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Johdanto

Tämä opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, koke mus  asiantuntijoille 
ja muille alkoholinkäytön vähentämiseen tähtäävän ryhmä toiminnan ohjaamisesta kiinnostu-
neille. Opas on syntynyt Tapatuunaus-hankkeesta (Tapatuunaus – Työttömien ja työvoiman ulko-
puolella olevien alkoholinkäytön yhteisölähtöinen vähentäminen) saadun kokemuksen pohjalta. 

Hankkeen tavoitteena oli yhteiskehittää tutkijoiden, kokemusasiantuntijoiden, ammattilaisten ja 
hankkeen kohderyhmän kanssa valtakunnallisesti hyödynnettävissä oleva yhteisölähtöinen toi-
mintamalli alkoholinkäytön vähentämisen tueksi. Lisäksi tarkoituksena oli tuottaa kokemus tietoon 
pohjaavia työkaluja ammattilaisten käyttöön. Hanke toteutettiin vuosina 2017–2018 Sosiaali- ja 
terveysrahaston myöntämällä terveyden edistämisen määrärahalla. Kuntoutussäätiön kanssa  
yhteistyössä olivat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Vantaan työllisyyspalvelut ja Tatsi eli Työttömien 
ay-jäsenten tukiyhdistys ry. 

Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin toiminnallisia vertaisryhmiä, joille ei asetettu etukäteen val-
miita sisältöjä tai tavoitteita. Sisältö syntyi yhteistoimintana osallistujien kanssa ryhmissä, joiden 
ohjaajina toimivat kokemusasiantuntija ja vertaistukihenkilö työparina. Ryhmissä tuettiin kiinnos-
tuksen kohteiden löytymistä ja toteutettiin osallistujien ideoita yhdessä selvinpäin. 

Hankkeessa toteutettiin kolme pilottiryhmää, ryhmät kokoontuivat Helsingissä Malminkartanos-
sa ja Kalliossa sekä Vantaalla Tikkurilassa. Ryhmätapaamisia toteutettiin kerran viikossa neljän kuu-
kauden ajan (lokakuu 2017–helmikuu 2018). Pilottiryhmiin osallistuneet kokivat saaneensa paljon 
hyötyä osallistumisestaan. Ryhmän koettiin antaneen tukea alkoholinkäytön vähentämiseen ja 
raittiuden ylläpitämiseen, sekä auttaneen päihteettömien ystävien ja tuttavien saannissa. Toimin-
nasta oli saatu tukea omaan arkeen, ihmissuhteisiin ja voimavaroihin. Pilottiryhmistä saatujen hy-
vien kokemusten myötä ja osallistujien toi veesta Malminkartanossa järjestettiin jatkoryhmä, joka 
kokoontui viikoittain vuoden 2018 ajan. 

Vaikka ryhmätoiminnalle ei määritelty etukäteen sisältöjä, työs-
kentelymenetelmiä ja lähestymistapoja pohdittiin yhdessä hanke-
työryhmässä, jossa oli mukana tutkijoita ja psykologi sekä ryhmä-
toimintaa ohjaavat kokemusasiantuntijakoulutuksen saanut 
suunnittelija, kokemusasiantuntija ja vertaistukihenkilö. Ennen 
ryhmätoiminnan käynnistymistä hankkeessa perehdyttiin muun 
muassa sosiaaliseen markkinointiin, osallistamisen menetelmiin 
ja voimavara- sekä ratkaisukeskeiseen työ otteeseen. Keskeise-
nä suunnittelun työkaluna oli kokemusraadit, joiden avulla  
saatiin luotua alustavia sisältöjä ja toimintatapoja ryhmälle  
sekä tukea ryhmistä tiedottamiseen. 
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Tapatuunaus-hankkeessa ryhmien ohjauksessa hyödynnetiin 
moni erilaisia työskentelymenetelmiä, joita jokainen ohjaaja  
sovelsi suhteessa omaan asiantuntija-alueeseensa. Ohjaajan 
oppaan osio I tarjoaa hankkeen aikana kertyneeseen tietoon ja 
kokemukseen pohjautuvia ehdotuksia, esimerkkejä ja näköaloja 
lähtien liikkeelle toiminnan suunnitteluvaiheesta päätyen ryhmä- 
toiminnan toteutukseen ja siinä mahdollisesti esiin nouse-
viin haasteisiin. Lukujen 1—5 jokaisessa sisältö teemassa 
on ”Näin Tapatuunaajissa”-osuus, jossa hankkeessa ryhmien  
ohjaajina toimi neet kokemusasiantuntija ja vertaisohjaaja 
kerto vat miten Tapatuunauksessa asioita konkreettisesti toteutettiin. 
Viimei sessä luvussa (6) esitellään Tapatuunaus-jatkoryhmään osallistuneiden näkemyksiä siitä, 
minkälainen on hyvä ohjaaja.

Ohjaajan oppaan osiona II on Tapatuunaus-hankkeessa kehitetyt Asiakasprofiilit. Asiakasprofiilien 
tarkoituksena on kuvitteellisten henkilöiden kautta konkretisoida ja auttaa ymmärtämään päihtei-
denkäytön vähentämiseen liittyviä vaiheita ja arjen haasteita.

Osio III sisältää alkukeskustelurungon, jota ryhmänohjaaja voi hyödyntää tavatessaan osallistujia 
yksilöllisesti ennen ryhmätoiminnan aloitusta. Keskustelurunko on kehitetty Tapatuunaus-ryhmiin 
osallistuville tehdyistä alkuhaastatteluista saatujen kokemusten pohjalta.
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1. Suunnitteluvaihe ja ryhmän kokoaminen 

Miten tavoittaa osallistujat?

Ryhmistä tiedottaminen ja ryhmien markkinointi kannattaa suunnitella huolella. Työelämän ulko-
puolella olevia, alkoholinkäytön vähentämisestä kiinnostuneita henki löitä ei ole helppo tavoittaa, 
koska kohderyhmään kuuluvat eivät ole välttämättä minkään palvelun piirissä. Kokemusasiantun-
tijan tietotaito on hyvä ottaa käyttöön jo suunnitteluvaiheessa, kun pohditaan mistä toiminnasta 
kiinnostuneet henkilöt löyty vät, ja miten viesti toiminnasta heille välitetään. Myös kohderyhmään 
tai kohde ryhmään kuuluvien läheisistä muodostetun kokemusraadin hyödyntäminen auttaa ym-
märtämään kohderyhmän arvoja, tarpeita ja mahdollisia osallistumisen esteitä. 

Toiminnasta kannattaa tiedottaa mahdollisimman laajasti ja monin eri kanavin. Tiedottamisessa 
voi hyödyntää esimerkiksi sosiaalista mediaa, olemassa olevia verkostoja sekä erilaisia organisaati-
oita, jotka ovat tekemisissä työelämän ulkopuolella olevien tai päihteiden käyttäjien kanssa (esim. 
A-killat ja muut järjestöt, kaupunkien ja kuntien järjestämä asukastoiminta tai työllistymistä tuke-
vat palvelut). Erilaisissa organisaatiossa työskenteleviä voi pyytää kertomaan toiminnasta omille 
verkostoilleen, sekä pyytää mahdollisuutta järjestää organisaation tiloissa erillisiä tiedotustilai-
suuksia. Tiedotustilaisuudet, joissa potentiaaliset osallistujat pääsevät jo alustavasti tutustumaan 
ryhmän ohjaajaan ja toiminnan perusperiaatteisiin, madaltavat mukaantulon kynnystä. Esitteitä 
kannattaa jakaa laajasti, ruokakaupoista terveyskeskuksiin. Myönteinen viestintä, joka ei lokeroi ja 
leimaa osallistujia, on tärkeätä.

Keskeisiä asioita toiminnasta tiedottamisessa:

 eri organisaatioissa olemassa olevan toiminnan ja verkostojen 
       laaja hyödyntäminen
 erilaisten yhteisöjen, kuten perhe- ja kaveriporukoiden hyödyntäminen 
 myönteinen, arvostava, ei-leimaava viestintätyyli 
 toiminnan vapaaehtoisuuden ja riippumattomuuden esiintuominen
 ongelmakeskeisen ja osallistujien arjen haasteisiin keskittyvän puheen 
       tietoinen välttäminen 
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Näin Tapatuunauksessa:

Kohderyhmän tavoittaminen oli haasteellista, koska työelämän ulkopuolella olevat, 
omaan alkoholinkäyttöönsä vastikään huomioita kiinnittäneet henkilöt eivät välttä mättä 
ole minkään tahon palveluiden vaikutuspiirissä. Terveydenhuollon tiedot ovat salassa 
pidettäviä, ja näin ollen ulottumattomissamme. 
 
Tästä johtuen kohderyhmälle suunnattuja infotilaisuuksia pidettiin useita, yhteen sä  
lähes 40 noin 25:ssä eri paikassa. Infotilaisuuksia pidettiin muun muassa Helsingin 
kaupungin asukastaloissa, sosiaalitoimistojen yhteydessä olevissa asiakastiloissa, EHYT 
ry:n Elokolossa, Klubitaloissa ja Diakonissa-laitoksen Hoiva Oy:n klinikalla. Osallistujia 
infotilaisuuksissa oli yleensä suunnilleen 10. 

Infotilaisuudet olivat vapaamuotoisia, kokemusasiantuntijan ja suunnittelija/kokemus-
asiantuntijan yhdessä pitämiä tilaisuuksia, jotka kestivät puolesta tunnista tuntiin. 
Aluksi kerrottiin perustietoja toiminnan tarkoituksesta ja toteutuksesta, tämän jälkeen 
käytiin vapaamuotoista keskustelua, jonka yhteydessä kokemusasiantuntijat saattoivat 
kertoa myös omista kokemuksistaan. Pyrkimyksenä oli luoda tunnelma, joka olisi omiaan 
innostamaan kuulijoita mukaan ryhmätoimintaan. Kuulijoille suunnatttu viesti oli: ”tule 
kanssamme kehittämään Tapatuunaus-ryhmää”, sen sijaan että olisi lähtökohtaisesti 
tarjottu apua. Tapatuunaus antoi nimenomaan mahdollisuuden tulla mukaan kehittämään.

Tietoa alkavista ryhmistä jaettiin myös kohderyhmän kanssa tekemisissä oleville ammatti -
laisille. Vierailuja tehtiin muun muassa Rikosseuraamuslaitokselle, Järvenpään päihde-
sairaalaan, kuntouttavan työtoimintaan (Vantaan valmen nus-talot Reeli, Luxi ja Koutsi) 
ja muihin työllisyyttä edistäviin palveluihin.

Tiedottamisessa hyödynnettiin myös kokemusasiantuntijan ja vertaisohjaajan omia verkos -
toja. Lisäksi jaettiin esitteitä paikallisten kauppojen, kirjastojen ja kierrätyskeskusten ilmoi-
tustauluille ja hyödynnettiin sosiaalista mediaa (Facebook). Suurin osa osallistujista tavoitettiin 
infotilaisuuksien kautta, mutta myös sellaisia osallistujia saatiin mukaan, jotka olivat löytäneet 
esitteen tai Tapatuunaus-hankkeen nettisivut ja ottivat itse yhteyttä ohjaajiin. Mukaan toimin-
taan tulleita pyydettiin levittämään edelleen tietoa toiminnasta lähei silleen ja tuttavilleen.

Yleisesti ottaen vapaamuotoinen, tulevaisuusorientoitunut sekä muuhun kuin päihteiden-
käyttöön keskittyvä Tapatuunaus-toiminta sai hyvän vastaanoton kuulijoilta  
sekä ammattilaisilta. Vaikka toimintamme idea saikin lähes poikkeuksetta 
kannatusta, ei sitoutuminen ryhmään ollut yhtä yksiselitteistä. Infomme  
olivat kuin kutsu aterialle, mutta ruokalista ei ollut vielä näkyvillä.
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TAPATUUNAUS – KIINNOSTAVAA TEKEMISTÄ SELVIN PÄIN 

Kaipaatko tekemistä selvinpäin? 
Kipinää uusien harrastusten löytämiseksi? 

Ryhmää, jossa voit tehdä itseäsi kiinnostavia juttuja? 

Tule mukaan Tapatuunaajiin toteuttamaan hullujakin ideoita ja 
kokeilemaan uusia harrastuksia yhdessä! Samalla olet mukana kehittämässä 
uudenlaista ryhmätoimintaa. Ryhmien toiminta perustuu mukana olevien 

toiveisiin ja omaan tekemiseen, joten sitä ei ole päätetty etukäteen. 

Ryhmissä voidaan esimerkiksi lähteä kävelylle, vierailla museoissa, opetella 
graffitimaalausta tai kalastaa – vain mielikuvitus on rajana. Näissä ryhmissä 

ei vatvota ongelmia vaan katsotaan eteenpäin ja luodaan yhdessä uutta. 

Ryhmät starttaavat Kalliossa, Malminkartanossa ja Tikkurilassa lokakuun 
puolivälissä ja pyörivät helmikuulle saakka. Osallistuminen on täysin 

maksutonta. Osallistumisesta kiinnostuneiden kanssa järjestetään 
rento keskustelu, jonka tarkoituksena on löytää jokaiselle sopiva 

ryhmä tai muu reitti oman arjen parantamiseen.

Mukaan mahtuu vielä, ilmoita kiinnostuksesi jo tänään! 
Ilmoittautuminen ei sido mihinkään. 

Tämä on sinulle, jos haluat vähentää juomista ja kaipaat 
inspiroivaa tekemistä selvinpäin ja hyviä tyyppejä ympärillesi. 

Soita meille tai lähetä viesti! 
Tarja: 044 781 3170, tarja.heinonen@kuntoutussaatio.fi 

Petri: 044 781 3150, petri.halikka@kuntoutussaatio.fi 

Tutustu meihin verkossa 
www.hankkeet.kuntoutussaatio.fi/tapatuunaus

www.tapatuunaus.wordpress.com/
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Kenelle osallistava ryhmätoiminta sopii?

