pysyttävä yhdessä rastiradalla kulkiessa ja myös loppukeskustelussa 
istutaan ryhmittäin.  
- Rastiradan jälkeen rastit puretaan yhdessä loppukeskustelussa, jossa ovat sekä 
nuoret että vanhemmat. Loppukeskusteluun on varattu aikaa noin 1h.  

• Ryhmiin jako: Vanhemmat ohjeistetaan menemään ryhmään, jossa ei ole heidän omaa lasta. 
Jos molemmat vanhemmat osallistuvat iltaan, myös heitä ohjeistetaan menemään eri ryhmiin 
keskenään.  

• Mainitaan tila, johon ryhmät tulevat kierrettyään rastit ns. loppukeskusteluun ja iltapalalle.  
 
2.2 Rastit ja siirtymät  
Rasteja on yhteensä 6 ja niiden sisältöjä voidaan muuttaa koulujen toiveiden mukaisiksi. Säkylässä 
rastien aiheina on ollut huumeet/kannabis, alkoholi, seksuaalisuus, kiusaaminen, mopoilu, 
pelaaminen yms. Alla olevissa rasteissa huumausaine/kannabis –rastilla ja alkoholi –rastilla on 
toiminut ohjaaja muut rastit ovat omatoimirasteja, joissa toimitaan rastiohjeistuksen mukaisesti. 
Rastien väliin on sijoitettu kaksi siirtymää, joista on kirjalliset ohjeet alla.   
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Rasti 1. AJATUKSIA 
KIUSAAMISESTA 

 
Katsokaa ensin video: 

Jonah Mowry: 'Whats goin on..' 
Mitä tunteita video herätti? 
Mitä ajatuksia video herätti? 

 
Keskustelkaa… 

- Kiusaamisesta puhutaan koko ajan… Miksi sitä ei 
saada loppumaan? 

- Miksi kiusaamiseen on vaikea puuttua? 
- Mikä on ”todistajan velvollisuus”? 

 

Kirjatkaa vastauksenne! 
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Rasti 2. ALKOHOLI JA 
PÄIHTEET 

Katsokaa ryhmän kanssa videot 
alkoholin kohtuukäyttö (2.08 min) ja 

kotibileet (2.23 min) (lähde MLL) 
 

Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä: 
Alkoholin kohtuukäyttö 

a. Mitä alkoholin kohtuukäyttö on mielestänne? 
b. Mistä huomaa, jos alkoholinkäyttö lipsuu yli 

kohtuukäytön? 
c. Voiko alaikäinen käyttää alkoholia kohtuullisesti? 

 
Kotibileet 

a. Millaisia asioita vanhempien on hyvä tietää etu- ja 
jälkikäteen bileistä, joihin nuori on menossa? 

b. Millaisilla säännöillä nuoret saavat järjestää juhlia 
kotonanne? 

c. Mitä arvelette, mistä nuoret yleisimmin saavat 
alkoholia? 

 
Kirjatkaa vastaukset! 
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Rasti 3.HUUMAUSAINEET 
- KANNABIS  
Edessänne on 35 palan palapeli. Teidän 
tulee koota se maahan rajojen sisään. 
Palapeli sisältää kannabis-aiheisia 
kysymyksiä (musta teksti) ja niiden 
vastauksia (liila teksti). Vastauksen tulee 
olla oikeassa kysymyksessä kiinni 
(alapuolella, yläpuolella, vasemmalla tai 
oikealla). Palojen kirjoitukset ovat kaikki 
samaan suuntaan. 
 
Piirtäkää vastauslomakkeeseen palapeliin 
vihreistä ja sinisistä paloista syntynyt 
kuvio.  
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Rasti 4. LIIKENNE JA 
MOPOILU 

 
Lukekaa ensin Sakun ja kavereiden tarina. 

Pohtikaa yhdessä tarinaan liittyviä 
kysymyksiä. 

 
Kirjatkaa vastaukset paperille! 

Jos kysymysten jälkeen jää aikaa: 
Pohtikaa yhdessä, minkä nimisiä esillä 
olevat liikennemerkit ovat ja mitä ne 

tarkoittavat. 
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Sakun ja kavereiden tarina  
 
Oli elokuinen kaunis ja lämmin sunnuntai-ilta. Viisi mopoilijakaverusta oli 
sopinut tapaamisen ja sen jälkeen he olivat lähteneet yhdessä ajamaan. 
Pojat ajoivat peräkkäin, välillä vierekkäin, vaihdellen paikkaansa jonossa.  
 
Pojat lähestyivät kärkikolmion takaa risteystä. Tarkoituksena oli kääntyä 
vasemmalle. Risteävää päätietä pitkin oikealta saapui samaan risteykseen 
nuoren mieskuljettajan henkilöauto. Hän havaitsi mopoilijat ja arvioi 
heidän väistävän, kuten liikennemerkki edellyttää.  
Letkan kaksi ensimmäistä mopopoikaa ajoi suurella nopeudella 
keskisaarekkeen vasemmalta puolelta ja kääntyi vasemmalle. He ehtivät 
ajaa henkilöauton editse. Kaksi seuraavaa mopoilijaa ajoi oikeaoppisesti 
keskisaarekkeen oikeaa puolta ja pysähtyivät odottamaan henkilöauton 
menoa.  
 
Letkan viimeisenä tullut 15-vuotias Saku ajoi keskisaarekkeen vasemmalta 
puolelta suoraan päätielle ja törmäsi henkilöauton vasempaan etukulmaan. 
Hän lensi mopon kyydistä 15 metrin päähän tien sivuojaan. Mopo pysähtyi 
samaan sivuojaan 20 metrin päähän.  
Saku kuoli välittömästi pään vammoihin. Kypärä oli käytössä, mutta se oli 
virheellisesti kiinnitetty. Kypärä irtosi päästä heti ensimmäisessä iskussa. 
Mopon nopeus törmäyshetkellä oli noin 60km/h  
(Lähde: www.liikenneturva.fi)  
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POHTIKAA SEURAAVIA KYSYMYKSIÄ JA KIRJATKAA 
VASTAUKSET PAPERILLE  
1. Mitkä tekijät vaikuttivat onnettomuuden syntyyn?  

a. … kauan ennen onnettomuutta?  

b. … ennen ajoon lähtöä tai ajon aikana?  

c. … vaaratilanteessa?  
 
