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Taustaa

•

Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa 10,4 litraa vuonna 2018 (THL).

•

Vuonna 2013 alkanut vähenemisen trendi pysähtynyt.

•

Alkoholihaitat ovat Suomessa WHO:n vertailumaita suuremmat. Esim.
alkoholista johtuva ennenaikainen kuolleisuus on Ruotsiin verrattuna
miehillä 7-kertainen, naisilla 5-kertainen (Karlsson ja Raitasalo, WHO:n
kansanterveystyö tuottaa tulosta… Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu, THL 2019).

•

Humalahakuisuus: suomalaiset juovat suuria alkoholimääriä kerralla,
heistä eniten 30–49-vuotiaat miehet ja 15–29-vuotiaat naiset (THL 2018)
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”Jokainen alkoholisti on
joskus ollut kohtuukäyttäjä.”

Päihdehaitat ovat moninaisia

Kaarlo Simojoki
päihdelääketieteen työelämäprofessori
A-klinikka Oy:n lääketieteellinen johtaja

Päihteet aiheuttavat inhimillisesti tarkastellen merkittäviä
haittoja niin yksilölle kuin lähiyhteisölle.
•

Runsas kertajuominen aiheuttaa sosiaalisia haittoja jo
ennen riippuvuusoireilua (esim. A-klinikkasäätiö/Päihdelinkin Auditaineiston analyysi, 2017)

•

Eurooppalaisten juomatapoja kartoittanut Eurocareraportti (2016) vahvistaa, että Suomessa alkoholin
koetaan aiheuttavan sosiaalisia haittoja enemmän kuin
muissa maissa.

•

Suomessa on 1,7 miljoonaa alkoholia ongelmallisesti
käyttävän läheistä (koottu THL:n luvuista).
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”Koen myös, ettei minulla ole voimia
hankkia lapsia ennen kuin (vanhempani)
tilanne muuttuu. Jos se ei muutu, lapset
jäävät hankkimatta, vaikka olen hyvässä
parisuhteessa ja taloudellisesti menee
hyvin.”
Aikuinen, jonka vanhemmalla mt+p
Lähde: Ringbom, H. & Jurvansuu, S. (2019): Rakkautta,
vihaa, pelkoa ja toivoa - mielenterveys- ja päihdeomaisten
tunteet läheistään kohtaan. Tietopuu: Katsauksia ja
näkökulmia 7/2019:1-15.

Päihdehaitat ovat moninaisia
• 23 % 18–65-vuotiaista on kokenut
lapsuudenperheessään haittoja aikuisten
alkoholinkäytöstä (tilaaja A-klinikkasäätiö, Lasinen lapsuus, tutkija Taloustutkimus
2016).

• Päihteet lisäävät riskiä myös mielenterveyden ongelmiin.
• Mielenterveyden ongelmat voivat lisätä riskiä päihteiden
käyttöön.
• Alkoholihaitat aiheuttavat Suomessa noin 1,6 miljardin
euron välittömät kustannukset (Stockwell ym. Finnish alcohol policy at the
crossroads. Stockwell, 2019)
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Suomen väestö ikääntyy
nopeinta vauhtia
Euroopassa. Jos työurat
lyhenevät, kuka maksaa
ikääntyneiden hoivan?

Suomi ja Eurooppa
•

Sekä eduskuntatyössä että sote-työssä on jaettu huolta
päihdehoitojaksojen lyhentymisestä ja toipumispolkujen
vähyydestä (esim. kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen 12.12.2018)

•

WHO haluaa vähentää alkoholihaittoja Euroopassa. Se on
asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä
jäsenmaiden pitäisi vähentää omaa alkoholinkulutusta 10 %
vuodesta 2013.

•

Suomessa tästä tavoitteesta ollaan jäljessä puoli litraa
(Karlsson ja Raitasalo emt).