Keskeistä on, että osallistujalla on oma halu alkoholinkäytön vähentämiseen tai raittiuden ylläpitä-
miseen. Lisäksi osallistujalla tulee olla halua, ja myös riittävät valmiudet, osallistua ryhmämuotoi-
seen toimintaan. On tärkeätä pohtia ennalta, miten toimitaan tilanteessa, jossa ryhmän tarjoamat 
mahdollisuudet ja asiakkaan tarpeet eivät kohtaa. Kun ryhmän tarkoitus ei ole olla hoidollinen, on 
päätettävä, miten toimitaan esimerkiksi henkilöiden kanssa, joilla on vaikea ja akuutti päihde- tai 
mielenterveysongelma. Kohderyhmää ja ryhmän toimintaa pohtiessa kannattaa myös huomioi-
da, että alkoholinkäyttäjien joukossa on yhä enemmän myös lääkkeiden väärinkäyttäjiä ja huu-
meidenkäyttäjiä. Myös läheisten mukaan ottamista toimintaan, vaikka ilman omaa päihdehistoriaa, 
kannattaa pohtia.

Ohjaajan oppaan osiona II on Tapatuunaus-hankkeessa kehitetyt Asiakasprofiilit, joiden tarkoituk-
sena on auttaa päihteidenkäyttöön liittyvien asioiden parissa työskenteleviä ymmärtämään erilai-
sia alkoholinkäytön vähentämiseen liittyviä vaiheita ja haasteita, sekä kuvata miten haasteet voivat 
näyttäytyä ihmisten arjes sa. Asiakasprofiileita voi hyödyntää esimerkiksi kohderyhmää määritelles-
sä ja kohde ryhmälle parhai ten soveltuvan viestintä- ja lähestymistavan pohdinnassa.

Näin Tapatuunauksessa: 

Tapatuunaus-ryhmiin osallistumisen ehtoina oli kokemus siitä, että voisi hyötyä ryhmä-
toiminnasta, motivaatio vähentää alkoholinkäyttöä sekä alle 5 vuotta raitistumisesta. 
Näistäkin ehdoista joustettiin esimerkiksi niin että mukaan otettiin ryhmäläisiä, joiden 
haasteet liittyivät muihin päihteisiin kuin alkoholiin. Ryhmiin otettiin mukaan muun  
muassa korvaushoidossa olevat, jos henkilöllä oli muiden ryhmäläisten kanssa yhtenevä 
motivaatio vähentää alkoholinkäyttöä tai viettää kokonaan päihteetöntä elämää. Jo raitis-
tuneilla ja korvaushoidossa olevilla katsottiin myös olevan vertaistuellinen merkitys sellaiselle 
osallistu jalle, joka vasta pohdiskelee mahdollisuutta vähentää, tai lopettaa päihteen käyttö. 

Osallistumisen edellytyksenä pidettiin myös sitä, ettei henkilöllä ollut akuuttia riippu-
vuutta. Ryhmien rekrytointivaiheessa korostettiin, että kyseessä ei ole hoidollinen  
ryhmä, ja ettei ryhmiin osallistuminen vaadi minkäänlaista diagnoosia. 

Ryhmän ovet olivat avoinna myös läheisen päihteidenkäytön ongelmalliseksi kokeneille. 
Ajatuksena oli, että tällaiset henkilöt voivat laajentaa muiden ryhmään osallistuvien 
näkemyksiä päihteidenkäytön vaikutuksista lähipiiriin. Tapatuunaus-ryhmissä 
ei kuitenkaan ollut mukana läheisiä, tosin monilla oli kyllä omakohtaista 
kokemusta myös läheisen päihdeongelmasta.
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Kokemusraadeista apua suunnitteluun 

Kohderyhmän tarpeista, haasteista ja arvoista tietää parhaiten kohderyhmään kuuluvat itse.  
Päihteiden ongelmakäytöstä omakohtaista kokemusta omaavista vapaaehtoisista henkilöistä kan-
nattaa koota jo ennen ryhmätoiminnasta tiedottamisen aloitusta kokemusraati. Kokemusraadilta 
voi saada hyödyllisiä näkemyksiä muun muassa kohderyhmän tavoittamiseen ja heille suunnat-
tuun viestintään liittyen. Ryhmätoiminnan markkinointimateriaali kannattaa antaa kokemusraadin 
kommentoitavaksi jo luonnosvaiheessa, kommentit voivat olla arvokkaita toimivan viestintätyylin 
tavoittamisessa. Kokemusraadilta voi saada myös ideoita toiminnan sisällöiksi.

Näin Tapatuunauksessa:

Tapatuunaus-ryhmien suunnittelussa oli mukana tutkijoita, kokemusasian tuntija, 
vertaisohjaaja sekä kokemusraati. Kokemusraati koostui viidestä kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaasta, joilla oli omakohtaista kokemusta työttömyydestä ja  
päihteiden ongelmakäytöstä. Raatiin osallistuminen oli vapaaehtoista. Kokemusraati  
antoi näkemyksiään viestintämateriaaleihin, ryhmien kokoamiseen, yleisesti  
päihteidenkäyttöön ja päihteidenkäytön vähentämiseen liittyen. Raadilla oli tärkeä  
osuus Tapatuunaus-tiimin asiakkaan kohtaamisen valmiuksien kehittämi sessä.  

Saadun palautteen perusteella muokattiin kirjallista aineistoa, sekä opittiin ja opeteltiin 
käyttämään kieltä, joka vastaa arjen tarpeisiin. Materiaaleista kitkettiin ylimääräistä 
kapulakielisyyttä, maanläheisempi lähestymistapa todettiin toimivammaksi kontaktin 
luomisessa.

Kokemusraati kokoontui viisi kertaa ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä. Lisäksi 
kokemusraadille järjestettiin kiitosretki keilaamaan ja lounaalle, jolloin pääsimme jo 
kokeilemaan käytännössä ryhmätoimintaa. Raati suunnitteli retken yhdessä 
ryhmäohjaajien kanssa, mikä osoittautuikin hyväksi käytännöksi. 
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Turvaverkko tueksi

Kun ryhmät eivät ole hoidollisia ryhmiä, on hyvä muodostaa eri asiantuntijatahoista koostuva tur-
vaverkko, johon osallistujia voidaan nopeasti ohjata, mikäli toiminnan aikana ilmenee ongelmia. 
Turva verkko voi koostua erilaisista paikallisista järjestö- ja julkisen sektorin palveluiden tarjoajista.  
Turvaverkossa on hyvä olla osaamista päihdeongelmien lisäksi talousongelmiin, asumisen pul-
miin, mielenterveysongelmiin ja läheisten tukemiseen liittyen. Turvaverkko luo osallistujille, ja 
yhtä lailla myös ohjaajille, turvaa ja tukea haastavissa tilanteissa. Turvaverkon olemassaolosta 
kannattaa kertoa kuulijoille jo tiedotustilaisuuksien yhteydessä. Tieto turvaverkosta voi vahvistaa  
halua ja rohkeutta tulla mukaan toimintaan, ja se myös viestii osallistu jille, että toiminta suunnitel-
tua, osallistujista välitetään ja heistä kannetaan vastuuta.

Näin Tapatuunauksessa:

Tapatuunauksessa ongelmatilanteisiin varauduttiin kokoamalla ryhmää varten eri  
asian tuntija tahoista koostuva turvaverkko, jonka asiantuntijoita oli mahdollisuus  
konsultoida, pyytää vierailulle ryhmiin tai antaa heidän yhteystietonsa suoraan  
ryhmäläisille. Toimintaan osallistui myös kaksi kokemus asiantuntijaa, joilla on  
osaamista akuuteissa tilanteissa ohjata avuntarvitsija oikeaan paikkaan.

Tapatuunaus-ryhmässä turvaverkkoon saatiin mukaan KUTU-hanke (jalkautuva  
psykologi ja tukea työllistymiseen), FinFam (tuki läheisille), Helsingin talous- ja 
velkaneuvojat (velka-asiat), kokemusasiantuntijan vastaanotto terveyskeskuksissa  
(Helsinki ja Vantaa) (päihdeongelmiin ensiapua) sekä Sininauhasäätiön AIMO-hanke 
(asuntoasiat). Turvaverkko kokoontui yhden kerran, tapaamisen yhteydessä kerrottiin 
Tapatuunaus-ryhmistä ja sovittiin käytännöistä. Turvaverkon osallistujat veivät myös  
tietoa hankkeesta eteenpäin omille asiakkailleen, joista muutamia löysi tiensä  
Tapatuunaus-ryhmään.
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2. Positiivisen vuorovaikutuksen avaimet

Luottamuksen syntyminen ja yhteishengen tukeminen

Onnistuneen ryhmätoiminnan keskeinen elementti on luottamus. Luottamus toisilleen vieraiden 
ihmisten kesken kehittyy vähitellen, vaikka ensivaikutelmalla onkin oma vaikutuksensa. Ryhmässä 
luottamus vahvistuu, kun kyetään yhdessä kohtaamaan tärkeiksi koettuja aiheita ja käsittelemään 
niitä. Joillekin ryhmäkeskusteluun osallistuminen voi etenkin aluksi olla haastavaa. Yhteinen teke-
minen toiminnan alkuvaiheessa voi helpottaa tutustumista sekä edistää yhteishengen ja luotta-
muksen syntymistä ryhmäläisten kesken. 

Ohjaajilla on keskeinen vaikutus ryhmän toimivuuteen ja yhteishengen syntymiseen. Ohjaajien  
suhtautuminen ja työskentelyote vaikuttavat aina osallistujien kokemuksiin. Samoin kuin osallis tujat, 
myös ryhmien ohjaajat kokevat monenlaisia tunteita. Ohjaajan tulee kuitenkin hallita tun teitaan 
niin paljon, että hän kykenee kohtelemaan kaikkia osallistujia hyväksyvästi, arvostavasti ja mahdol-
lisimman tasapuolisesti. On olennaista, että ohjaaja näyttää sietävän ja kestävän vaikeitakin aiheita, 
ja osaa ohjata keskustelua vaikeassa tilanteessa eteenpäin. Kun ryhmässä on syntynyt luottamus  

läsnäolijoiden yhteistyökykyyn ja kykyyn käsitellä vaikeitakin  
asioita, sekä tavoitettu kokemus ymmärretyksi ja hyväksytyksi tule-
misesta, on osallistujien voimavarojen mahdollista päästä esiin.
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Näin Tapatuunauksessa:

Ryhmissä, joissa ohjaajalla on jaettu kokemustausta ryhmäläisten kanssa voi olla 
paremmat lähtökohdat luottamuksen syntymiselle, kuin ryhmässä, jonka ohjaajalla 
ja siihen osallistuvilla ei ole yhteistä kokemusta käsiteltävästä aihees ta. Erityisesti 
päihdeongelmiin liittyy jonkin verran häpeää, jolloin yhteinen kokemustausta voi 
edesauttaa avoimen keskusteluilmapiirin syntymistä.

Tapatuunaus-ryhmien etuna on ollut tämän lisäksi tapa, jolla ryhmät on koottu. Jo  
ryhmien kokoamisvaiheen infotilaisuuksissa painotettiin tasavertaisuutta ryhmään 
kuuluvien välillä, ja yhtä lailla ryhmäläisten ja ryhmän ohjaajien välillä, tuoden viestiä 
vertaisuudesta. Vaikka toiminnassa on ollut paljon luottamuksen kehittymisen kannalta 
edullisia tekijöitä, oli luottamuksen kehittyminen ryhmissä vaihtelevaa. Tähän vaikutti 
pitkälti alkuvaiheen suuri osallistujien vaihtuvuus. Jos ryhmässä on joka kerta eri 
osallistujat, ei luottamuksen kehittyminen ole mahdollista.

Koska Tapatuunaus-toiminnassa ei ole asetettu varsinaisia tavoitteita, kaikki lievästikin  
positiiviset kokemukset saivat muilta kannustusta. Jos joku taas oli kokenut pettymyksiä, tuli  
kannustus jaetun samansuuntaisen kokemuksen ja siitä selviytymisen kokemuksen kautta.

Jotta vertaisryhmästä saadaan mahdollisimman toimiva, kokenut ryhmänohjaaja  
keskittyy ohjaamaan ryhmää, ei ryhmään osallistuvia henkilöitä. Kysymykset, 
kokemukset ja väitteet palautuvat ryhmälle, eikä ohjaaja lähde niitä ruotimaan tai 
niistä väittelemään. Vaikka Tapatuunaus-ryhmän ohjaajatkin ovat oman kokemuksen 
omaavia vertaisia, he edustavat ryhmässä järjestävää tahoa ja siksi muilta  
ryhmäläisiltä saatu palaute voi tuntua aidommalta.
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Voimavara- ja ratkaisusuuntautuneet lähestymistavat

Voimavarasuuntautuneessa ohjauksessa keskitytään ongelmien syiden selvittämisen sijaan voima-
varojen ja mahdollisuuksien vahvistamiseen ja käyttöön saamiseen. Voimavarasuuntautuneella 
lähestymistavalla on selvä yhteys ratkaisukeskeisiin toimintatapoihin, mutta voimavarasuuntau-
tuneisuus on näkökulma na laajempi. Molemmissa lähestymistavoissa työskentelyn lähtökohtana 
on asiakkaan omat näkemykset ja tavoitteet. Asiakas voi olla yksittäinen henkilö, ryhmä tai organi-
saatio.