2. Miten Sakun ystävien ja läheisten elämä jatkuu 
onnettomuuden jälkeen? Miltä heistä tuntuu?  
 
3. Mitä muuta onnettomuuden estämiseksi olisi voitu tehdä?  
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Rasti 5. SEKSUAALISUUS  
Testatkaa tietonne ja vastatkaa vieressä olevaan 
seksiin ja ehkäisyyn liittyviin kysymyksiin.  
Testin jälkeen keskustelkaa ryhmässä:  
1. Minkä ikäisenä voi aloittaa seurustelun?  

2. Täytyykö vanhempien tietää seurustelusta?  
 
ps. Tutustukaan väestöliiton Seksuaalisuuden 
portaat –kuvaan  
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SEKSI JA EHKÄISY  
1. Missä iässä keskimäärin tytöt ja pojat saavuttavat 
sukukypsyyden?  

a) 11–12 –vuotiaina  

b) 13–14 –vuotiaina  

c) 15–16 –vuotiaina  

d) yli 17 –vuotiaina  
 
2. Mitä kaikkea kuuluu hyvään ehkäisyyn?  

a) Pahan mielen ehkäisy  

b) Sukupuolitautien ehkäisy  

c) Raskauden ehkäisy  

d) Kaikki nämä  
 
3. Mikä on seksin suojaikäraja Suomessa?  

a) 12 vuotta  

b) 14 vuotta  

c) 16 vuotta  

d) 18 vuotta  
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4. Kuinka suuri osa 9. – luokkalaisista EI ole ollut yhdynnässä?  

a) 40 %  

b) 50 %  

c) 70 %  

d) 90 %  
 
5. Mikä seuraavista on toimiva ehkäisykeino  

a) Kondomi  

b) Keskeytetty yhdyntä  

c) ”Varmat päivät”  

d) Pelkkä jälkiehkäisy  
 
6. Miten säilytät kondomin oikein?  

a) Auringonvalolta suojattuna  

b) Huoneenlämmössä  

c) Kuivassa  

d) Kaikilla mainituilla tavoilla  
 
7. Mitä seuraavista itsetyydytys EI ole?  

a) Epänormaalia  

b) Normaalia  

c) Riskitöntä  

d) Turvallista  
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Rasti 6. TARINATUOKIO 
 

Lukekaa ensin tarina 
ja siihen liittyvät kysymykset. 

Aloittakaa tarinasta 1. ja edetkää 
niin pitkälle kuin ehditte. 

Pohtikaa yhdessä vastauksia, 
kirjatkaa paperille. 
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TARINA 1.  
Emmi (13v.) on koulussa sopinut ystäviensä 
kanssa, että he viettävät yhdessä aikaa 
perjantai-iltana Säkylän keskustassa. Emmi 
keskustelee kotona äidin kanssa 
kotiintuloajasta. Ystävät ovat yhdessä 
sopineet, että aikovat olla pitkälle 
aamuyöhön asti chillailemassa. Kello on 
19.00 ja Emmi on lähdössä Katrin (14v.), 
Veeran (15v.) ja Antin (15v.) kanssa ulos. 
 

?????? 
Kysymykset: 

- Millaiseen sopimukseen Emmin ja äidin tulisi päätyä? 
- Mitä ystävykset tekevät yhdessä? 

- Määrääkö vanhempi aina kotiintuloajan? 
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TARINA 2.  
Pasi 14v. ja Mikko 14v. ovat olleet ala-asteelta asti 
parhaat kaverukset. He ovat kuuluneet samaan 
jääkiekkojoukkueeseen monta vuotta. Pasi on alkanut 
lintsata harkoista, koska häntä on alkanut kiinnostaa 
enemmän CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive). 
Pasi tutustui isoveljensä Markon 18v. ja hänen kavereiden 
avulla peliin. Mikkoa harmittaa suuresti, ettei Pasia enää 
kovinkaan usein näy harkoissa tai ettei hän ehdi tekemään 
mitään kavereiden kesken koulun jälkeen. Pasi on sanonut 
monesti, että hänestä tulee isona ammattipelaaja 
johonkin kansainväliseen ammattitalliin. Pasin unelma on 
olla osa NIP:iä ja näin ollen ansaita kuukausipalkkaa sekä 
turnauspalkkioita.  

 
?????? 

 
Kysymykset: 

Miten vanhempien tulisi suhtautua pelaamiseen? 
Onko pelaaminen enemmän hyödyllistä vai haitallista? 
Onko pelaaminen parempi harrastus kuin tv:n katselu? 

Tarvitaanko ikärajoja? 
Ovatko pelit liian väkivaltaisia? 

Ovatko pelit taidetta? 
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TARINA 3.  
Sami (13v.) katselee tiistai-iltana klo 23 telkkaria ja 
viestittelee samalla puhelimellaan kavereilleen. Samin äiti 
on jo useamman kerran kehottanut häntä tekemään 
iltatoimet ja menemään nukkumaan. Samilla on kova 
nälkä, sillä hän ei ole osallistunut perheen yhteiselle 
päivälliselle. Sami korvaa päivällisen ja iltapalan kahdella 
lihapiirakalla ja useammalla suklaavanukkaalla. Tämän 
jälkeen hän siirtyy vastahakoisesti sänkyynsä mutta 
jatkaa edelleen viestittelyä kavereiden kanssa. Uni ei 
meinaa tulla ja vielä yöllä klo 3 Sami pelailee 
kännykällään. Aamulla kun kello soi Samin on vaikeaa 
herätä ja ehtiä ajoissa kouluun. Koulussakin ensimmäiset 
tunnit menevät pääasiassa torkkuessa.  
 

?????? 
Kysymykset: 

- Mitä Sami ja vanhemmat olisivat voineet tehdä toisin, ettei 
herääminen aamulla olisi ollut niin vaikeaa? 

- Mitä voisi tehdä, että unen laatu olisi hyvää ja nukahtaminen 
helpompaa? 