•

WHO kannustaa jäsenmaitaan ottamaan käyttöön kaikki
vaikuttavat keinot alkoholihaittojen vähentämiseksi.
Saatavuuden rinnalle on nostettu puheeksiotto.
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Miltä tilanne näyttää Suomen työpaikoilla?
Mitä asioita työpaikkojen avainhenkilöt kokevat
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä
vaikeuttaviksi?

•

”Juomista pidetään jokaisen omana asiana”
(2/3 listasi kärkeen)

•

”Epäselvyyttä siitä kenen vastuulla
ennaltaehkäisy on” ja ”Heikko johtaminen”
(1/3)

•

Alkoholihaittoja ennaltaehkäisevä toiminta ei
ole suunnitelmallista
n=849, julkaistu 2016
https://a-klinikkasaatio.fi/sites/default/files/tyoelama_ja_alkoholin_haitat_raportti_aklinikkasaatio.pdf
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Miltä tilanne näyttää Suomen työpaikoilla?
Mitä asioita työpaikkojen avainhenkilöt kokevat
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä
vaikeuttaviksi?

•

Tietovajetta ”alkoholin merkityksestä työkyvyn,
työssä jaksamisen ja työstä palautumisen
näkökulmista” (yli puolet toivoo lisää tietoa)

•

Tiedontarvetta ”alkoholinkäytöstä ja
työturvallisuudesta” ja ”varhaisen tuen mallista”
ja ”työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöstä
(1/3)

•

Työpaikalla ei ole ollut alkoholihaittoja ja niiden
ennaltaehkäisyä koskevaa koulutusta (1/3)
n=849 (julkaistu 2016)
https://a-klinikkasaatio.fi/sites/default/files/tyoelama_ja_alkoholin_haitat_raportti_aklinikkasaatio.pdf

6.11.2019 Pirkko Hakkarainen

7

Kehitä työpaikkaasi
1. Työpaikoilla tulisi selvittää, mihin
toimintakokonaisuuteen ja millä tavalla
alkoholihaittojen ennaltaehkäisy voidaan integroida
organisaatiossa.

2. Vastuuroolit olisi selkeytettävä sekä työpaikan
sisällä että työntekijöiden ja työterveyshuollon
välillä.

A-klinikkasäätiö esittää kuusi
tutkimukseen perustuvaa
kehittämisehdotusta, joiden avulla
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä,
käsittelyä ja hoitoonohjausta
pystyttäisiin tukemaan entistä
paremmin työpaikoilla.

3. Koulutusta ja tiedotusta alkoholihaitoista ja niiden
ennaltaehkäisystä tulisi lisätä työpaikoilla.
Lähde: Työelämä ja alkoholin haitat – Kyselytutkimus Päihdehaitat hallintaan -suositusten toteutumisesta työpaikoilla (Hanna
Bennett, Pirkko Hakkarainen, Jouni Tourunen) A-klinikkasäätiön raporttisarja 64, 2016
https://a-klinikkasaatio.fi/julkaisut/3374
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Kehitä työpaikkaasi
4. Työpaikoilla tulisi lisätä tietoa ja osaamista
erilaisista alkoholihaittoja ennaltaehkäisevistä
välineistä ja menetelmistä niiden käytön edistämiseksi.
5. Työpaikat tarvitsevat tukea yhteisöllisyyden ja
välittämisen kehittämiseen alkoholihaittojen
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

6. Alkoholihaittoja kohdattaessa ja
ennaltaehkäisevässä työssä on tärkeää selvittää
työntekijän kokonaistilanne ja huomioida sekä
alkoholikulttuurin että muiden päihteiden käytön uudet
haasteet.

A-klinikkasäätiö esittää kuusi
tutkimukseen perustuvaa
kehittämisehdotusta, joiden avulla
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä,
käsittelyä ja hoitoonohjausta
pystyttäisiin tukemaan entistä
paremmin työpaikoilla.