Voimavara- ja ratkaisusuuntautuneessa ohjauksessa keskustelujen pääpaino on siinä mikä toimii.  
Ohjaaja suuntaa huomion asiakkaan osaamiseen ja onnistumisiin, esimerkiksi mahdolliseen 
myönteiseen kehitykseen. Keskusteluissa pyritään saamaan selville, mitä asiakas todella arvostaa, 
minkä puolesta hän on valmis toimimaan, ja pyritään vahvistamaan näiden tavoitteiden ja arvo-
jen suuntaista toimintaa. Nämä lähtökohdat vähentävät asiantuntijan ja asiakkaiden välisiä risti-
riitatilanteita, sekä auttavat asiakasta saamaan uusia näkökulmia ja ajattelutapoja. Keskustelujen 
kiinnostavuus, palkitsevuus ja merkitys vähentää myös asiakassuhteiden ennenaikaisen keskeyt-
tämisen riskiä.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle ohjaukselle on ominaista

 asiakaslähtöisyys
 tavoitelähtöisyys ja tulevaisuuteen suuntautuminen
 myönteinen palaute ja kannustaminen
 voimavarojen painottaminen
 edistymisen ja myönteisten poikkeusten huomioiminen ja hyödyntäminen
 luovuus, leikillisyys ja huumori
 rakentava lähestymistapa

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa sisältää myös erilaisia kysymystyyppejä, joiden avulla asiak-
kaan ajattelu- ja ongelmanratkaisuprosesseja voidaan edistää. Ratkaisu keskeiset kysymykset ovat 
luonteel taan avoimia, joiden tarkoituksena on auttaa asiakasta huomaamaan omia mahdollisuuk-
siaan ja löytämään uusia näkö kulmia.
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Ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan kuuluvia kysymyksiä ovat:

 Avoimet kysymykset alkavat yleensä sanoilla kuten millainen, mitä, missä, mikä, milloin, 
       miten, kuinka. Miksi sana voidaan helposti kokea syyllistävänä, sen käytössä on hyvä 
       käyttää harkintaa.

 Tavoitetilaa koskevat kysymykset auttavat asiakasta suuntautumaan kohti 
       tulevaisuutta ja toivottua tilannetta (esim. ”Millaiseen tilanteeseen olet tyytyväinen?”, 
       ”Mitä teet, kun olet tavoitteessasi?”)

 Ihmekysymyksillä pyritään eläytymään siihen tilanteeseen, kun ongelma on jo 
       ratkennut tai myönteinen muutos on jo tapahtunut (esim. ”Jos ensi yönä tapahtuisi 
       ihme ja ongelmasi katoaisi, minkälaista elämäsi olisi?”)

 Poikkeus- ja onnistumiskysymysten tarkoituksena on rohkaista ja kohentaa 
       mielialaa, sekä saada asiakas huomaamaan ongelman esiintymisessä tapahtuvat 
       vaihtelut ja onnistumiset (esim. ”Milloin ongelmaa ei esiinny?”, ”Minkälaisissa tilanteissa 
       hallitset alkoholinkäyttöäsi?”)

 Asteikkokysymykset havainnollistavat ja ulkoistavat sisäisiä kokemuksia ja 
        ajatteluprosesseja (esim. ” Jos ajatellaan, että asteikolla 1–10 , kymmenen on paras 
        mahdollinen tilanne, niin mikä numero kuvaa tilannettasi tällä hetkellä?”, ”Minkälaiseen 
        tilanteeseen olisit tyytyväinen asteikolla 1–10?”, ”Mitä teet, jotta pääset asteikolla yhden 
        askeleen eteenpäin?”)

 Selviytymistä koskevia kysymyksiä esitettäessä on huomioitava, että vaikeuksista 
       puhuminen on vaikeassa elämäntilanteessa olevalle yleensä tärkeää. Kokemuksen 
       todesta ottaminen on oleellista, ja se tukee prosessin myönteistä edistymistä jatkossa.         
       Ongelmapuhe ja valittaminen voidaan nähdä myös merkkinä tulevaisuuden muutos-
       toiveista. Sen jälkeen, kun asiakas kokee tulleensa kuulluksi, voi keskustelua suunnata 
       voimavaroihin ja onnistumisiin (esim. ”Onpa sinulla haastava tilanne...”, ”Mikä sinua on 
       auttanut jaksamaan kaikesta huolimatta?”)
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Näin Tapatuunauksessa:

Tapatuunaus-ryhmät olivat toiminnallisia vertaisryhmiä, joissa ohjaajina toimivat 
kokemus  asiantuntija ja vertainen. Huomattavin ero perinteisiin vertais ryhmiin on 
siinä, että ohjaajana toimineilla kokemusasiantuntijoilla on laajempi kokemus ryhmien 
ohjaamisesta kuin suoraan vertaisena toimivilla. Lisäksi ohjaajat ovat työsuhteensa  
vuoksi vastuussa ryhmän toiminnasta yhdessä hanketyöryhmän kanssa. Tämä on 
tarkoittanut pääasiallisesti sitä, että he ovat vastanneet tilojen asiallisesta käytöstä, 
aikatauluista ja sujuvasta yhteydenpidosta ryhmä läisten välillä.

Ryhmänohjauksessa ei ole pyritty mihinkään ennalta sovittuun lähestymis tapaan.  
Huoli matta tästä vapaudesta, on ryhmänohjauksessa ollut selvästi piirteitä voimavara- 
ja ratkaisu suuntautuneesta ohjauksesta. Toimintaa määrittelivät ne tarpeet, jotka 
ryhmäläiset itse nimesivät ryhmälle, eivät esimerkiksi ammattilaisten määrittämät 
tavoitteet.

Ryhmätoiminnan keskiössä oli koko ryhmä, ja ohjaus pyrittiin suuntaamaan koko  
ryhmää koskevaksi yksilöohjauksen sijaan. Ryhmään osallistuneiden omat tavoitteet  
ja voimavarat tulivat esille ”fiiliskierroksilla” ja niiden herättelemissä keskusteluissa.  
Toki ohjaajat pyrkivät kannustamaan jokaista yksilöllisesti kohti tavoitteitaan, mutta 
pääasiassa asia pyrittiin palauttamaan ryhmään ja näin saata van laajempaa vertais -
kokemusta kunkin omiin tilanteisiin. Kannustusta omien voimavarojen löytymiseen,  
niiden kehittämiseen ja käyttöön saamiseen, pyrittiin löytämään muiden ryhmään  
osallistuvien omien positiivisten kokemusten kautta.

Tapatuunaus-ryhmissä huumori toimi hyvänä työvälineenä ja kohdistui melkein  
aina kertojaan itseensä. Tällainen itseironia, joskus vakavassakin asiassa, voi  
luoda muihin ryhmäläisiin toivoa omasta hankaluudestaan selviytymiseksi.
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Vertaisuus voimavarana 

Vertaisuuden kokemus on ryhmätoiminnan keskeinen tuki-
pilari. Ryhmään osallistuvien saman kaltaiset elämäntilanteet 
tai haasteet elämänhistoriassa lisäävät keski näistä ymmärrystä 
sekä helpottavat vuorovaikutusta ja me-hengen synty mistä. 
Lisäksi ihminen, joka on jo selättänyt vaikeutensa tai pärjäilee 
vaikeuksistaan huolimatta hyvin, tuo myös toivoa niille, joilla 
tilanne on vaikeampi. Vertaisten selviytymistarinoilla on eri-
tyinen merkitys silloin, jos ihminen kokee yksinäisyyttä, lei-
mautumista sekä syyllisyyden ja häpeän tunteita. Samat on-
gelmat läpikäyneiden vertaisten tuki ja kokemusten  yhdessä 
jakaminen helpottavat usein tilannetta. Vertaistuki voidaan määritellä 
omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen  
elämäntilanne.

Vertaistoimija on henkilö, joka omalla kokemuksellaan toimii palvelu järjestelmässä asiakkaan 
hoidon tukena, vertaisryhmissä tai tukihenkilönä. Vertaisen osaaminen ja tieto perustuvat omaan 
kokemukseen esimerkiksi haastavasta elämäntilanteesta tai sairaudesta. Vertaistoiminnan kenttä 
on laaja, ja he voivat toimia muun muassa tukihenkilöinä, ryhmänohjaajina, ammattilaisten työ-
pareina, vertaispalveluohjaajina tai vertaisneuvojina. Vertaiskoulutuksia järjestää monet eri tahot 
ja järjestöt. Vertaisuus on osa kokemusasiantuntijuutta. Kokemus asiantuntija on kokemusasian-
tuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairastamisesta, kriisistä tai  
tietystä elämän tilanteesta -joko itse sairastavana, kuntoutuvana, palvelun käyttäjänä tai läheisenä.

Kokemusasiantuntija tietää omakohtaisesti, mikä häntä on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikutta-
neet hänen tai hänen läheisensä toipumiseen. Lisäksi hänellä on halu kehittää palveluita tai auttaa 
muita omalla kokemuksellaan. Kokemusasiantuntijana toimiminen edellyttää pitkälle edennyttä 
kuntoutumisprosessia sekä kykyä ja taitoa soveltaa omia kokemuksiaan eri tilanteissa. Kokemus-
asiantuntijaksi tullaan suhteellisen pitkäkestoisen prosessin jälkeen, ja tehtävistä riippuen se vaatii  
kokemuksen rinnalle teoreettista tietoa ja valmiuksia toimia. Kokemusasiantuntija voi toimia  
monenlaisissa tehtävissä, kuten palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja  
arvioinnissa. Ryhmän ohjaajana kokemusasiantuntija toimii informanttina, roolimallina ja tulkkina 
sekä vertaisena, jota on ehkä helpompi lähestyä kuin asiantuntijaa ilman oma kohtaista kokemusta.
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Näin Tapatuunauksessa: 

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden näkökulmasta Tapatuunaus-hankkeen  
henkilöstö rakenne on ollut erinomainen. Hankkeessa on työskennellyt kaksi kokemus -
 asiantuntijaa ja vertaisohjaaja. Kokemusasiantuntijat aloittivat työs kentelyn jo  
hankkeen alkuvaiheessa, heti suunnittelun käynnistyessä. 

Vertaisohjaaja tuli mukaan hyvissä ajoin ennen ryhmätoiminnan alkua. Toinen kokemus-
asiantunti joista siirtyi muihin tehtäviin pilottiryhmätoiminnan loppuessa. Kokemus-
asiantunti joiden työnkuva hankkeen alussa oli ryhmä toiminnan suunnittelu, keskeisenä  
osana muuta työryhmää. Hankkeen vertaisohjaaja aloitti työnsä vasta lähempänä 
ryhmätoiminnan alkua, osallistuen siitä lähtien myös tiimin tapaamisiin tuoden 
oman panoksensa kokonaisuuteen.

Vertaisuutta käytettiin pääasiallisena työvälineenä ryhmätilanteen läpiviennissä.  
Ohjaajilla oli kuitenkin muitakin vaatimuksia, joihin pelkkä vertaisuus ei riitä, ja tämä  
toi tullessaan erään laisen kaksoisroolin. Ohjaajalla oli muun muassa vastuu sovituista 
ryhmä rakenteista, lisäk si ohjaajan tuli huolehtia aikatauluista ja muista sopimuksista  
koskien ryhmän toteutusta. 

Edellä kuvattu työnjako toimi Tapatuunauksessa hyvin. Joissakin tilanteissa myös  
tutkijat osallistuivat ryhmien tapaamisiin, yleensä tästä sovittiin etukäteen, jotta  
vertaisuutta kunnioitettaisiin. Saadun kokemuksen perusteella voi kuitenkin väittää,  
että ammattilainen-vertainen työpari voisi olla yhtä hyvä valinta, joissakin tapauksissa.

Vertaisohjaajalla tai kokemusasiantuntijalla, kuten kaikilla ammattilaisillakin,  
on tärkeätä olla riittävä tukiverkosto. Jos tukea ei ole saatavilla riittävästi, on uhkana,  
että ohjaaja onkin hakemassa tukea ryhmältä. Toki vertaistilanteessa ohjaajakin  
kokee samaistumista, mutta se ei saa johtaa siihen, että fokus katoaa. Tästä  
johtuen ohjaajien työnohjaukseen tulee kiinnittää huomiota.
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3. Ryhmätoiminnan rakenteet

Osallistujakohtaisesta alkukeskustelusta suuntaa ryhmätoiminnalle 

Ryhmätoimintaan osallistuvien yksilöllinen tapaaminen ennen ensimmäistä ryhmätapaamista on 
suositeltavaa. Kiireetön, yksilöllinen kohtaaminen vahvistaa ohjaajan ja osallistujan vuorovaikutus-
ta, ja voi madaltaa kynnystä osallistua ryhmä toimintaan. Osallistujakohtainen tapaaminen antaa 
ohjaajalle ryhmätilannetta paremman mahdollisuuden kartoittaa osallistujan elämäntilannetta, 
kiinnostuk sen kohteita sekä suhdetta päihteisiin. Ohjaaja voi tällöin antaa osallistujalle juuri hänen 
tilanteeseensa soveltuvaa tietoa ja tarvittaessa ohjausta erilaisten palveluiden piiriin. Yksilötapaami-
sen yhteydessä saatu tieto antaa ohjaajalle myös suuntaa ryhmätoiminnan mahdollisista sisällöistä.

Elämäntilanteen hahmottamisessa auttaa mahdollisimman konkreettinen keskus telu osallistujan 
arjesta ja siihen liit ty vis tä ihmissuhteista, tilanteista ja toveista. Keskustelun voi toteuttaa vapaa-
na keskusteluna ilman ennalta suunniteltua rakennetta, mutta keskustelun etenemistä ja etenkin 
vaikei den asioiden puheeksi ottoa voi helpottaa Tapatuunaus-hankkeessa kehitetty Alkukeskus-
telurunko (Ohjaajan oppaan osio III). Kysymysten sisältö on alun perin yhteiskehitetty Tapatuu-
naus-tiimissä hankkeen tutkijajohtoisesti alkuhaastatteluista saatujen kokemusten pohjalta.  
Kysymykset koekäytettiin kokemusraadissa, jonka jälkeen tehtiin tarvittavat korjaukset.

Onnistunut yksilöllinen alkutapaaminen tukee osallistujan motivaatiota päihteidenkäytön 
vähentä miseen ja sitoutumista ryhmätoimintaan. Keskustelussa kannattaa hyödyntää motivoi-
van toimintatavan periaatteita. Se perustuu William R. Millerin ja Stephen Rollnickin kehittämään 
moti voivaan haastatteluun sekä James Prochaskan ja Carlo DiClementen luomaan transteoreet-
tiseen muutosvaihemalliin. Suomessa menetelmän nimeksi on vakiintunut motivoiva haastattelu. 
Keskustelussa ei keski tytä pelkästään ongelmien työstämiseen, vaan pyrkimyksenä on vahvistaa 
ja saada käyttöön ihmisen voimavaroja sekä löytää tarkoituksenmukaisempia toimintatapoja.