- Mikä on yläkouluikäiselle nuorelle riittävä unimäärä? 
- Ovatko perheen yhteiset ruokailut tärkeitä? Miksi? 
- Millaisia asioita koko perhe voisi tehdä yhdessä? 
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Siirtymä 1. SIIRTYMÄ-
MATTOSOUTU  
Ryhmänne tehtävänä on siirtyä edessänne 
olevilla matolla viivojen välinen etäisyys, jotta 
voisitte jatkaa matkaanne. Yhdessä matossa on 
oltava useampi matkustaja ja yhtä mattoa saa 
käyttää vain yhden kerran.  
Kaikkien ryhmäläisten on mahduttava näille 
matoille seisomaan tai istumaan. Mattosoudussa 
maton kanssa on liikuttava niin, ettette koske 
lattiaan.   
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Siirtymä 2. YHDESSÄ 
ETEENPÄIN  
Siirtykää seuraavalle rastille kolmen 
hengen ryhmissä niin,  
että keskellä olijan oikea  
jalka on sidottu oikealla puolella olijan 
vasempaan jalkaan ja vasen jalka on 
sidottu vasemmalla puolella olijan 
oikeaan jalkaan.  
 
Jos jako ei mene tasan, muodostakaa 
yksi kahden hengen ryhmä.  
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2.3 Loppukeskustelu / rastien purku  
 
Ryhmät ohjataan loppukeskustelussa istumaan edelleen ryhmittäin. Nuorille ja heidän huoltajilleen 
tarjotaan ensimmäiseksi iltapalaa. Rastien purkaminen aloitetaan esim. kyselemällä rasteilla esiin 
tulleista asioista. Loppukeskustelun vetäjä pitävät huolen, että keskustelu pysyy aiheessa mutta 
muuten keskustelua voidaan käydä hyvin vapaasti. Jos vapaata keskustelua ei synny, aloitetaan 
rastien purkaminen. Kaikkia rasteja ei ehdi purkamaan loppukeskustelussa, joten on hyvä valita 
kyseisen koulun näkökulmasta tärkeimmät rastit. Säkylässä olemme käyttäneet loppupurussa myös 
vihreitä ja punaisia hymy/surunaama -lappuja keskustelun virittäjänä. (Kaikille osallistujille jaetaan 
sekä vihreä että punainen lappu. Lapuilla vastataan kyllä/ei kysymyksiin vihreä= kyllä punainen= ei).  
 
Loppukeskustelussa voidaan jakaa vanhemmille ja nuorille aiheisiin sopivaa materiaalia. Lopuksi 
nuoret ja vanhemmat täyttävät toiminnallisesta vanhempainillasta palautelomakkeen ja kirjoittavat 
toisilleen positiivisen viestin.  
 
2.4 Positiivinen viesti  
 
Tavoitteena on saada nuoret ja aikuiset huomaamaan kuinka meissä jokaisessa on hyviä ja 
positiivisia asioita. Nuoret täyttävät omalle vanhemmalleen/ vanhemmilleen positiivisen viesti ja 
vanhemmat omalle nuorelleen. Viesti laput annetaan kotona toisilleen. Ilta päätetään tähän 
positiiviseen – viestiin. 
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Liite 1. Ennakkotiedote  
 
Hyvä Rehtori ja 7lk:n Opettajat,  
 
Keväällä 20XX järjestetään xxxxxx yläkoulun 7. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen 
toiminnallinen vanhempainilta, erilaisista nuoria koskevista aiheista.  
Vanhempainilta tulee olemaan kello 18.00 – 21.00 välillä. Ohjaajat tulevat paikalle klo 17:00. Iltaan 
kuuluu aloituskeskustelut, kierros toimintaradalla ja loppukeskustelut. Vanhemmat ja lapset tulevat 
iltaan yhdessä. Työskentelemme yhdessä ja erikseen, erilaisissa ryhmissä ja tehtävissä. 
Muodoltaan illan toivomme olevan rento ja keskustelua herättävä. Lapsille tämä ilta on pakollista 
koulunkäyntiä.  
 
Tällä postilla tiedustelemme, mikä seuraavista päivistä olisi omalle luokallesi paras mahdollinen.  
 
Vaihtoehtoina ovat seuraavat päivät:  
ti 10.3. ke 11.3 to 12.3  
ma 16.3 ke 18.3 to 19.3  
ma 23.3 ke 25.3  
 
Yksi luokka tarvitsee yhden illan (pienryhmän oppilaat sulautetaan noihin kolmeen iltaan). Valitkaa 
paras vaihtoehto ja varalle toiseksi paras. Lähettäkää vastaukset sähköpostilla, kiitos.  
Jos mieleenne tulee kysyttävää tai on jotain epäselvää, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä.  
Toivon saavani vastauksen mahdollisimman pian, mutta viimeistään 20.1.201x!  
 
Terveisin,  
xxxxxxxx  
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Liite 2. Saatekirje  
 
Hei opettaja!  
XX koulun 7. luokalla on toiminnallinen vanhempainilta xx.xx.201x!  
 
Seuraavassa tärkeää tietoa iltaa koskien:  
HÄ? F2F? YOLO? Pitäisikö näistä puhuu! – toiminnallinen vanhempainilta on 7.-luokkalaisille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu yhteinen vanhempainilta, jonka aiheena ovat nuorten mieltä 
askarruttavat asiat. Toiminnallisen illan aikana on tarkoitus saada lapset vanhempineen pohtimaan 
nuorten elämään ja päihteisiin liittyviä asioita pohdinta- sekä toimintarastien kautta.  
Illan aikana käydään läpi kuusi rastia, jotka on sijoitettu ympäri koulua. Näitä rasteja varten 
tarvitsemme erilaisia tiloja, jotka katsomme etukäteen, kun tapaamme xx.xx.201x Näitä rasteja 
varten tarvitsemme koulun muutaman luokan ja/tai muita tiloja käyttöömme.  
 
Rastirataan kuluu aikaa n.1,5 tuntia. Tämän jälkeen kokoamme lapset ja vanhemmat eri luokkiin 
purkamaan kokemuksia ja pohdintoja. Alkukeskusteluineen ja loppupurkuineen koko iltaan kuluu 
aikaa n. 2 ½ - 3 tuntia.  
 
Opettajan rooliin illan aikana kuuluu ovien avaaminen ohjaajille klo 17.00 ja läsnäolo mahdollisesti 
vanhempien alkukeskustelussa ja loppupurussa. Rastiradan aikana opettaja voi vapaasti seurata 
ryhmien toimintaa ja keskusteluja. Pohdintarasteille ei ole hyvä mennä kesken ryhmän keskustelun. 
Radan jälkeen nuorille ja heidän huoltajilleen tarjotaan iltapalaa loppupurun yhteydessä.  
 