Lähde: Työelämä ja alkoholin haitat – Kyselytutkimus Päihdehaitat hallintaan -suositusten toteutumisesta työpaikoilla (Hanna
Bennett, Pirkko Hakkarainen, Jouni Tourunen) A-klinikkasäätiön raporttisarja 64, 2016
https://a-klinikkasaatio.fi/julkaisut/3374
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Verkkokursseilta osaamista ja tavoitteellisuutta
•

A-klinikkasäätiöllä on tuottanut kaksi ilmaista puheeksioton
verkkokurssia:

1. sote-ammattilaisille Puheeksioton perusteet
• Väestön alkoholihaittojen ehkäisy ja vähentäminen
2. Työpaikkojen esimiehille Ota puheeksi päihteet työpaikalla.
• Henkilöstön päihdehaittojen ehkäisy ja vähentäminen osana
työhyvinvointia
Organisaatioyhteistyö → vaikuttavuus

Toimintamalli on kansainvälisesti validoitu (EU/RARHA)
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otapuheeksi.fi

• Haluatko kehittää kuntasi
osaamista ja varmistaa, että
pystytte edistämään
väestön terveyttä ja
hyvinvointia?
• Haluatko johtaa omaa
henkilöstöäsi kohti
parempaa työhyvinvointia ja
toiminnan tuloksellisuutta?
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Miksi verkkokurssi kuntien sote-ammattilaisille?
• Kunta ja maakunta pääsevät nopeasti edistämään asukkaidensa hyvinvointia.
• Kunnassa ammattilaisten osaaminen vahvistuu, ja sitä kautta luottamus
julkisiin sote-palveluihin kasvaa.
• Keino tavoittaa kaikissa maakunnissa toimivia ammattilaisia → tasa-arvoa ja
laatua palveluihin.
• Motivoi ammattilaisia tuen tarjoamiseen.
• Helpottaa uusien työntekijöiden perehdytystä.
• Mahdollistaa isot volyymit → jokainen voi opiskella itselle sopivana
ajankohtana ja palata aineistoihin tarvittaessa.
• Mahdollistaa organisaatio- ja väestötasoisen kehittämisen → yhteisten
tavoitteiden asettaminen ja seuranta helpottuvat.
→ Väestön hyvinvointi kasvaa ja tuo kunnalle kustannussäästöjä.
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Miksi verkkokurssi työpaikkojen esimiehille?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osaamisen kasvusta rohkeutta päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen.
Tukee avoimen keskustelukulttuurin luomista työyhteisöön → keskinäinen luottamus.
Auttaa tunnistamaan päihderiskejä työpaikalla → varhainen tuki työntekijälle.
Auttaa ottamaan päihteet puheeksi ja ohjaamaan tarvittavan avun piiriin.
Alkoholin lisäksi tietoa ns. sekakäytöstä ja huumeista.
Tukee päihdeohjelman toteuttamista.
Kannustaa hyvään yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa.
Motivoi esimiehiä ottamaan osaksi työhyvinvoinnin kehittämistä.
Auttaa uusien esimiesten perehdytyksessä → yhteinen ”kieli”
Mahdollistaa organisaatiotasoisen kehittämisen → yhteiset tavoitteet ja seuranta.

→ Edistää työhyvinvointia, vastuullista työnantajakuvaa ja työn tuottavuutta.
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Kehitä osaamistasi
Verkkokurssia voi
halutessaan ensin
pilotoida
pienemmällä
kokoonpanolla.

Verkkokurssit sisältävät
asiantuntijavideoita, tutkittua tietoa,
höydyllisiä linkkejä, sähköisiä omaapuvälineitä, tietovisoja ja
osaamista osoittavan lopputentin.

Hyväksytystä tentistä saa
kurssitodistuksen.
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Miten kurssi tilataan
Organisaation oma yhteyshenkilö tilaa
kurssin otapuheeksi.fi-sivun kautta.