 Motivoivan haastattelun periaatteita ovat:

 osoita empatiaa – tarjoa välittävää kuuntelemista ilman tuomitsemista
 ristiriidan osoittaminen – ristiriita toiminnan ja arvojen tai toiveiden välillä  
       motivoi, mutta asiakas tekee lopulliset valinnat
 vältä todistelua – tietoa tarvitaan, mutta väittely ei johda eteenpäin
 jousta kohdatessasi vastarintaa
 kannusta asiakkaan uskoa omiin vaikuttavuusmahdollisuuksiinsa
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Toimintatavan periaatteiden noudattaminen edellyttää vuorovaikutuksen avain taitojen hallit se-
mista. 

Avaintaitoja ovat:

 Avoimet kysymykset – eli kysymykset, joihin ei voi vastata pelkästään kyllä tai ei, 
      kannustavat asiakasta kertomaan tilanteestaan (esim. ”Mitä sinä ajattelet alkoholin 
      käytöstäsi?”)
 Muutospuheen houkuttelu ja vahvistaminen – halu, kyky, syyt ja tarve muuttua
 Heijastava kuuntelu, jossa haastattelija esittää lisäkysymyksiä, tai toistaa asiakkaan 
       kertoman toisin sanoin. Haastattelija voi myös kysymällä tarkistaa, onko hän 
       ymmärtänyt oikein
 Yhteenvetojen ja tiivistelmien tekeminen, joka todentaa asiakkaalle, 
       että häntä kuunnellaan ja antaa mahdollisuuden mahdollisten väärinkäsitysten 
       korjaamiseen
 Myönteisen vahvistaminen. Myönteinen palaute toiminnasta vahvistaa  
      omanarvontuntoa ja pystyvyyttä

Osallistujan autonomiaa tulee kunnioittaa, lopulliset päätökset tekee aina osallistuja itse. Myös  
muutosta vastustavalla tai muutoksen tarpeellisuudesta epävarmalla ihmisellä on oikeus arvosta-
vaan ja myötätuntoiseen kohteluun. Ohjaajan on tärkeätä antaa jokaisen kohtaamisen aikana 
myönteistä palautetta, ja palautteen tulee olla aitoa ja vilpitöntä. Jos tilanne on sellainen, ettei 
ohjaaja koe pystyvänsä antamaan myönteistä palautetta, aina voi sanoa: ”Minusta on tosi hienoa 
ja tär keää, että tulit tänään tänne paikalle.”
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Näin Tapatuunauksessa:

Tapatuunaustoiminnan alkumetreistä lähtien valittiin käytettäväksi termiksi ”alku-
keskustelu”, valinta tehtiin kokemusraadilta saadun palautteen pohjalta. Kokemusraadin 
korvissa haastat telu ja kuulustelu kaikui samalta. Koko toiminnan suunnittelu sai tuon 
palautteen ansiosta uuden suunnan. Hanke tiimi opetteli puhumaan alkukeskusteluista 
ja ryhtyi kartoittamaan keskusteluja varten rentoja, olohuonemaisia kohtaamispaikkoja. 
Tuon etsinnän tuloksena löydettiinkin useita sopivia paikkoja, joissa myös tulevat 
ryhmät alkoivat myöhemmin kokoontua.

Mukava ympäristö on jo hyvä alku, mutta keskusteluksi nuo haastattelut muuttuivat 
vasta toteutustapansa ansiosta. Keskusteluihin varattiin aikaa riittävästi, jotta voitiin 
toimia mahdollisimman kiireettömästi. Tutkija ja kokemusasian tuntija toimi työparina. 
Kummatkin osapuolet olivat tutustuneet keskustelu runkoon hyvin jo etukäteen ja tällä 
päästiin toteuttamaan koko prosessi mukavasti jutus tellen. Keskustelua ohjasi pää asiassa 
kokemusasiantuntija tutkijan kirjatessa vastauksia. Yleensä ilmapiiri muodostui sellai-
seksi, jossa keskustelua piti rajoittaa, sen sijaan, että asioita olisi pitänyt ”nyhtää” 
haasta teltavasta. Usein kokemusasiantuntijan tiedustellessa ”kirjurilta”, oliko kaikki  
osat kahlattu läpi, todettiin tietoa olevan jo huomattavasti minimivaatimus tasoa  
enemmän.

Jos keskustelu alkoi hyytyä, saattoi kokemusasiantuntija vauhdittaa sitä kertomalla  
oman koke muksensa aiheeseen liittyen. Kun keskustellaan ihmisen henkilö koh tai sta,  
joskus kipeistäkin asioista, apu avautumiseen voi olla keskustelukumppanin aloite 
avautumisessa. Vaikka koke musasiantuntija ei haastattelutilanteessa ollutkaan ”nenä  
kiinni” keskustelurungossa, oli sen omaksuminen ennen keskustelujen aloitta mista 
tärkeää, jotta keskustelun ohjailu kohdistui oikeaan suuntaan.

Useimmissa keskusteluissa luotailtiin osallistujien arkea hyvinkin tarkkaan ja syvällisesti. 
Keskustelujen myötä  kerääntynyt tieto osallistujien kiinnostuksen  kohteista ja toiveista 
auttoi suuresti tulevan ryhmätoiminnan suunnittelussa. Välillä alkuhaastat teluiden  
aikana huomattiin, että osalla ryhmäläisistä oli tarpeita yksilöllisemmälle  
ohjaukselle. Näissä tilanteissa oli mahdollista hyödyntää turvaverkkoa. 
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Kokoontumispaikka ja -aika

Ryhmätapaamisten käytännön toteutuksessa välttämättömiä seikkoja ovat tapaamisajankohdat 
päivämäärineen, mutta erityistä huomioita kannattaa kiinnittää myös tilaan ja paikkaan missä 
kokoonnutaan. Kokoontumispaikan merkitystä usein aliarvioidaan, mutta on tärkeätä muistaa, 
että ihminen reagoi aina paikkaan ja tilaan. Toiset enemmän siihen mitä he näkevät, toiset siihen 
mitä kuulevat tai muulla tavoin aistivat. Ryhmän ja tilan koko vaikuttaa vuorovaikutussuhteisiin 
ja ryhmätyöskentelyn mahdollisuuksiin huomattavan paljon. Tilan asianmukaisuus ja viihtyisyys 
huomataan, onnistunut tilavalinta ja pienet tarjoilut viestivät osallistujalle, että heitä ja ryhmän 
olemassaoloa arvostetaan.

Ajalliset puitteet luovat toiminnan näkyvimmät rajat, niiden määrittämisessä on oleellista kuun-
nella kohderyhmän toiveita. Kokoontumisajankohdissa ja tapaamisten kestossa tulee huomioi-
da kohderyhmän elämänrytmi ja jaksaminen. Kokoontumiset on hyvä sopia tapahtuvaksi aina  
samaan kellonaikaan ja viikonpäivään, koska toistuva ajankohta rytmittää elämää ja helpottaa 
muistamista. Aikajaksojen asettamat rajat luovat selkeyttä ja myös turvaa: jos osallistuja kokee 
ryhmässä olon jollakin tavalla vaikeaksi, hänen on helpottavaa tietää, milloin hän vapautuu.

Näin Tapatuunauksessa: 

Tapatuunaustoiminnan piiriin haettiin henkilöitä, jotka ovat pääosin työvoiman  
ulko puolisia, ja tämä seikka pyrittiin huomioimaan myös toiminnan aikatauluttamisessa.  
Kokemusraadin avustuksella ryhmätapaamiset päätettiin aloittaa puoliltapäivin,  
jolloin tavan omaisen vuorokausirytmin kadottaneetkin pääsisivät mukaan. Kaikilla 
osallistujilla ei ollut käytössään kalenteria, minkä vuoksi ohjaajat lähettivät ennen 
ryhmäkertoja muistutusviestin osallistujille.

Samalla tavalla koetettiin löytää kokoontumispaikat hyvien julkisten kulku yhteyksien 
varrelta, ottaen huomioon, että osallistujien taloudellinen tilanne mahdollistaisi 
osallistumisen. 

Kokemusraadin palautteen pohjalta myös kaikki tilat, jotka toivat mieleen ”sossu-
tapaamiset” hylättiin välittömästi, sohva ja mukavat nojatuolit asetettiin etusijalle. 
Kahvitarjoilu oli ehdoton edellytys.  

Myös retket pyrittiin aloittamaan vakituisesta kokoontumispaikasta, mikäli  
se ei aiheuttanut kohtuutonta ajanhukkaa. Monille osallistujille tärkeää oli  
tutun päivärytmin säilyttäminen. 
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Suunniteltu suunnittelemattomuus

Vaikka ryhmätoiminnalle ei määritellä ennalta sisältöjä tai aseteta varsinaisia tavoitteita, ohjaa jo 
toiminnan perustarkoitus, mielekkään toiminnan tarjoaminen päihteettömän arjen tueksi, luon-
nollisestikin toimintaa. Ohjaajan tehtävänä tarjota ryhmätoiminnalle raamit ja selkeyttä, sekä  
tarvittaessa aktivoida tai rajata keskustelua. 

Seuraavia perusasioita on hyvä ohjaajan toteuttaa:

 Sopia ryhmän kanssa yhteiset säännöt, esimerkiksi:
 ryhmässä käsitellyt asiat jäävät ryhmään, ja toisaalta muistuttaa, 
      että vain ohjaajilla on vaitiolovelvollisuus
 voiko päihtyneenä tulla ryhmään
 pelisäännöt poissaoloista, pitääkö poissaoloista ilmoittaa ohjaajille
 keskusteluun liittyvät säännöt, kuten toisen puheenvuoron kunnioittaminen, 
       ei puhuta toisten päälle, puheenvuorojen pituus, ei koroteta ääntä 
 miten suhtaudutaan muiden ideoihin ja ylläpidetään kannustavaa 
      ja kokeilevaa ilmapiiriä
 yhdessä sovittu toteutetaan

 Kuulumiskierros jokaisen tapaamiskerran aluksi hyvä tapa -jokaisella  
       mahdollisuus osallistua keskusteluun, mutta ei pakkoa

 Suunnittelutapaamisten sekä tiedollisten ja toiminnallisten tapaamisten suhde: 
 esimerkiksi suunnittelutapaamisessa päätetään 2–3 seuraavan kerran sisältö

Tapatuunaus-hankkeen 
pilottiryhmän kokoontumis-
tila Helsingin kaupungin 
Kumppanuustalo Hannassa.
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Näin Tapatuunauksessa:

Jo ensimmäisistä suunnittelutapaamisista lähtien on ollut selvää, että Tapatuunaus-
ryhmissä lähdetään toteuttamaan ryhmään osallistuvien toiveita toiminnan suhteen. 
Otsikkoa pitäisi siis korjata muotoon: ”Suunniteltu sisällön suunnittelemattomuus.”

Ryhmän rakenne ja eteneminen suunniteltiin hyvissä ajoin ennen ryhmätoiminnan alkua. 
Ryhmien vetovastuu oli koko toiminnan ajan kokemusasiantuntijoilla ja vertaisohjaajalla, 
mutta myös tutkijat osallistuivat välillä ryhmätoimintaan. Etenkin ryhmien ensimmäisiin 
tapaamisiin, joita kutsuimme ”starttipajoiksi”, jolloin ryhmäläisten toiveiden ja 
kiinnostuksen kohteiden kirjaaminen oli keskiössä. Toiminnan jatkuessa tutkijat kävivät 
satunnaisesti vierailijoina ryhmissä.

Heti alusta asti pidettiin selvänä, että ryhmä tarvitsee yhteiset säännöt. Ohjaajilla oli 
valmisteltuna muutamia ehdotuksia ryhmäkeskustelun käynnistämiseksi, keskustelun 
pohjalta tehtiin lopulliset päätökset ryhmän säännöiksi ja toimintatavoiksi. Ainoa hanke - 
tiimin ja hankkeen luonteen edellyttämä sääntö oli, että kaikki Tapatuunauksen nimissä 
järjestettävä toiminta on päihteetöntä. Tämän perussäännön lisäksi ryhmissä pyritään 
kunnioittamaan muita ryhmäläisiä antamalla kaikille puherauha tai kunnioittamalla 
päätöstä olla puhumatta. Toiminnassa painotetaan keskinäistä luottamusta ja sitä, että 
kokemukset ovat tarkoitettu vain ryhmän kuultavaksi.

Ryhmätoiminnan aikana jotkut käytännöt ovat vakiintuneet lähes säännöiksi. Vahvin  
tällainen on fiiliskierros. Jokaisen ryhmän aluksi saa jokainen osallistuja mahdollisuuden 
kertoa viimeaikaisista tapahtumistaan ja tuntemuksistaan. Tämä oikeus koskee myös  
ryhmään kutsuttuja vierailijoita. Kysymyksessä on nimenomaan oikeus, ei velvollisuus.  
Usein tämän kierroksen aikana nousee esille aihe tai useita aiheita, joita käsitellään heti  
tai tulevissa ryhmissä.

Tapatuunauksessa toiminta on hyväntuulista, sillä osallistuja ei koe leimautuvansa 
jonkin tahon asiakkaaksi, vaan mukaan voi tulla omana itsenään, omalla ajallaan ja 
oman motivaationsa saattelemana. Mitään ei lyödä etukäteen lukkoon mielivaltaisesti, 
vaan retkikohteet ja aktiviteetit päätetään yhdessä, jokaisen voidessa vaikuttaa 
asioihin omilla mielipiteillään sekä ideoillaan.
 