Liitteenä on kutsu vanhemmille. Lähettäkää se lasten mukana kotiin ja pyytäkää palauttamaan 
teidän merkkaamaan päivään mennessä. Haluamme ennakkoon tietää kuinka moni vanhemmista 
osallistuu vanhempainiltaan. Ilmoitelkaa siis ennen vanhempainiltaa osallistujien lukumäärä 
sähköpostitse.  
 
Muistuttaisimme vielä että selviytymispeliaika on lapsille kouluaikaa, joten kaikkien on oltava ajoissa 
paikalla, sekä sisarusten mukanaolo ei ole suotavaa. Selviytymispeli alkaa klo 18.00. Jokainen 
myöhästyminen pidentää iltaa. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä minuun .  
 
Terveisin,  
xxxxxxxxxxxxx  
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Liite 3. Kutsukirje  

 
HÄ? F2F? YOLO?  
Pitäisikö näistä puhuu! – toiminnallinen vanhempainilta  
 
Hyvät vanhemmat ja nuoret,  
Toivotamme teidät tervetulleeksi vanhempien ja lasten HÄ? F2F? YOLO?  
Pitäisikö näistä puhuu! -toiminnalliseen vanhempainiltaan.  
Illan aikana toimimme sekä yhdessä että erikseen.  
Rennompi asustus olisi nasta juttu. Ohjelmistossa ei tule  
olemaan pitkiä puheita eikä kalvosulkeisia. Käsittelemme vakaviakin  
asioita toiminnallisesti, sellaisia mistä voi olla vaikeaa muuten  
puhua. Lapsille tämä ilta on koulunkäyntiä, joten sisarusten  
mukanaolo ei ole suotavaa. Ilta on kestoltaan noin kolme tuntia.  
Olemme järjestämässä erilaisen vanhempainillan yhdessä  
Säkylän perusturvan, nuorisotoimen & koulutoimen kanssa.  
 
TERVETULOA!!  
Yläkoulun 7 luokka  
xx.xx.201x Klo 18 alkaen.  
 
 
Leikkaa tästä  

 
Oppilaan nimi:__________________________  
Perheestämme osallistuu: _____________ aikuista.  
Allekirjoitus:____________________________  
 
 
MUISTA PALAUTTAA VIIMEISTÄÄN xx.xx.201x 
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LIITE 9 Kasvamme yhdessä toiminnalliset vanhempainillat toimintakuvaus 
 

KASVAMME YHDESSÄ -VANHEMPAINILTA 

TOIMINTAMALLI 

Lähtökohta:  

Kasvamme yhdessä -illat ovat vanhempien/huoltajien, yläkouluikäisten nuorten sekä koulun 
oppilashuollon henkilöstön ja muiden kunnassa nuorten kanssa toimivien yhteisiä kouluiltoja.  

Toiminnallisen illan aikana yläkoululaiset ja vanhemmat/huoltajat pohtivat yhdessä nuorten 
kasvuun, kehitykseen ja arkielämään liittyviä ajankohtaisia asioita. 

Kasvamme yhdessä -ilta on oppilaille kouluaikaa. 

 

Tavoite: 

Kasvamme yhdessä -illan tavoitteena on osallistaa vanhempia mukaan koulun arkeen, tutustuttaa 
vanhempia toisiinsa ja luokan oppilaisiin sekä vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja tukea 
laajemmin vanhempien ja viranomaisen välistä kasvatuskumppanuutta.  Samalla mahdollistuu 
vertainen keskustelu samanikäisten nuorten arjen asioista. Kasvamme yhdessä -illan aikana 
luokan oppilaat tutustuvat luokkakavereiden vanhempiin. Iltojen tavoitteena on tarjota myös 
nuorten hyvinvointiin liittyvää tietoa ja tukea oppilaille.  

Ideana on järjestää 1 - 2 yhteistä iltaa nuorille ja heidän vanhemmilleen ja antaa illan aikana tietoa 
ja tukea arkipäivän haasteisiin. 

Tavoitteena on myös kunnan eri hallintokuntien työntekijöiden yhteistyön lisääminen. 

 

Kasvamme yhdessä -illan sisältö: 

Kasvamme yhdessä -ilta alkaa joko asiantuntija-alustuksella tai muulla illan teemaan sopivalla 
johdannolla. Illan aloituksen teema/teemat valitaan koulun arjessa esillä olleiden aiheiden 
perusteella. Aiheet ovat yleensä nuorten elämään ja koulunkäyntiin liittyviä asioita; esimerkiksi 
nuoren kasvu ja kehitys, vapaa-aika/harrastukset, kaverisuhteet, päihteet, viihde / some, 
kiusaaminen, ravitsemus tai säännöt. Alustuksessa voidaan hyödyntää myös kouluterveyskyselyn 
tuloksia koulukohtaisesti. Aloituksen jälkeen teemojen työstämistä jatketaan ryhmissä.  

Ryhmiin jakaannutaan siten, että perheenjäsenet menevät keskenään eri ryhmiin. Ryhmissä 
nuoret ja aikuiset keskustelevat illan teemaan liittyvistä kysymyksistä ja kirjaavat vastauksensa 
ylös. Ideana on, että kysymyksiin saadaan perusteltuja näkökulmia toisten perheiden käytänteistä. 
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Illan päätteeksi ryhmien vastaukset käydään läpi ja keskustelua jatketaan yhteisesti. 
Ryhmätyöskentelyn aikana nautitaan myös iltapalaa. 

Illan kesto on noin 2,5 tuntia. 

 

Illan toteutuksesta vastaavat: 

Kasvamme yhdessä -illan vetäjät voivat olla nuorten ja perheiden kanssa toimivia 
ammattihenkilöitä ja kolmannen sektorin edustajia (koulukuraattori ja –psykologi, 
kouluterveydenhoitaja, kuntien nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajan työntekijä, perhetyöntekijä, 
seurakunnan nuorisotyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja tai järjestöjen edustajat).  