Organisaatio voi itse määritellä
kurssitusajan keston.
A-klinikkasäätiö lähettää ohjeet ja
ryhmäavaimen yhteyshenkilölle.
Kurssitus voi alkaa.

A-klinikkasäätiö raportoi etenemisestä
yhteyshenkilölle.
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Vaikuttavuudesta
•

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman (2015) yhtenä
tavoitteena on lisätä ehkäisevän päihdetyön osaamista ja
tuoda päihdehaittojen ehkäisyn menetelmät osaksi
ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutusta.

•

Puheeksiotto ja neuvonta ovat tutkitusti vaikuttavaa
päihdetyötä.

•

Isona yhteiskunnallisena haasteena on, että alkoholin
puheeksiotto ei ole perusterveydenhuollossa systemaattista
(esim. Leena Alho, 2017).

•

Asiakkaan ja ammattilaisen keskinäinen vuorovaikutus ja
toimijuus vaikuttavat puheeksioton toteutumiseen. (Elina
Renko, 2018)
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”(Alkoholin ongelmakäytön)
puheeksiotto ja neuvonta
voisi toteutua sekä
sosiaalityön että
terveydenhuollon
toimintaympäristöissä
osana kokonaisvaltaista
asiakaan tai potilaan
kohtaamista.”
Elina Renko, VTT
Helsingin yliopisto

”Lisäsi rohkeutta
puhua/puuttua
alkoholihaittojen
kartoittamiseen.”

Palautetta sote-ammattilaisilta
•

•

•

Sote-ammattilaisille suunnattu
verkkokurssi julkaistiin syksyllä
2013 ja sillä on jo tuhansia
käyttäjiä.
Mittaritulos: asiakkaiden
kokema hyöty verkkokurssista
asteikolla 1–5 on tällä hetkellä
4.6
Verkkokurssin sisältö on
hyödynnettävissä myös kurssin
suorittamisen jälkeen.

”Lisäsi kyllä
tietämystäni suhtautua
asiaan ja sai itseni
pohtimaan omia
toimintatapojani.”
Anonyymiä palautetta
verkkokurssilta
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Anonyymiä palautetta
verkkokurssilta

Palautetta esimiesten verkkokurssilta
Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi julkaistiin toukokuussa 2018 ja sillä on jo satoja käyttäjiä.

Mittaritulos: koettu hyöty asteikolla 1–5 on tällä hetkellä 4.5
Anonyymiä avointa palautetta
”Koen, että sain rohkeutta ylipäätänsä puuttua asioihin herkemmin.”
”Uusi esimies saa tästä aineistosta hyvää tukea omaan esimiestyöhönsä.”
”Hyvin motivoivasti toteutettu kokonaisuus.”
”Kokemuspuheenvuorot olivat hyviä, koskettavia, ja tehokkaita.”
”Erittäin monipuolinen ja hyvä kurssi. Tietoa oli kattavasti ja koko koulutus oli mielenkiintoisesti rakennettu.”
”Erittäin hyvä tietopaketti. Monipuolisesti ajattelua herättävä, oppimista aktivoiva kokonaisuus.”
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Mallista tukea tavoitteisiin?

Organisaatioiden
kannattaa integroida
päihdehaittojen ehkäisy
ja vähentäminen
luontevaksi osaksi
omaa toimintaa.
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Kenelle suunnattu?
Sote-ammattilaiset ja
opiskelijat

Työpaikkojen esimiehet ja
luottamushenkilöstö, johtamisen
ja HR:n opiskelijat

A-klinikkasäätiön
sähköiset palvelut
tavoittavat joka kuukausi
keskimäärin 321 000
yksilöityä kävijää.
ainalähellä.fi

Kiitos ajastasi!
Annan mielelläni lisätietoja.
Pirkko Hakkarainen
verkkopalvelupäällikkö
A-klinikkasäätiö
pirkko.hakkarainen@a-klinikka.fi
GSM 050 5780 806
otapuheeksi.fi
8.11.2019
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