Onko suunnittelemattomuus sitten hyvä käytäntö vai ajanhukkaa on vielä 
hieman hämärän peitossa, sillä toiminnan vapaamuotoisuus mahdollistaa 
molemmat vaihtoehdot, mutta ainakin tähän mennessä palaute on ollut 
hyvin positiivista. 
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4. Vinkkejä ja menetelmiä  
osallistavan ryhmän ohjaamiseen

Osallistavat menetelmät

Osallistavien menetelmin juuret ovat kehitysyhteistyössä, jossa 
osallistavien menetelmien tarkoituksena on ollut saada paikalli-
set ihmiset tietoineen ja taitoineen mukaan toimintaan. Ajatuk-
sena oli muuttaa aikaisempia toimintatapoja, joissa paikalliset 
asetettiin passiiviseen rooliin lähinnä kuuntelijoina ja toimin-
nan kohteina, ikään kuin kehitettävinä. Osallistavia menetel-
miä käytetään nykyisin monenlaisissa ryhmätyö tilanteissa, 
esimerkiksi opetuksessa, ongelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen 
kartoituksessa sekä toiminnan suunnittelussa ja ideoinnissa.
 
Osallistavilla menetelmillä tarkoitetaan yleensä käytännön tekniikoita ja harjoituksia, 
joilla pyritään helpottamaan ihmisen osallistumista yhteiseen suunniteluun tai muuhun keskus-
teluun ja toimintaan. Osallistavien menetelmien tavoitteena on laskea osallistumisen kynnystä ja 
tehdä asia ymmärrettäväksi. Erilaisia osallistavia menetelmiä yhdistävät kunnioitus kohderyhmäs-
tä itsestään löytyvää tietoa ja taitoa sekä elämänarvoja kohtaan, heikommassa asemassa olevien 
aseman parantaminen ja luottamus demokratiaan -jokaisella on oikeus saada äänensä kuuluviin.

Osallistavista menetelmistä ryhmätoiminnassa on olemassa paljon konkreettisia esimerkki tehtäviä, 
leikkimielisistä tutustumisleikeistä aivoriiheen. Esimerkiksi porinaryhmät voivat olla toimiva  
ratkaisu keskustelun herättäjänä ja ideoiden tuottamisessa. Porinaryhmissä ryhmän osallistujat 
jaetaan aluksi pieniin ryhmiin tai pareihin, jotka ensin pohtivat muutaman minuutin ajan valittua 
teemaa. Pienryhmissä tai parityöskentelyssä ryhmän jokaisella osallistujilla on parempi mahdol-
lisuus olla aktiivinen ja tuoda esiin omia ajatuksiaan. Pienryhmäkeskus telun jälkeen asiaa käsi-
tellään ryhmässä yhteisesti, niin että jokaisen pienryhmän ajatukset tulevat esiin. Osallistavien 
menetelmien valinnassa ohjaajan kannattaa käyttää tarkkaa harkintaa huomioiden ryhmään 
osallistu vien mielipiteet, arvot ja voimavarat. On myös hyvä muistuttaa, että osallistuminen on 
aina vapaa ehtoista.
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Näin Tapatuunauksessa:

Tapatuunaus-ryhmätoiminnassa varsinaiset osallistavat ryhmätehtävät eivät olleet 
keskei-sessä roolissa, mutta jo hankkeen perusajatuksena oli osallistujien osallistaminen 
ottamalla kohderyhmä vahvasti mukaan toiminnan ideointiin ja suunnitteluun sekä 
toteutukseen. Kokemusasiantuntijoilla ja vertaisohjaajalla oli keskeinen rooli toiminnan 
kaikissa vaiheissa.

Tapatuunauksessa osallistavat toiminnat olivat pitkälti vapaamuotoisia keskusteluja, 
kuten haastattelutkin, ellei lasketa mukaan esim. keilaamista. Hylkäsimmekin jo  
varhaisessa vaiheessa perinteiset piirijumpat ja keskityimme tutustumaan toisiimme 
juttelemalla eri asioista, joka on selkeä tie oivaltaa, millaisten ihmisten kanssa on 
tekemisissä.  

Toinen hyvä keino on yhdessä tekeminen, jota pyrimme toteuttamaan mm. 
T-paitojen painamisella. Yhdessä ryhmässä painatimme itsellemme omat 
Tapatuunauspaidat, joita tehdessä opittiin myös silkkipainon perusteet ja 
hahmotta maan oman huolellisuutensa merkitys lopputuloksessa.

Mitä toiminta voi olla?

Ennen ryhmätoiminnan käynnistymistä kannattaa miettiä alustavasti suunnittelutapaamisten,  
tiedollisten ja toiminnallisten tapaamiskertojen ajoitusta ja määrällistä suhdetta. Alkuvaiheessa  
ryhmätapaamisten on hyvä olla toimintapainotteisia, koska yhdessä tekeminen helpottaa  
tutustumista ja tarjoaa yhteisiä puheenaiheita. Ohjaajan kannattaa myös miettiä ennalta muutamia  
ehdotuksia tai esimerkkejä toiminnasta, koska juuri käynnistyneestä ryhmästä ei välttämättä nouse  
ideoita.

Jos ryhmässä syntyy runsaasti ideoita, ei toiminnan sisältöjä  
kannata kuitenkaan lyödä lukkoon pitkäksi aikaa kerrallaan.  
Erikseen sovituissa suunnittelutapaamisessa on hyvä päättää 2–3 
seuraavan kerran sisältö. Tällöin voidaan säilyttää mahdollisuus 
myös toiminnan kuluessa syntyneiden ajatusten toteuttami-
seen kohtuullisessa ajassa sekä mahdollistaa hyväksi todetun 
asian tekeminen uudelleen. Ohjaajan vastuulla on huolehtia, 
että keskustelussa ja päätösten teossa kaikkien ryhmään kuulu-
vien tarpeet ja toiveet tulevat huomioiduksi mahdollisimman  
tasapuolisesti.
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Vaikka ryhmätoiminnan tarkoitus on tukea siihen osallistuvien alkoholinkäytön vähentämistä  
tai raittiuden ylläpitämistä, ei alkoholinkäytön tarvitse olla keskeinen, erikseen valittu keskustelun-
aihe. Päihteidenkäyttö nousee luontevasti esiin keskusteluissa muidenkin teemojen yhteydessä. 
Keskiössä tulisi olla nimenomaan asiat, joita voi toteuttaa selvin päin, ja ohjaajan on hyvä tarvitta-
essa ohjailla keskustelua tähän suuntaan.

Yhteinen toiminta voi olla esimerkiksi liikuntaa, pelituokio, elokuvan katselua tai käynti museossa, 
konsertissa tai muussa tapahtumassa. Toiminnan ohella voi tarjota myös tietoa ja palveluohjausta. 
Tämä voi olla esimerkiksi asiantuntijavierailu tai ryhmäläisen valmistelema alustus yhdessä sovi-
tusta teemasta, osallistuminen kiinnostavalle yleisöluennolle tai tutustumiskäynti ryhmää hyödyt-
tävää palvelua tai toimintaa tarjoavaan tahoon (esim. A-killan toimintaan). Myös mielenterveys-
ongelmat, lukivaikeudet tai muut oppimisvaikeudet voivat olla ryhmässä yleisiä. Jos osallistujilla on 
kiinnostusta, yksittäinen ryhmätapaaminen voidaan järjestää esimerkiksi oppimisvaikeus teeman 
tutustumiseen. Tällöin osallistujat voivat täyttää itsenäisesti oppimisvaikeuksia kartoittavan itse-
arviointikyselyn, esimerkiksi Kuntoutussäätiössä kehitetty Oppimisvaikeuksien tunnistuslista 
on helppo ja nopea täyttää ryhmätapaamisen yhteydessä. Kyselyn täyttämisen jälkeen ryhmässä 
voidaan keskustella minkälaisia vaikeuksia osallistujat kokevat, haluaisivatko näihin tukea ja mistä  
tukea olisi mahdollista saada. Keskustelun tueksi löytyy myös videomateriaalia muun muassa  
Oppimisvaikeus.fi-sivustolta. Myös Erilaisten oppijoiden liitto järjestää maksut tomia esittelyjä  
oppimisen apuvälineistä Helsingin Kaisaniemessä, johon suunnattu retki voi olla hyödyllinen.  
Retkien toteutuksessa ohjaajan vastuulla on huomioida, että toteutus on kaikille osallistujille  
mahdollinen esimerkiksi retken kustannusten ja sujuvien kulkuyhteyksien osalta.

Näin Tapatuunauksessa:
 
Toiminnan suuntaa ei päätetty etukäteen, vaan valitsimme ehdotuksista eniten  
kanna tus ta saaneet ja teimme ratkaisut niiden perusteella. Museot ja näyttelyt olivat 
keskeisessä asemassa monestakin syystä. Niissä liikkuminen oli huomattavasti vapaa-
muotoisempaa kuin ohjatuilla retkillä, ja jokainen sai tutustua tarjontaan omassa 
tahdissaan. Näyttelyn nähtyään ei siis tarvinnut jäädä odottelemaan muita, vaan kukin 
poistui kun siltä tuntui, mutta vain harva liukeni paikalta vaivihkaa tai siitä ilmoitta- 
matta. Toiminnan suuntakin saattoi elää matkan varrella, näin tapahtui mm. retkellä,  
joka tehtiin Lapinlahden lähteelle. Suunniteltu reitti kulki Hietaniemen hautausmaan 
kautta. Erään ryhmäläisen aktiivisen googlettamisen ansiosta tapahtumasta  
tuli hieno Suomi-100-tapahtuma, kun saimme eri muistomerkkien kohdalla  
kuulla palan maamme historiaa.

https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/menetelmat/
https://oppimisvaikeus.fi/
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Ryhmissä esitettiin paljon toiveita liikunnallisesta toiminnasta, se toteutettiin muun 
muassa sauvakävelynä, keilailuna ja uimahallikäyntinä. Yhdistelimme myös liikuntaa ja 
keskustelua tutustumalla erään ryhmäläisen jokapäiväiseen kävelyreittiin. Saimme  
samalla kuulla hänelle merkityksellisistä paikoista, ja eräässä sellaisessa vietimme 
leppoisan kahvihetken.

Välillä ryhmätapaamisissa leivottiin, kierreltiin kirpputoreja erilaisen tuunausmateri- 
aalin löytämisen toivossa tai pidettiin musiikkivideo-levyraati. Levyraadissa kuunneltiin  
musiikki videoita, joita ryhmäläiset esittelivät. Ajatuksena oli valita jokin biisi, joka  
on jotenkin merkityksellinen ja koskettanut sen tuonutta henkilöä.

Teimme retkiä esimerkiksi Kiasmaan, Ateneumiin ja Luonnontieteelliseen museoon. 
Pienemmän mittakaavan museoelämyksen koimme Vantaan kaupunginmuseossa, jossa 
tutustuimme näyttelyyn, jonka aiheena oli vantaalaisten ihmissuhteiden solmiminen 
kaupunkilaisten kirjoitusten ja kuvien johdattelemana. Aihe herätti ajoittain herkullista 
keskustelua mukanaolijoissa.

Vaikka ryhmäläiset ovat hyvinkin erilaisista muoteista, on yhteinen äänensävy  
löytynyt kuin itsestään kierrellessämme eri kohteissa ja erilaisten harrastusten  
parissa. On ollut myös mahtavaa huomata, kuinka vilpittömästi keskustelut  
etenevät, kun muut kommentoivat mutta eivät turhaan kritisoi. 

SPIRAL-menetelmän hyödyntäminen ryhmätoiminnan suunnittelussa

SPIRAL-menetelmä on lautapeli, joka on kehitetty helpottamaan asiakaslähtöisen tavoitteen 
löyty mistä ja tukemaan ryhmäytymistä. Pelikysymykset johdattavat pelaajat yhdessä pohtimaan  
laajasti erilaisia toimintakyvyn osa-alueita. Lisäksi jokainen pelaaja merkitsee jokaisen peli-
kysymyksen jälkeen vastauslomakkeelleen oman arvionsa siitä, kokeeko hän itse kyseisellä osa- 
alueella vaikeuksia ja toivooko tähän muutosta. SPIRAL-menetelmä on kehitetty alun perin Tulevai-
suus pelissä-hankkeessa Kuntoutussäätiössä Kelan tuella, ja sitä jatkokehitetään edelleen muun  
muassa SPIRAL-pelin uudet muodot -hankkeessa. SPIRAL-pelilauta on kaikille menetelmää käyttä-
ville samanlainen, mutta pelikysymykset suunnitellaan kohderyhmittäin.

Tapatuunaus-hankkeessa kehitettiin hankkeen kohderyhmälle soveltuvat SPIRAL-pelikysymykset, 
sekä kokeiltiin SPIRAL-menetelmän ja kehitettyjen pelikysymysten toimivuutta Tapatuunaus-
jatko ryhmässä. Ajatuksena oli, että SPIRAL-menetelmän käyttö voi olla hyödyllistä, vaikka 
ryhmä toiminnan tarkoituksena ei olekaan löytää ja asettaa osallistujille henkilökohtaisia tavoit-
teita. Pelin avulla osallistujien voi olla helpompi saada asioita sanottua, ja pelin myötä synty-

http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/spiral/tutustu-spiraliin/
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västä ryhmäkeskustelusta on modollista saada vertaistukea 
ja uusia näkökulmia asioihin. Pelikysymysten kattavien tee-
mojen myötä tulee  myös käsiteltyä laajemmin elämän eri 
osa-alueita kuin tavallisessa ryhmäkeskus telussa. SRIRALin  
pelaaminen auttaa selkeyttämään käsitystä omista toiminta-
kyvyn vahvuuksista ja heikommista osa-alueista, mikä voi 
toimia alkusysäyksenä muutosprosessille. Ihmisestä itsestään 
lähtevä muutostarve ja tavoite on mielekäs, ja siihen on hel-
poin sitoutua. SPIRAL-peli voi myös vaikuttaa positiivisesti  
ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen ja edistää ryhmäy-
tymistä. Pelissä nousee usein esiin ryhmän osallistujille yhteisiä  
ongelma-alueita ja muutostoiveita, mikä helpottaa ryhmätoiminnan sisältöjen suunnittelua  
jatkossa.

SPIRAL-pelimateriaalit ja -ohjeet sekä Tapatuunaus-hankkeen kohderyhmälle kehitetyt pelikysy-
mykset ovat tulostettavissa maksutta SPIRAL-menetelmän verkkosivuilla. 