Luokan opettaja on illan toteutuksessa mukana haluamallaan tavalla, mutta hänellä ei ole 
vetovastuuta. Opettajan rooli illan aikana on vastata iltapalatarjoilun järjestämisestä, ja hän voi 
seurata vapaasti keskusteluja. Opettaja voi halutessaan ottaa osaa illan päätteeksi käytävään 
kokoavaan keskusteluun. Kasvamme yhdessä -illan jälkeen on toivottavaa, että opettaja käyttäisi 
yhden oppitunnin verran aikaa illan aiheista keskusteluun oppilaiden kanssa. 

 

Kasvamme yhdessä -illan valmistelu:  

1. Koulussa tehdään päätös toteuttaa yhteinen Kasvamme yhdessä vanhempain- ja 
nuortenilta. Samalla päätetään, mille koulun ikäryhmälle tai –ryhmille ilta / illat 
järjestetään. Joissakin kouluissa illat on järjestetty myös kahdelle tai jopa kaikille 
yläkoulun ikäryhmille. 

2. Nimetään vastuuhenkilö, joka kokoaa työryhmän valmistelemaan iltaa. Työryhmään 
kutsutaan kaikki illassa toimivat henkilöt joko oppilashuollosta, paikkakunnan nuoriso-, 
tai vapaa-aikatoimesta, seurakunnasta, sosiaalitoimesta, terveyskeskuksesta tai 
järjestöistä. Työryhmän jäsenet perehdytetään illan toteutukseen, ja heidän kesken 
jaetaan illan toteutukseen liittyvät vastuut. Ryhmän jäsenten huolellinen 
perehdyttäminen ja sitouttaminen on tärkeää onnistuneen illan takaamiseksi. Työryhmä 
laatii joko itse illan teeman sisältyvät kysymykset tai sopivat, että koulun oppilaat 
laativat ne jonkin oppitunnin aikana. Kysymyksiä laaditaan kaikkiaan 10 – 20. 

3. Vastuuhenkilö varaa iltaan alustajan tai vaihtoehtoisesti hän voi sopia esim. koulun 
ilmaisutaidon ryhmän kanssa illan teemaan sopivasta näytelmästä, mikä toimii illan 
aiheen alustuksena.  

4. Sovitaan illan ajankohta. Nimetty vastuuhenkilö huolehtii, että kutsu lähetetään hyvissä 
ajoin koteihin (malli liitteenä). Kutsun allekirjoittaa koulun rehtori. Kutsuun on hyvä 
laittaa tietoa illan sisällöstä, kutsun viimeinen vastauspäivä sekä tiedustelu, montako 
henkeä perheestä osallistuu. Kutsusta selviää, että ilta on oppilaille kouluaikaa, joten 
poissaolosta on sovittava opettajan kanssa erikseen normaalin käytännön mukaisesti, 
eikä sisarusten mukanaolo ole suotavaa.  
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5. Ennen Kasvamme yhdessä -iltaa työryhmä kokoontuu koululle suunnittelemaan 
konkreettisesti illan toteutuksen. Koululla mietitään sopivat tilat; alustukselle sekä 
ryhmäkeskusteluihin ja iltapalan nauttimiseen. Alustuksen ajan kaikki ovat joko 
juhlasalissa tai auditoriossa ja sen jälkeen oppilaat vanhempineen siirtyvät 
kotiluokkiinsa luokanvalvojan ja luokkatilanteen vetävän työntekijän johdolla. 

6. Työryhmän on hyvä yhteisesti käydä läpi illan kulku vielä ennen aloitusta sekä kerrata 
luokanvalvojan ja ohjaajien tehtävät (liite?). 

 

Esimerkkejä Kasvamme yhdessä -iltojen toteutuksista: 

1. Esimerkki illasta 

Toteutus: 

• Koulun rehtori, toivottaa vanhemmat ja oppilaat tervetulleiksi Kasvamme yhdessä –
iltaan. Hän kertoo lyhyesti Kasvamme yhdessä -illan taustasta ja kyseisen illan 
ohjelmasta. Lisäksi hän kertoo, että toinen vastaavanlainen ilta on tulossa tiettynä 
ajankohtana, jolloin aiheena on päihteet. Hän kertoo tämän illan aiheen, joka on 
koulukiusaaminen. Kiusaamiseen liittyen 9-luokan oppilaat ovat valmistaneet kolme 
lyhyttä näytelmään, jotka he esittävät. Ennen esityksen alkua rehtori pyytää myös 
henkilökuntaa ja luokissa illan aikana työskenteleviä koulun ulkopuolisia työntekijöitä 
(ohjaajia) esittäytymään (n. 5 - 10 min.). 

• 9-luokkalaiset esittävät näytelmänsä sekä kertovat omia näkemyksiään ja ajatuksiaan 
kiusaamisesta omassa avauspuheenvuorossaan. He kertovat kuulijoille, mitä 
kiusaaminen heidän mielestään voi olla, millaisia oppilaita saatetaan kiusata ja 
millainen henkilö kiusaaja voi olla.  (30 – 40 min) 

• Esityksen jälkeen vanhemmat ja oppilaat menevät luokkiin luokanvalvojan ja 
luokkatilanteen ohjaajan kanssa. 

• Luokanvalvoja on jakanut oppilaat jo valmiiksi ryhmiin siten, että hyvät kaverit ovat eri 
ryhmissä. Luokassa luokanvalvoja jakaa oppilaiden vanhemmat ryhmiin (mikäli ei ole 
sitä jo aiemmin tehnyt) siten, että yhdessä ryhmässä on max. 4 ja min. 2 vanhempaa. 
Vanhemmat jaetaan eri ryhmiin kuin heidän lapsensa ja puolisonsa. 