Näin Tapatuunauksessa:

SPIRALin suhteen Tapatuunauksessa noudatettiin samaa kaavaa kuin muissakin  
ideoissa, joiden alkulähde oli ryhmän ulkopuolella. Ensiksi tutustuttiin peliin koko 
Tapatuunaus tiimin voimalla, jonka jälkeen seulottiin ja muokattiin pelikysymyksiä 
Tapatuunaus-ryhmiin soveltuviksi. Valmiin tuotoksen testaus suoritettiin ensin 
tiimipalaverissa peliä pelaamalla, jonka jälkeen se esiteltiin ryhmäläisille. Koska  
kiinnostus ryhmässä heräsi, peliä myös saman tein kokeiltiin.

Kokeilun jälkeiset kommentit olivat hyvin kannustavia ja ryhmäläisiltä tuli heti  
ideoita siitä, missä peliä voitaisiin käyttää. Ohjaajien havainnot olivat myös posi- 
tiiviset. Varsinkin vähemmän aikaa ryhmään kuuluneet henkilöt tuntuivat avautuvan  
pelin myötä. Keskustelu ja kokemusten jako vaikutti myös olevan spontaanimpaa  
pelitilanteessa.

Tapatuunaus-ryhmiä ohjaavat pelkästään vertaisohjaajat, mutta SPIRAL-peli  
voi tarjota hyvän työkalun myös ohjaajalle, jolta tuo vertaiskokemus  
puuttuu. Peli toimii hyvin ikään kuin kynnyksen madaltajana omien 
ajatusten esiintuomisessa. 

http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/spiral/
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5. Haastavat tilanteet ja niiden hallinta

Ryhmä ilman osallistujia

Osallistujien sitoutumattomuus ja poissaolot on ryhmätoiminnassa yleinen haaste. Sitoutumatto-
muus hankaloittaa ryhmän toimintaa monin tavoin. Etenkin toiminnassa, jossa osallistuminen 
ei ole millään muotoa velvoittavaa tai edes kurssimuotoista, eikä ennakkoilmoittautumistakaan 
edellytetä, voi poissaoloja ja keskeyttämisiä tulla runsaasti. Toiminnan on oltava vetovoimaista, 
jotta osallistuja tekee päätöksen tulla toistekin.

Monet oppaassa edellä kuvatut asiat, kuten osallistujakohtainen alkukeskustelu, osallistaminen 
ja vertaisuuden kokemus sekä ohjaajan myönteinen ja voimavaralähtöinen toimintatapa, vahvis-
tavat osallistujien sitoutumista ryhmään. Ryhmän yhteishenki ja koettu luottamus on keskeinen 
tekijä, mutta näiden syntyminen vie aikaa. Vaikka ryhmien on tarkoitus olla pitkälti itseohjautuvia, 
on ohjaajan hyvä käyttää ryhmien alkuvaiheessa osallistujien vasta tutustuessa toisiinsa ohjauk-
sellisempaa otetta. Sen jälkeen, kun myönteinen mielikuva ja vertai suuden kokemus on syntynyt, 
on ryhmän vetovoima vahva.
 
Osallistujien sitoutumista ryhmään edistää myös se, että sama tuttu ohjaaja on joka tapaamis-
kerralla läsnä ja huolehtii yhteydenpidosta. On tärkeää, että osallistujia kuunnellaan herkällä  
korvalla, ja että he kokevat voivansa vaikuttaa ryhmän toimintaan. Jokaisen osallistujan tulee 
saada tuntea, että hänestä välitetään ja kokea olevansa merkittävä osa ryhmää. Ohjaajan tulee 
kohdella myös ryhmässä vain satunnaisesti käyviä osallistujia tasapuolisesti, ja saada heidät tunte-
maan olevansa tervetulleita pitkänkin tauon jälkeen. Pidempään poissaolleille kannattaa lähettää 
tietoa ryhmän toiminnasta samoin kuin aktiivisemmille osallistujille, paitsi jos osallistuja on sen 
erikseen kieltänyt.

Ryhmään osallistuvien kokemukset ja ajatukset ryhmän ilmapiiristä eivät ole aina helposti  
ohjaajien tunnistettavissa. Ryhmään voi kuulua henkilöitä, joiden 
on vaikea saada sanottua asioita ja mielipiteitään ryhmätilantees-
sa. Palautetta viihtyvyydestä tai koetuista ongelmista voi olla hel-
pompi antaa esimerkiksi kahdenkeskisessä keskustelussa ohjaa-
jan kanssa tai kyselylomakkeen avulla.  Ohjaajan on hyödyllistä 
tunnistaa oman ryhmänsä toimivuuden heikoksi kokevat osal-
listujat, tai kokonaiset huonosti toimivat ryhmät, voidakseen 
pyrkiä korjaamaan tilannetta. Ryhmän sisäistä ilmapiiriä voi 
kartoittaa keskustelujen ja vapaamuotoisen kirjalli sen palaut-
teen ohella esimerkiksi kymmenen kysymystä sisältävällä Ryh-
mäkoherenssikyselyllä. Ryhmäkoherenssikysely on kehitetty 
Kuntoutussäätiössä Aaron Antonovskyn yksilön koherenssin-

https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/menetelmat/
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tunnetta mittaavan kyselyn pohjalta. Ryhmä koherenssikysely sopii hyvin ryhmän sisäisen ilma- 
piirin ja yhteistyön sujuvuuden kartoittamiseen. Sen avulla voidaan tunnistaa mahdolliset ryhmäy- 
tymisen haasteet, mikä mahdollistaa tarvittaessa varhaisen reagoinnin ja tuen tarjoamisen.  
Tasaisin aikavälein toistettuna kyselyn avulla voidaan seurata myös ryhmähengen muodostumista.

Näin Tapatuunauksessa:

Ryhmäytyminen koettiin alkuun haasteelliseksi toiminnan lyhyehkön keston (4kk)  
vuoksi, sillä ensimmäiset kuukaudet menivät tutustumiseen ja totutteluun. Koska 
kävijämäärät vaihtelivat viikoittain, kävi toisinaan myös niin, etteivät aktiviteetteja 
suunnittelemassa olleet henkilöt olleetkaan mukana kun toivomuksia toteutettiin.  
Tämä asetti sujuvuudelle hieman kapuloita rattaisiin, kun toimintaa jouduttiin muok- 
kaamaan tilanteeseen sopivaksi resurssien puitteissa, sillä vaihtoehdoksi jäi yleensä  
kävely tai kahvittelu.

Toisaalta myös toiminnan sisällöstä on ollut keskenään erilaisia toiveita. Joku on pitänyt 
ryhmää liian keskustelevana ja toisen mielestä keskustelua on ollut liian vähän. Osittain 
ristiriitaiset toiveet ovat liittyneet myös siihen, että ryhmien sisällöstä on aluksi ollut 
hankala tiedottaa, sillä osallistujille on haluttu antaa paljon päätäntävaltaa ryhmän 
toiminnan suhteen. On myös ollut sellaisia osallistujia, jotka ovat toivoneet terapeutti - 
sempaa tai yksilöllisempää tukea.

Sitoutuminen ryhmissä oli vaihtelevaa. Yhdessä ryhmistä osallistuminen oli suhteellisen 
tasaista, peräkkäisinä kertoina samat henkilöt olivat mukana. Tässä ryhmässä ryhmäy- 
tymi nen näkyi selvästi muun muassa ryhmään kuuluvien välisen luottamuksen vahvis- 
tumisena. Myös muut ryhmässä tapahtuvat ilmiöt koettiin tässä ryhmässä muita ryhmiä  
nopeammin, eikä aina kaikki ei ollutkaan niin auvoista, kuin ryhmäytymisen alku- 
metreillä. 

Vastaavasti ryhmässä, jonka osallistujat vaihtuivat usein ei ryhmäytymistä  
päässyt tapahtumaan. Aika ajoin järjestetyt useamman ryhmän yhteistapaamiset  
erilaisten retkien tai toimintojen merkeissä vaikutti lisäävän uskoa koko 
Tapatuunaus-toimintaa kohtaan.
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Ilmenevät päihdeongelmat

Ryhmään osallistuvien kanssa on hyvä yhteisesti sopia, ettei päihtyneenä tulla ryhmään. Hyödyl-
linen voi olla myös sopimus, ettei alkoholinkäytöstä puhuta ryhmässä myönteiseen sävyyn. Yhtei-
nen sopiminen voi ehkäistä ongelmatilanteita.

Eteen voi kuitenkin tulla tilanne, että päihteettömyyssopimusta ei noudateta. Tällaisen tilanteen 
käsittely on helpompaa, jos ryhmässä on kaksi ohjaajaa. Tällöin toinen ohjaaja voi lähteä ryhmästä 
selvittämään tilannetta päihtyneen osallistujan kanssa, ja toinen ohjaajista jäädä ryhmän kanssa  
jatkamaan sovittua toimintaa -tai keskustelemaan mitä tunteita tilanne muissa osallistujissa  
herättää. 

On tärkeätä, että ohjaajat pysyvät tilanteessa myötätuntoisina ja hyväksyvinä, eivätkä syyllistä  
yhteistä sopimusta rikkonutta henkilöä. Syyllistävän puheen välttäminen on tärkeätä sekä sopi-
musta rikko nutta, että muuta ryhmää kohtaa. Ohjaajan tulee auttaa katsomaan eteenpäin, auttaa 
näkemään retkahduksen oppimiskokemuksena ja osana muutosprosessia kohti tavoitetta. Sopi - 
musta rikkonutta ei tule rangaista, vaan korostaa, että hän on tervetullut takaisin ryhmään selvin  
päin. Tilanteen salliessa ohjaaja voi antaa tietoa hoitomahdollisuuksista, esimerkiksi ohjata 
hakeutumaan lääkärin, kokemusasiantuntijan tai päihdehoitajan vastaanotolle, AA-ryhmään,  
A-killan toimintaan tai hyödyntämään olemassa olevia sähköisiä tukipalveluita (esim. Päihdelinkki  
ja Kokenet). Jos ryhmä toiminnan tueksi on kerätty turvaverkko tai muu tukijärjestelmä, sitä kan-
nattaa hyödyntää.

Näin Tapatuunauksessa:

Koska päihteettömyys toiminnan aikana oli avainasemassa, ei ryhmässä ilmennyt 
lipsahduksia tai kapinahenkeä, sillä sopimusta kunnioitettiin. Kun suunnittelu -
vaiheessa mietittiin esim. alkometrin käyttöönottoa, tyrmättiin se jyrkästi, sillä se  
tulkittiin holhoavaksi ja edusti väärää lähestymistapaa luottamusta rakennettaessa.

Vertaisten keskeinen rooli ryhmätoiminnassa saattoi olla yksi merkittävä tekijä  
päihteettömyys periaatteen kunnioittamisessa. Ehkä pidettiin itsestään selvänä,  
että konkareita ei ole helppo ”naruttaa”, ja jäätiin mieluummin pois tapaamisesta,  
jos ei oltu sopivassa kunnossa. Tapatuunauksessa tätä tapaa arvostettiin,  
kertoihan se kyseessä olevan henkilön halusta noudattaa ryhmän 
periaatteita.

https://www.paihdelinkki.fi/
https://kokenet.fi/
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Vaaratilanteiden ennakointi, tunnistaminen ja hallinta

Uhkaavia tilanteita voi esiintyä millä tahansa työpaikalla. Väkivallan uhkaa lisäävät muun muassa 
yksin työskentely varsinkin ilta- ja yöaikaan, päihtyneiden henkilöiden kohtaaminen sekä lääk-
keiden, arvotavaroiden, etuuksien tai oikeuksien käsittely. Toisaalta sellaisissa työtehtävissä, jois-
sa uhkatilanteet ovat satunnaisempia, ei niiden hallintaan ole välttämättä valmiuksia. Tyypillisiä  
väkivaltaan johtavia tilanteita ovat näkemyserot, sekä asiakkaalle kohdistetut rajoitukset ja kiellot.

Ihmiset reagoivat uhkatilanteissa yksilöllisesti, äärilaitoina täydellinen lamaantuminen tai ylirea-
gointi. Riskien tiedostaminen, omien reagointitapojensa tunnistaminen sekä omien ennakoinnin 
ja hallinnan taitojen kehittäminen auttaa selviytymään vaativissakin tilanteissa. Hyvä ennakointi 
on parasta hallintaa.

Haastavaksi ennakoituun asiakaskohtaamiseen, oli tapaaminen sitten ryhmässä tai yksilöllisesti, 
kannattaa aina pyytää mukaan työpari. Työparin kannattaa vierekkäin istumisen sijaan asettua eri 
puolille huonetta, koska ohjaajien välinen näkökontakti mahdollistaa sanattoman viestinnän. Jos 
työparin mukaan saaminen ei ole mahdollista, on tapaamisesta hyvä kertoa lähellä työskentele-
välle työtoverille. Tapaaminen kannattaa sopia ajankohtaan, jolloin muitakin työntekijöitä on use-
ampia samassa rakennuksessa, sekä varmistaa myös turvajärjestelmien olemassaolo ja toimivuus.

Tapaamispaikan on hyvä olla rauhallinen ja viihtyisä. Ovea ei tule lukita, ja ohjaajalla on oltava 
esteetön kulkureitti ovelle. Ohjaaja sijoittautuu asiakastapaamisissa aina lähimmäksi ovea. Kah-
denkeskisissä tapaamisissa on ohjaajan ja asiakkaan välissä hyvä olla pöytä. Huoneessa ei tule olla 
esillä potentiaalisia vaarallisia esineitä, esimerkiksi saksia. Tapaamiseen kannattaa mennä hyvis-
sä ajoin, myöhästyminen sovitusta tapaamisajasta voi provosoida tilannetta. Myös vaatetukseen 
kannattaa kiinnittää huomioita: ei huiveja, kaulakoruja tai kellokorttinauhoja, pitkät hiukset kan-
nattaa laittaa kiinni ja jalkaan kunnolliset työkengät, joilla on hyvä tarvittaessa juosta. 

Uhkaava tilanne voi syntyä hyvin yllättäen, mutta useimmiten henkilön käyttäytymisessä on  
nähtävissä väkivaltatilannetta ennakoivia tunnusmerkkejä. 

Sanattomia tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi
 levottomuus ja arvaamattomuus
 tuijotus, katseella mittailu
 puhumattomuus, hampaiden kiristely
 käsien nyrkkiin puristelu, sormen heristely
 käyttäytyminen, joka on aiemmin ennakoinut välivaltaa
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Sanallisia tunnusmerkkejä ovat

 solvaava kielenkäyttö, kiroilu
 väittely, uhkailu ja riidan haastaminen
 epäluuloinen puhe tai puheen muodollistaminen
 puheen sekavuus tai väkivaltainen sisältö
 äänen korottaminen

Uhkaavalta vaikuttavassa kohtaamistilanteessa tulee lopettaa muu tekeminen, keskittyä kuuntele-
maan sekä puhua selkeästi, lyhyesti ja myötäilemällä. Puhuminen on hyvä aloittaa myötätunnon 
ilmaisulla.

Sopivia lauseita kohdatessa kiihtynyt henkilö on esimerkiksi:

• ”Hyvä että otit puheeksi”
• ”Kerrotko vielä lisää”
• ”Ymmärrän hyvin, että olet pettynyt…”
• ”Ymmärsinkö oikein, että haluaisit…”
• ”Sovitaanko, että tästä eteenpäin…”

Kiihtynyttä henkilöä ei tule keskeyttää. Keskustellessa on hyvä esittää kysymyksiä, ja pyrkiä rauhalli-
sesti sopimukseen. Kiihtyneen henkilön kanssa ei tule lähteä väittelemään. Huumaan tuneen 
tai muuten sekavan henkilön harhoja ei tule kuitenkaan lähteä oikaisemaan, eikä myöskään  
vahvistamaan. Jos on tehty virhe, siitä kannattaa ottaa vastuuta ja tarjota apua ja asian korjaamista 
mahdollisimman pian. Anteeksi voi pyytää, vaikka vika ei olisikaan oma. Kiihtyneelle henkilölle on 
tärkeätä antaa myös kunniakas perääntymismahdollisuus.

Uhkaavasti käyttäytyvään henkilöön ei tule koskea, ja äkkinäisiä liikkeitä on syytä välttää. Jos henki-
lön rauhoittaminen ei onnistu, tulee hälyttää apua tai paeta. Avun huutaminen saattaa pysäyttää 
uhkaavan tilanteen. Muiden henkilöiden välisiin uhka- tai väkivaltatilanteisiin ei tule sekaantua 
yksin, vaan kutsua muita avuksi. 
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Näin Tapatuunauksessa:

Ohjaajat istuivat eri puolilla tilaa säilyttäen katsekontaktin, joka on ehdoton edellytys 
ohjaajien sanattomalle viestinnälle. Keskustelua myös luotsattiin turvallisempiin  
suuntiin tunteiden toisinaan lämmetessä, mikä tosin oli erittäin harvinaista, sillä 
harvoihin sääntöihimme kuuluu mm. toisten kuunteleminen häiriöttä. Vältyimme 
varsinaisilta kriisitilanteilta, kun kaikille tuli selväksi, ettemme ole virallinen taho  
tai hoitava osapuoli, vaan samankaltaisia ihmisiä ongelmineen, tosin osan niistä 
selvittäneenä.

Henkilön ollessa poissa tolaltaan annettiin tomun ensin laskeutua eikä asian yksityis-
kohtia käyty utelemaan, sillä faktat kyllä tulivat esille kuuntelemallakin. Tämänkaltaisissa 
tilanteissa vertaisuus oli ehdoton voimavara, sillä rinnakkais kokemuksesta kertominen 
mahdollistaa tavan katsoa asiaa laajemmalta kantilta, eikä tunne painivansa yksin 
ongelmansa kanssa.

Huumori auttoi useissa tilanteissa keventämään tunnelmaa, jos keskustelu ajautui  
liian syville vesille. Puhekielessä kannatti välttää kapulamaisuutta ja eritoten  
alentuvuutta, sillä ne luovat kuvan siitä, ettei ohjaaja ole tilanteen tasalla  
tai samalla aalto pituudella.
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6. Minkälainen on hyvä ohjaaja?  
Osallistujien näkökulma

Tapatuunaus ryhmään osallistuneiden näkemyksiä ryhmän ohjauksesta

Kysyimme Tapatuunaus-jatkoryhmään osallistuneilta minkälainen on yleisesti otta   en hyvä ohjaaja.  
Lisäksi kysyimme, mitkä asiat Tapatuunausryhmissä toimivat hyvin, ja mitä olisi voinut tehdä toisin. 
Keskustelu aiheista oli vapaamuotoista ja runsasta.

Osallistujien mielestä hyvä ohjaaja on:
• johdonmukainen
• läsnä oleva
• myötämielinen
• sellainen, jonka kanssa voi tuntea samankaltaisuutta
• hyvä asenne, sellainen, joka saa tuntemaan itsensä tervetulleeksi
• välittävä
• saa ryhmän käyntiin, mutta osaa sitten vetäytyä
• ottaa jokaisen huomioon
• hyväksyy erilaisuuden -ei esimerkiksi sano ”minä en tekisi noin” tai 
 ”kyllä sun on nyt muututtava”. Mieluummin tarjoaa vaihtoehtoja, 
  kuin tuo esiin olevansa eri mieltä
• luo luottamusta ja turvallisuuden tunteen, jotta uskaltaa puhua
• kuunteleva
• luo tasa-arvoisuutta, josta syntyy luottamusta ja ystävyyttä
• antaa ylhäältäpäin, ohjaajan tulee olla keskeisessä roolissa
• ottaa alussa johtajuuden ja tekee pelisäännöt selväksi, kuten 
  toista ei loukata, kunnioitetaan mitä toinen sanoo

Osallistujat olivat useimmista ohjaajan hyvistä ominaisuuksista ja toimintatavoista saman mie-
lisiä. Ainoa selkeä mielipiteiden jakaja koski sitä, kuinka vahva asema ohjaajan tulisi ryhmässä 
ottaa. Toiset näkivät ohjaajan vahvan johtajuuden hyvänä asiana, osa taas näki tasa-arvoisuuden 
ja ryhmälähtöisyyden parempana. Tätä asiaa pohdittiin myös Tapatuunauksen ja osallistavan 
ryhmätoiminnan näkökulmasta. Yleinen näkemys oli, että vahvaa ohjaajan panosta ja selkeää 
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suunnitelmaa kaivataan toiminnan alkuvaiheessa, jolloin osallistujat eivät vielä tunne toisiaan 
ja vaihtuvuus on suurta. Ohjaajan vahvempi rooli voisi nopeuttaa ryhmäytymistä ja vähentää 
poisjääntejä. Vakiintuneemman ryhmätoiminnan vaiheessa nähtiin hyvänä asiana, että ohjaaja 
on enemmänkin vain yksi muiden joukossa.

Tapatuunaus-toiminta koettiin hyväksi ja kehityskelpoiseksi: ” Yhdessä tekemisessä ja avoimuudes-
sa on ajatusta”. Ryhmään koettiin syntyneen avoin ilmapiiri ja luottamus. Pelisääntöjen sopiminen 
nähtiin keskeiseksi tekijäksi ryhmätoiminnan onnistumisessa ja turvallisuuden tunteen syntymi-
sessä. Osallistujat pitivät hyvin tärkeänä, että oli sovittu, ettei ryhmään ei tulla päihtyneenä, eikä 
toisten päälle puhuta, tai toisia lähdetä haukkumaan. Hyvänä pidettiin myös sopimusta siitä, että 
kännykät pidetään kiinni ryhmän ajan. Tuotiin myös esiin, että sääntöjä on tärkeä välillä kerrata 
ryhmässä, vähintäänkin aina uuden osallistujan tultua mukaan toimintaan.

Erityisenä Tapatuunauksessa verrattuna muuhun ryhmätoimintaan pidettiin sitä, että poissa-
oloista ei tarvinnut lähtökohtaisesti ilmoittaa ohjaajille, eikä poissaolon syytä selitellä. Ohjaajan 
ryhmälle antamaa ohjetta: ”Ei tarvitse kertoa miksi ei tule, mutta on kiva, jos kertoo ettei tule, koska 
siitä tulee hyvä mieli molemmille”, pidettiin hienona. Osallistujat toivat esiin, että ilmoittamaton 
poissaolo jää monesti vaivaamaan poissaolijaa itseään, mutta soittaminenkin voi tuntua vaikealta: 

”Poissaolosta on kuitenkin helppo lähettää tekstari, ja siitä tulee todellakin hyvä mieli itsellekin.” 
Myös sitä kiiteltiin, että ohjaajat lähettivät aina ennen ryhmätapaamista osallistujille muistutus-
tekstarin, jossa kerrottiin mitä tehdään ja missä nähdään.

Osallistujat pitivät hyvänä Tapatuunauksessa myös sitä, että ohjaajina toimi kokemusasiantuntija 
ja vertaisohjaaja: ”Ohjaajalle, jolla on omakohtaista kokemusta alkoholinkäytöstä uskaltaa pa-
remmin kertoa asioistaan, kuin ammattilaiselle, jolta sellainen puuttuu. Tuntuu että samaa kokenut 
ihminen ymmärtää paremmin eikä ainakaan lähde leimaamaan ja syyllistämään.”
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Lähteitä ja jatkolukemista

Oppaassa esitellyt menetelmät:

Oppimisvaikeuksien tunnistuslista

Ryhmäkoherenssikysely

Spiral-menetelmä

Oppaita ja käsikirjoja ohjaajalle:

Järvilehto S & Raija K (2011): Oman hyvinvoinnin lähteillä. Ohjaajan käsikirja. 2. painos. 
Kuntoutussäätiö, Helsinki. 

Leino, S (2014): Ohjaajan avaimia. Alkoholinkäyttö on Taitolaji. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Selin A, Maunu A, Kannussaari K & Heinonen L (toimituskunta) (2015): Ryhmäilmiö. Ryhmän
ohjaajan käsikirja. Toinen, täydennetty painos. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Sosiaalinen markkinointi

Sosiaalisen markkinoinnin liitto

Tukia H, Wilskman K & Lähteenmäki M (toim.) (2012): Sosiaalisen markkinoinnin ABC
(englanninkielinen alkuteos Big Pocket Guide to social marketing).
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL. 

https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/menetelmat/
https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/menetelmat/
http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/spiral/tutustu-spiraliin/
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/Ryhmailmio_verkko.pdf
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/Ryhmailmio_verkko.pdf
www.fsma.fi/sosiaalinenmarkkinointi/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90857/URN_ISBN_978-952-245-513-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Päihteet ja ehkäisevä päihdetyö, tietoa ja tukea

Kokenet

Päihdelinkki

Päihteet puheeksi työkalupakki (JAKE-hanke)
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Ehkäisevä päihdetyö.

Voimavara- ja ratkaisusuuntautuneet lähestymistavat

Katajainen A, Lipponen K & Litovaara A (2006): Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Terveyskirjasto
Duodecim.

Katajainen A, Lipponen K & Litovaara A (2005): Voimavarat käyttöön. Kustannus Oy Duodecim. 

Ratkes ry

Riikonen E ja Vataja S (2009): Voimavarasuuntautuneet neuvonta-, ohjaus- ja terapiamuodot.
Terveyskirjasto Duodecim. 

Motivoiva haastattelu

Järvinen M (2014): Motivoiva haastattelu. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 

Miller W R & Rollnick S (2002): Motivational interviewing: Preparing people for change. 2. painos.
The Guilford Press. New York, London.

www.kokenet.fi
www.paihdelinkki.fi
www.jake-hanke.fi/paihteetpuheeksi/
www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00012
www.ratkes.fi/
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00105
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix02109
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Osallistavat menetelmät

Innokylä yhteiskehittäminen ja osallistaminen

Kansan sivistystyön liitto KSL ry ja KSL-opintokeskus (2017): Osallistavat menetelmät. 
Vinkkejä ja virikkeitä kouluttajalle.

Laitinen, H (2002): Kenen ehdoilla? Osallistaminen kehitysyhteistyössä.
Helsinki; Kehitysyhteistyön palvelukeskus.

Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus

Falk H, Kurki M, Rissanen P, Kankaanpää S & Sinkkonen N (2013): Kuntoutujasta toimijaksi – 
kokemus asiantuntijuudeksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Työpaperi 39/2013. Helsinki. 

Järjestö 100-kampanja. Järjestöjen saavutukset: Päihdetoipumista vertaistuella

KoKoA -koulutetut asiantuntijat ry

MTKL = Mielenterveyden keskusliiton verkkosivut: Vertaistoiminta

Uhkatilanteet

Ennakoi väkivaltaa työssä, tietoa sosiaali- ja terveysalalle

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu

Työturvallisuuskeskus TTK (2010): Työväkivallan riskiammatit. Työturvallisuuskeskuksen
raporttisarja 1/2010.

www.innokyla.fi/kehittaminen/etsi-ja-loyda/menetelma/yhteiskehittaminen-ja-osallistaminen
https://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Osallistavat-menetelm%C3%A4t-KSL-verkko.pdf
https://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Osallistavat-menetelm%C3%A4t-KSL-verkko.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110670/URN_ISBN_978-952-302-028-3.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110670/URN_ISBN_978-952-302-028-3.pdf?sequence=1
www.jarjesto100.fi/terveys-ja-hyvinvointi/paihdetoipumista-vertaistuella
www.kokemusasiantuntijat.fi
www.mtkl.fi/palvelut/vertaistoiminta/
http://ennakoivakivaltaa.savonia.fi/index.html
www.tyosuojelu.fi/tyoolot/vakivallan-uhka
https://ttk.fi/files/1535/ttk_tyovakivallan_riskiammatit_valmis_NETTI.pdf
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Tapatuunaus-hankkeesta lisätietoa ja julkaisuja

Parkkinen M, Hälikkä P ja Niskanen S (2018): Päihteet pöydälle – Ehkäisevän päihdetyön kulttuuri 
kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntoutussäätiö.

Ruuth M, Parkkinen M ja Niskanen S (2018): Osallistava ryhmätoimintamalli alkoholinkäytön 
vähentämiseen. Tapatuunaus-hankkeen toimintamallin arviointiraportti.