• Kun luokissa olevat ryhmät ovat valmiina, ryhmät hakevat iltapalan ja heille jaetaan 2 – 
3 kysymystä illan teemaan liittyen. Kahvittelun lomassa ryhmät keskustelevat heidän 
ryhmänsä aiheena olevista kysymyksistä ja kirjaavat ajatukset paperille. Ryhmille 
korostetaan sitä, että kaikkien vastaukset ovat yhtä tärkeitä, ja kaikilla on oikeus sanoa 
omat mielipiteensä asiaan. Kenenkään ei ole lupa tuomita toisten mielipiteitä asiassa. 
Vanhempien tehtävä on kannustaa nuoria kertomaan omia ajatuksiaan. (20 - 25 min) 

• Mikäli keskustelua ei ryhmissä synny, ohjaaja voi mennä keskusteluttamaan ryhmää ja 
antaa vinkkejä käsiteltävästä kysymyksestä. Jos ryhmä saa nopeasti omat 
kysymyksensä käsiteltyä, heillä on mahdollisuus saada lisäkysymyksiä pohdittavaksi. 
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• Ryhmäkeskustelujen jälkeen kustakin ryhmästä joku tai kaikki oppilaat tulevat luokan 
eteen näyttäen dokumenttikameralla ja lukien ääneen heidän ryhmänsä kysymykset ja 
vastaukset. Kunkin kysymyksen jälkeen on yleinen keskusteluosuus kysymyksestä, ja 
toiset ryhmät voivat tällöin täydentää vastauksia omilla mielipiteillään. Näin edetään 
jokaisen kysymyksen kanssa. (20 min) 

• Lopuksi vanhemmat, oppilaat ja henkilökunta täyttävät palautelomakkeet (Liite) ja 
jättävät ne ohjaajalle. 

• Palautteista tehdään yhteenveto, jota hyödynnetään seuraavien iltojen suunnittelussa. 
Palautekooste voidaan myös laittaa koulun kotisivulle nähtäväksi. Kysymyksistä ja 
vastauksista tehdään myös vanhempien niin halutessa kooste, joka lähetetään kaikkien 
oppilaiden perheille esim. Wilman liitteenä. 

• Illan päätteeksi perheille voidaan jakaa Kasvamme yhdessä –ilta ja Nuoret esite ja 
nuorille 

 
2. Esimerkki illasta 

Toteutus: 

• Koulun rehtori toivottaa vanhemmat ja oppilaat tervetulleiksi Kasvamme yhdessä –
iltaan. Hän kertoo lyhyesti, Kasvamme yhdessä -illan taustasta ja kyseisen illan 
ohjelmasta. Tämän illan aiheena nuoren kasvu ja kehitys sekä arkeen liittyvät haasteet. 
Illan alustuksen aiheesta tulee pitämään nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Ennen 
alustuksen alkua rehtori pyytää myös henkilökuntaa ja luokissa illan aikana 
työskenteleviä koulun ulkopuolisia työntekijöitä (ohjaajia) esittäytymään (n. 5 - 10 min.). 

• Illan alustaja kertoo nuoren kasvusta ja kehityksestä, milloin vanhempien on syytä olla 
huolissaan nuoresta, mikä on normaalia ja kuuluu kehitykseen. Myös nuorille voidaan 
antaa vinkkejä, koska heidän kannattaa huolestua omista ystävistään. Alustaja voi 
kertoa myös arjen haasteista, nuorten päihdekokeiluista, säännöistä, nuorten ja 
vanhempien vastuista jne. (30 – 40 min) 

• Esityksen jälkeen vanhemmat ja oppilaat menevät luokkiin luokanvalvojan ja 
luokkatilanteen ohjaajan kanssa. 

• Luokanvalvoja on jakanut oppilaat jo valmiiksi ryhmiin siten, että hyvät kaverit ovat eri 
ryhmissä. Luokassa luokanvalvoja jakaa oppilaiden vanhemmat ryhmiin (mikäli ei ole 
sitä jo aiemmin tehnyt) siten, että yhdessä ryhmässä on max. 4 ja min. 2 vanhempaa. 
Vanhemmat jaetaan eri ryhmiin kuin heidän lapsensa ja puolisonsa. 

• Kun luokissa olevat ryhmät ovat valmiina, ryhmät hakevat iltapalan ja heille jaetaan 2 – 
3 kysymystä illan teemaan liittyen. Kahvittelun lomassa ryhmät keskustelevat heidän 
ryhmänsä aiheena olevista kysymyksistä ja laittavat ajatuksiaan paperille. Ryhmille 
korostetaan sitä, että kaikkien vastaukset ovat yhtä tärkeitä, ja kaikilla on oikeus sanoa 
omat mielipiteensä asiaan. Kenenkään ei ole lupa tuomita toisten mielipiteitä asiassa. 
Vanhempien tehtävä on kannustaa nuoria kertomaan omia ajatuksiaan. (20 - 25 min) 
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• Mikäli keskustelua ei ryhmissä synny, ohjaaja voi mennä keskusteluttamaan ryhmää ja 
antaa vinkkejä käsiteltävästä kysymyksestä. Jos ryhmä saa nopeasti omat 
kysymyksensä käsiteltyä, heillä on mahdollisuus saada lisäkysymyksiä pohdittavaksi. 

• Ryhmäkeskustelujen jälkeen kustakin ryhmästä joku tai kaikki oppilaat tulevat luokan 
eteen näyttäen dokumenttikameralla ja lukien ääneen heidän ryhmänsä kysymykset ja 
vastaukset. Kunkin kysymyksen jälkeen on yleinen keskusteluosuus kysymyksestä, ja 
toiset ryhmät voivat tällöin täydentää vastauksia omilla mielipiteillään. Näin edetään 
jokaisen kysymyksen kanssa. (20 min) 

• Lopuksi vanhemmat, oppilaat ja henkilökunta täyttävät palautelomakkeet (Liite) ja 
jättävät ne ohjaajalle. 

• Lisäksi perheille jaetaan esitteet Kasvamme yhdessä (Liite 3)sekä Nuoret (Liite 4) 

• Palautteista tehdään yhteenveto, jota hyödynnetään seuraavien iltojen suunnittelussa. 
Palautekooste voidaan myös laittaa koulun kotisivulle nähtäväksi. Kysymyksistä ja 
vastauksista tehdään myös vanhempien niin halutessa kooste, joka lähetetään kaikkien 
oppilaiden perheille esim. Wilman liitteenä. 
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LIITE 10 Valinta -ehkäisevä huumetyö palautekyselyn koonti 
 

Pois syrjästä -hankkeen Rauman kehittämisosion koonti yhdeksäsluokkalaisten 
vastauksista koskien Valinta- ehkäisevän huumetyön pilottia 

 

Pois syrjästä -hankkeen Rauman kehittämisosio pilotoi marraskuussa 2014 Valinta – ehkäisevän huumetyön 
kokonaisuutta. Valinta-kokonaisuudessa nähdään tositapahtumiin perustuva, Tähtiverstas ry:n 
käsikirjoittama, ohjaama ja esittämä näytelmä nuoren valinnoista ja sen seurauksista. Valinta sisältää myös 
päihdetyöntekijän lyhyen luennon päihderiippuvuudesta sekä kokemusasiantuntijoiden osuuden, jossa he 
kertovat oman tarinansa. Lopuksi oppilaat voivat tehdä kysymyksiä päihdetyöntekijälle sekä 
kokemusasiantuntijoille.  

Oppilaille teetettiin webropol kysely n. kuukauden päästä esityksestä siten, että jokainen oppilas vastasi 
itsenäisesti. Kyselyyn vastasi  80 yhdeksännen luokan oppilasta. 

KYSELYSSÄ ESITETYT KYSYMYKSET 

VALINTA 9-LUOKAT 

1. Luettele 10 asiaa jotka jäivät mieleen Valinta esityksestä? 

2. Esityksen jälkeen kuulit kuinka Monika tai Tiina kertoivat omasta päihteidenkäytöstään ja 
toipumisestaan. Tämän jälkeen sinua pyydettiin esittämään kysymyksiä. Kysyitkö jotain? KYLLÄ/ET 
jos ei niin miksi et 

3. Kerro viisi asiaa jotka jäivät mieleen Monikan tai Tiinan tarinasta 

4. Keskustelivatko oppilaat ryhmässäsi? KYLLÄ/EI jos ei niin miksi luulet että keskustelua ei syntynyt? 

5. Kysyitkö itse mitään KYLLÄ/EN jos et niin miksi et? 

6. Oletko kertonut Valinta näytelmästä tai Monikan/Tiinan tarinoista jollekin? KYLLÄ minkälaisia 
asioita, EN 

7. Kerro mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä että raumalaiset nuoret eivät käyttäisi päihteitä? 

 
Tähän on koottu sanalliset vastaukset.  

Luettele 10 asiaa jotka jäivät mieleen Valinta esityksestä? 
 
”Että huumeet on huono asia, se vaikuttaa käyttäjään negatiivisesti ja hänen läheisiinsä. Huumeiden 
kauppaaminen on myös laitonta, kuin myös huumeet. Huumeiden käyttö nuorena voi huonontaa kehitystä 
murrosiässä. Huumeisiin voi tulla riippuvuus ja yleensä riippuvuuden takia tulee rahapulaa, koska pitää 
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maksaa huumekauppiaalle rahaa huumeista. Huumeisiin voi menehtyä. Jos jää huumeista kiinni ei saa 
tiettyä työtä, mitä haluaisi tehdä. Jos on raskaana sikiö kärsii siitä.” 

”Huumeisiin jää koukkuun. ei kannata käyttää huumeita. Huumeisiin voi kuolla ja lapset viedään pois 
huumeiden käyttäjiltä” 

”Ei mitään hyvää päihteidenkäytössä” 

”Rupesin miettimään että oikeasti päihteidenkäyttö on todella haitallista ja pahimmassa tapauksessa johtaa 
kuolemaan” 

”Se kun niiden pienten lasten isosisko käytti huumeita ja kun ne meni sinne kylään ja kun se ei ollukkaan 
kunnos sitte siellä. Sit ku se huumeidenkäyttäjä sai lapsen mut ei saanu pitää sitä. Esitys oli kaikin puolin 
tosi hyvä ja pisti miettimään asioita.” 

”huumori, oli tehty niin että se ei ollut vaan yks tylsä pitkä luento, vaan se oli myös hauska ja huomasi että 
se soveltui paremmin tämän ikäisille kuin 7-luokkalaisille. Se kertoi paljon mitä voi ihan oikeasti käydä jos 
joutuu huumeisen sekaan. Se pisti kyllä miettimään että ei kannata kokeilla. Yhdestä kerrasta voi koitua 
kohtaloksi” 

”Ei kannata kokeilla koskaan, kieltäytyä jos joku tarjoaa” 

”Huumeita ei kannata käyttää, niitä saa joka paikasta” 

”Huumeidenkäyttö vaarallista. huumeisiin voi kuolla ja ne aiheuttavat riippuvuutta. Ei ikinä kannata aloittaa 
käyttöä” 

”Se oli hieman puuduttava, mutta hyvin kantaa ottava, tollasia näytelmiä pitäisi olla enemmänkin, siinä 
kerrottiin hyvin erilaisia kokemuksia. Se oli myös hauska, uskon että kukaan ei halua käyttää huumeita.” 

”Osattiin käyttää nuorten kieltä eikä turhaan siisteilty” 

”Se oli hyvä esitys, ihan todenmukainen niinku se ex narkkariki sano. Kyl huomas et huumeidenkäyttö pilaa 
elämän. Mut välttämättä ei tarvii olla huumeperheestä tai itte huumehörhö et joutuu kokemaan tollasta. 
En tiiä onko ne näyttelijät ikinä käyttäny , mut ne näytteli niin hyvi et vois kul oikeesti luulla et iha oikeesti 
neki on narkkareita et näyttelijän lahjat ainakin on kunnos. Yks ongelma kuitenki, se vankila hommeli. Ku 
Suomen vankilois vangeil on nii hyvät oltavat et joku saattaa tehä tahalla jotai tosi pahaa et sais ilmase 
ruuan ja katon päänsä päälle” 

Esitys oli hyvin viihdyttävä. Itseeni esitys ei vaikuttanut millään tavalla, koska olen tietoinen huumeista ja 
niiden vaarallisuudesta. Ite en käytä/tule käyttämään päihteitä, joten en varmastikaan ole kohderyhmä. 
Uskon ja toivon että esitys vaikutti tiettyihin oppilaisiin. Mielestäni esitys oli hyvin onnistunut ja siinä oli 
hyvä sanoma. Nautin esityksestä paljon ja toivon että tulevaisuudessakin tulee olemaan vastaavia 
esityksiä.” 

”Kuinka paljon kuolemaa tuskaa ja kipua huumeet aiheuttavat henkisesti ja fyysisesti. Siinä oli pieniä lapsia 
joiden sisko käytti huumeita esitys opettaa että huumeet vaikuttaa myös kaikkiin ympärillä oleviin. Tintsu 
halus että kannabis laillistettaisiin koska se oli ”harmiton” huume”. Lpulta itsekin sortui huumeisiin 
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poikaystävänsä Oscarin kautta. Sekin sisälsi facktan että huumepiireissä liikkuminen ja kannabiksen käyttö 
myöhemmin aiheuttavat se että siirtyy vahvempiin huumeisiin. Tintsu tuli raskaaksi mutta sortui 
uudelleen.” 

Monikan ja Tiinan tarinat mitä jäi/tuli mieleen? 

”Aika paha. Lähellä ettei kuollu. Perhe samassa jamassa. ei oo paljon perhettä jäljellä koska kaikki kuollu 
huumeisiin. Pääsi kuitenkin kuiville” 

”Käyttö alkoi dokaamalla ja siirtyi pikkuhiljaa kovempiin aineisiin. Hänellä oli ollut aika hurja menneisyys, 
enkä todellakaan haluaisi semmoista.” 

”Päihteet pilas koko elämän. Poika, mies ja vanhemmat kuoli huumeidenkäytön seurauksena. Sortu monta 
kertaa uudestaan. Oli vankilas ja eli varastelulla.” 

”Rankka lapsuus, omat lapsensakin on käyttäny huumeita, ollut kuivilla nyt 13 vuotta. Nykyään hänen ei 
tulis mieleenkään käyttää huumeita j os hänen lapsensa kysyisi että paljonko tästä kannattaisi maksaa; hän 
vetäis turpaan.” 

”Lapsen kuolema, muutenkin asiat lapsista, omat mietteet, tulevaisuuden suunnitelmat ja rohkeus tulla 
puhumaan noin avoimesti. ” 

”Hänen poikansa kuolema. Kuinka vaikeaa on ollut lopettaa huumeidenkäyttö. Kuinka pahoihin ongelmiin 
hän joutui. Mitä kaikkea hän menetti ja kuinka menetettyä ei voi saada takaisin. Tuli myös huomattua, 
kuinka huumeet muuttavat käyttäjäänsä.” 

”Aika rankka elämä. Hänellä oli todella vaikea päästä pois huumeista. Ei kannata aloittaa 
huumeidenkäyttöä.”  

”Se tappoi tavallaan oman lapsensa. Poltti huumeita oman poikansa kanssa. Kuulosti perus nistiltä. Oli 
joutunut vankilaan.” 

Kenelle ja mitä olet kertonut Valinta esityksestä? 

”Että oli hyvä esitys ja että sai ajattelemaan” 

”Kerroin kavereilleni koska minulla on semmoisia kavereita jotka käyttää huumeita, ajattelin että jos kerron 
niin he alkavat miettimään asiaa ja lopettaisivat sen.” 

”Päihteidenkäyttö on todella turhaa, sanoin kotona porukoille et millanen se oli ja mist siel puhuttiin” 

”Puhuttiin luokkakavereiden kanssa esityksen jälkeen.” 

Vanhemmille kerroin koska uskon esityksen kolahtavan monelle kalloon” 

”Kavereiden kanssa puhuttiin siitä kuinka sokea hän oli huumeisiin.” 

”Että miten huumeet vaikuttavat elämääsi. Ja mitkä on niiden huumeiden seuraukset” 

”Lähes kaiken mitä muistin” 
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Mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä että nuoret eivät käyttäisi päihteitä? 

”Mun mielestä nämä päihdevalsitukset on hyviä” 

”pidettäisiin enemmän tällaisia tapahtumia” 

”Aloittaa asennekasvatus jo ala-asteella. Valistaa lasten vanhempia huumeista. Jos ysiluokalla on syntynyt 
kiinnostus päihteisiin sitä on vaikea muuttaa. Tämän näytelmän kaltaisia esityksiä.” 

”Enmä usko että sitä voi täysin estää mutta jollain tällaisilla hyvillä esimerkeillä mitä voi tapahtua” 

”Saman tyylisiä esityksiä ja tilaisuuksia lisää. Minusta se oli todella hyvä valistus. Tykkäsin siitä että kaikki 
näytettiin ja kerrottii niin konkreettisesti ja että paikalla oli joskus huumeita käyttäneitä.” 

”Pitäisi kai pitää huoli, ettei ole ketään joka voisi tuoda päihteitä. Mutta sellainen on mahdotonta. 
Vastaavilla esityksillä ja puheilla saadaan kyllä monen mieleen taottua ettei kannata olla 
päihteidenkäyttäjänä. Myös nuorille on puhumassa joku joka on käyttänyt huumeita, eikä hienostele 
asioillaan, niin nuoret saavat ymmärryksen paremmin.” 

”Huumeita käyttäneet puhuisivat enemmän nuorille ja kertoisivat omia kokemuksiaan ja haittoja mitä 
elämään on tullut huumeiden myötä. Monikan tarina sai minut varmuuteen etten koskaan edes aio kokeilla 
huumeita.” 

”Enemmän tämänkaltaista valistusta, viesti meni hyvin perille tällä lailla.” 
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LIITE 11 Toimintamallien vastuutahot ja henkilöt 
 
Toimintamallien vastuutaho ja vastuuhenkilöt 
 
Toimenpide Vastuutaho Vastuuhenkilö 
Ehkäisevän päihdetyön 
koordinaatio 

Lastensuojelu Lastensuojelutyön päällikkö 
Johanna Ylikoski 
johanna.ylikoski@rauma.fi 

Ehkäisevän päihdetyön 
vuosikello 

Nuorisopalvelut Nuorisotyön koordinaattori 
Marjo Jasu 
marjo.jasu@rauma.fi 

Ehkäisevän päihdetyön 
menetelmävalikko 

Nuorisopalelut Nuorisotyön koordinaattori 
Marjo Jasu 
marjo.jasu@rauma.fi 

Päihdepalvelupolku Lastensuojelu Sosiaaliohjaaja  
Sarita Kiuru 
sarita.kiuru@rauma.fi 

Omin jaloin ohjauskaavio Nuorisopalvelut Nuorisotyön koordinaattori 
Marjo Jasu 
marjo.jasu@rauma.fi 

Luvattomien 
koulupoissaolojen 
ehkäisymalli 

Perusopetus Perusopetusjohtaja 
Hanna Viljanen-Lehto 

Toiminnalliset 
vanhempainillat 
(selviytymispeli, kasvamme 
yhdessä) 

Nuorisopalvelut Nuorisotyön koordinaattori 
Marjo Jasu 
marjo.jasu@rauma.fi 
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