Siirtonen E (2017): Yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön ja päihteidenkäyttöä vähentäneen 
toiminnan hyvä käytäntöjä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Tapatuunaus-hankkeen verkkosivut

https://tapatuunaus.fi/materiaalit/
https://tapatuunaus.fi/materiaalit/
https://tapatuunaus.fi/materiaalit/
https://tapatuunaus.fi/materiaalit/
https://tapatuunaus.fi/materiaalit/
https://tapatuunaus.fi/materiaalit/
https://tapatuunaus.fi/




Taneli Heinonen (Insight Delivery) sekä 

Maari Parkkinen, Petri Hälikkä, Satu Niskanen  

ja Mikko Turtiainen (Kuntoutussäätiö)

Osio II: Asiakasprofiilit 
– kuvauksia 
päihteidenkäytön 
vähentämiseen 
liittyvistä vaiheista  
ja haasteista
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Timo, 39 v. 
Timon päihteidenkäyttö on huolestuttavaa, 
mutta hän ei itse tiedosta tai halua 
myöntää ongelmaa.

Pekka, 28 v. 
Pekka tiedostaa päihteidenkäytöstä 
seuraavat haitat, mutta hän ei ole  
valmis muutokseen. 

Iida, 40 v. 
Iidalle päihteet ovat ongelma, josta hänellä  
on pyrkimys ja motivaatio päästä eroon. 

Keijo, 51 v. 
Keijo on päässyt päihteistä eroon,  
mutta mitä tilalle?
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Mitä asiakasprofiilit ovat  
ja mihin niitä voi käyttää?

Profiilit toimivat työkaluina suunnittelussa

Profiilien tavoitteena on pukea tutkimuslöydöksiä ja Tapatuunaus-hankkeen aikana tehtyä 
käytännön työtä helposti lähestyttävään muotoon. Profiilien tarkoitus on auttaa ymmärtämään 
päihteidenkäytön vähentämiseen liittyviä arjen haasteita ja viestimään, miten ne näyttäytyvät 
ihmisten arjessa. 

Profiileja voi työssä hyödyntää esimerkiksi: 
 Päihteitä koskeviin asiakaskohtaamisiin valmistautumisessa
 Palveluiden kehittämisessä 
 Puheeksioton tukena

Profiileissa on edustettuna erityisesti pidempään työelämän ulkopuolella olevat työikäiset, sillä 
heillä päihteidenkäytön vähentämiseen liittyy osin eri motivaatio tekijöitä ja haasteita kuin koko-
päivätyössä käyvillä. Päihdeongelmat ja niistä toipumisen polut ovat yksilöllisiä ja moninaisia. 

Jokainen profiili edustaa eri vaihetta käyttäytymisen muutoksessa. Kukaan todellinen ihminen ei 
siis välttämättä ole juuri samassa tilanteessa kuin profiilien kuvaamat henkilöt, tai ihmisen yksi-
löllinen tilanne voi muistuttaa useampaa profiilia. 
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Elämäntilanne

“Pari vuotta sitten loppui työt, mutta olen ol-
lut sen jälkeen aktiivinen järjestöhommissa ja 
hoitanut perheen asioita. Teemme tällä hetkel-
lä myös remonttia ja joskus tuntuu siltä, että 
hommia on enemmän kuin koskaan.  

Iltaisin tulee sitten otettua muutama rauhoit-
tava, jotta saa nukuttua. Viikonloppuisin tulee 
käytyä paikallisessa. En nyt kuitenkaan sanoisi, 
että juon paljon.”  

Arjen hallinta voi olla sujuvaa, mutta pieniä 
toistuvia vastoinkäymisiä on alka nut ilmetä 
päihteidenkäytön lisääntymisen seurauksena.

Arki ja ihmissuhteet

Elämänsisältöä on rakentunut vuosien varrella, 
mutta nyt on havaittavissa selkeitä muutoksia 
verrattuna aiempaan. Taustalla voi olla suuri 
elämänmuutos tai haastava elämäntilanne.  
Päihteidenkäytön lisääntyminen voi liittyä  
positiiviseenkin elämänmuutok seen, kuten 
esimerkiksi uuteen työ- tai opiskelupaikkaan. 

Arjessa on mukana on ihmisiä, joiden kanssa 
tapaamisiin päihteet kuuluvat jollain tavalla  
lähes aina. Tapaamiset baareissa ja ravinto-
loissa ovat voineet lisätä alkoholinkulutusta  
vaivihkaa ja huomaamatta. 

Timo, 39 v. 
Timon päihteidenkäyttö on huolestuttavaa, 
mutta hän ei itse tiedosta tai halua 
myöntää ongelmaa.

Juon toisinaan rentoutuakseni 
kun stressi painaa. Joskus 

unohtelen jotain, mutta niinhän 
käy kaikille”
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Milloin kannattaa puuttua:

Kun työtehtävien ja arjen velvollisuuksien osal-
ta alkaa kasaantua unohduksia ja tavanomais-
ta useampia virheitä.  

 Kun päihteiden avulla aletaan lääkitsemään 
vastoinkäymisistä syntyvää pahaa oloa.  

 Kun vaikuttaa, tuoksuu tai näyttää siltä, että 
päihteidenkäyttö on alkanut ajoittain lähteä 
hallinnasta. 

Miten voit olla avuksi: 

 Tue tietoisuuden lisääntymistä 
       päihteidenkäytön todellisista 
       määristä ja vaikutuksista
       henkilön elämään

 Pyri herättämään ajattelua ja 
       kysymyksiä siitä, minkä osalta 
       elämässä voisi pyrkiä tekemään 
       muutosta

 Hyviä menetelmiä ovat esimerkiksi 
       motivoiva keskustelu, erilaiset 
       mittarit ja juomapäiväkirjan 
       pitäminen

Kun otat puheeksi:  

 Kerro, että olet huolissasi

 Kerro mitä olet havainnut, mistä
       asioista olet huolissasi ja miksi

 Ole mahdollisimman konkreettinen

 Kysy avoimia kysymyksiä 
       (miksi, miten koet, mitä haluat)

 Älä moralisoi 

 Vältä tekemästä johtopäätöksiä 
       asiakkaan puolesta
 

Ota huomioon: 

Ongelman kieltämiseen saattaa liittyä myös  
henkilön käsitys siitä, ettei ongelmaan pysty  
vaikuttamaan. Tässä positiiviset esimerkit, 
selviytymis tarinat, eri tukikeinot tai kokemus-
asiantuntijan tapaaminen voivat auttaa. 
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Elämäntilanne

“Vedän joka päivä lääkkeitä ja yleensä myös  
viinaa. Homma alkoi mennä vähän huonom-
paan suuntaan, kun alkoi olla hermokipuja  
selässä ja lääkkeet tulivat mukaan kuvioon. Ei 
tässä mitään järkeä ole, mutta eipä ole koskaan 
ollut oikein missään muussa kaan. Nyt pitäisi 
kuulemma yrittää jaksaa käydä noissa työpa-
jahommissa. En tajua miten jaksaisin olla siellä 
koko päivän.”  

Päihteidenkäyttö on päivittäistä. Oman arjen  
tekeminen kietoutuu täysin päihteidenkäytön 
ja niiden hankkimisen ympärille.  

Pekka, 28 v. 
Pekka tiedostaa päihteidenkäytöstä 
seuraavat haitat, mutta hän ei ole  
valmis muutokseen. 

Oikeastaan kaikki tekeminen ja 
kaikki ystävät liittyvät nykyään 

päihteisiin. Eikä ole energiaa lopettaakaan, 
vaikka varmaan pitäisi”  

Arki ja ihmissuhteet

Tuttuja on paljon, mutta käytännössä kaikki 
ovat päihdepiireistä. Läheisiä ystäviä ei kuiten-
kaan juuri ole ja ihmissuhteista puuttuu luot-
tamus.  

Aiemmat kaverit ja perhesuhteet ovat jääneet 
taustalle päihteiden myötä. Harrastukset ja 
mielenkiinnon kohteet ovat unohtuneet tai 
päässeet haihtumaan, kun aika kuluu vahvasti  
päihteiden parissa. 
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Milloin kannattaa puuttua:

Kun päihteidenkäyttö on runsasta ja jatkunut 
pitkään sen ongelmallisuuden usein tiedos-
taa itsekin. Tilanteeseen on syytä puuttua, kun  
tilanteen vakavuus tulee ilmi tai henkilö itse 
pyytää apua. Myös työturvallisuuden vaaran-
tuessa on syytä puuttua asiaan ja lopettaa 
työskentely välittömästi.  

Päihteidenkäytön hallitsemattomuus voi tulla 
ilmi, kun henkilö tulee paikalle päihtyneenä tai 
krapulaisena, mutta myös poissaolojen, kes-
keytysten ja paikalle saapumatta jättämi sessä. 
Aikatauluista on vaikea pitää kiinni ja poissa-
oloja ilmenee, erityisesti viikonlopun ympärillä. 
Puhelut outoina aikoina, epämääräiset selityk-
set ja kummal liset viestit ovat syitä huolestua 
ja ottaa päihteidenkäyttö puheeksi. 

Miten voit olla avuksi:

 Pyrkikää yhdessä löytämään  
       motiiveja muutoksen tekemiselle  
       ja halulle irtautua päihdearjesta

 Tarjoa tietoa erilaisista hoitomah-
       dollisuuksista ja ryhmätoiminnasta

 Pyri saamaan ihminen sitoutumaan 
       seuraavaan askeleeseen, esim. 
       hoitoon hakeutumiseen.  
       Jos mahdollista, niin päättäkää 
       yhdessä miten ja milloin se tehdään

 Rohkaise myös pienempiin tavoittei-
       siin, esimerkiksi yksi päivä viikossa 
       selvinpäin

Kun otat puheeksi

 Pyri tukemaan henkilöä näkemään 
       muita kiinnostavia ja merkittäviä 
       asioita arjessaan sekä löytämään
       niiden kautta hyviä seurauksia 
       muutoksesta

 Kysy muusta arjesta ja mieltä paina -
       vista asioista, kuten asumispulmat, 
       talousvaikeudet, kivut tai mielen-
       terveysongelmat, jotka saattavat 
       edesauttaa juomista. Miettikää 
       ratkaisuja myös muihin ongelmiin

 Älä keskity pelkkään ongelmaan tai
       vaadi totaalista päihteettömyyttä

Ota huomioon

Muutosvalmiuteen voi vaikuttaa aiem mista 
retkahduksista seurannut epäonnistumisen 
pelko. Voit tässä tapauksessa muistuttaa, 
että retkahdukset ovat osa monen toipumis-
polkua.
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Elämäntilanne

“Oon käynyt pari kertaa katkolla. Ei vaan huvit-
tai si enää sekoilla, mutta sitten tulee lähdetty 
kun kaverit pyytää eikä ole mitään muutakaan. 
Kuntouttavasta työtoiminnasta voisi nyt saada  
vähän muuta hommaa ja ehkä uusia tutta-
vuuksia myös.”  

Päihteidenkäytön vähentämisen motivaatio 
on selkeä, mutta käytännön toteuttaminen 
on vaikeaa. Päihteet ovat liittyneet niin vah-
vasti omiin sosiaalisiin ympyröihin, että niiden 
muuttaminen tuntuu pakolliselta. Uusien piiri-
en ja uudenlaisten tekemisen etsiminen ei kui-
tenkaan ole helppoa

Arki ja ihmissuhteet

Ihmissuhteet ja tekemisen puute tekevät päih-
teistä irtautumisen vaikeaksi. Suhteet ovat 
voineet pitkään rakentua lähes ainoastaan 
päihteidenkäytön ympärille aiempien piirien 
jäädessä. Irtautujan voi olla vaikea keksiä muu-
ta tekemistä ja päihteettömänä arki voi tuntua  
pitkäveteiseltä ja yksinäiseltä.  

Päihteisiin liittyvä häpeä ja stigma voivat 
hanka loittaa asioista puhumista ja muiden 
kohtaamista. Kuntouttava työtoiminta ja eri-
laiset ryhmät ovat tapoja löytää muiden asi-
oiden ympärille rakentuvia kaverisuhteita ja 
tuttavuuksia sekä uudenlaisia harrastuksia ja 
kiinnostuksen kohteita. 

Iida, 40 v. 
Iidalle päihteet ovat ongelma, josta hänellä  
on pyrkimys ja motivaatio päästä eroon. 

Retkahduksia tulee välillä. 
Varsinkin vanhojen kavereiden 

kanssa. Toisaalta ilman kavereita on 
yksinäistä. Pitäisi löytää parempaa 
tekemistä. Mieluiten vaikka duunia”   
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Milloin kannattaa puuttua:

Kun ihmisillä on selkeä motivaatio muutok-
seen, voi aiheesta ylläpitää keskustelua ja tarjo-
ta tukea muutokseen tarpeen tullen.  

Jos kuntouttavassa työtoiminnassa alkaa jäädä 
päiviä välistä, myöhästymisiä kasautuu tai työ-
paikalle on muuten vaikeaa sopeutua, kannat-
taa asia ottaa esille. Mahdollisten retkahdusten 
kohdalla voidaan pohtia mitä erilaisia tukivaih-
toehtoja on ja mistä voisi löytää tarvittavia voi-
mavaroja oman tavoitteen mukaiseen arkeen. 

Miten voit olla avuksi:

 Tarjoa tietoa erilaisista reiteistä 
       löytää apua ja uutta mielekästä 
       tekemistä arkeen

 Tue erityisesti mahdollisten 
       retkahdusten kohdalla

Kun otat puheeksi:

 Keskustelkaa arjesta laajemmin kuin 
       pelkästään päihteiden näkökulmasta

 Miettikää, mitä toivotut muutokset 
       voisivat olla käytännössä

 Pyrkikää sopimaan yhdessä  
       konkreettisia asioita, milloin ja
       mitä yritetään tehdä

 Pohtikaa, millaisia tavoitteita tästä 
       syntyy ja miten niiden saavuttamista 
       voitaisiin seurata

 Keksikää tarvittaessa yhdessä vaihto -
       ehtoista tekemistä ja tapoja tavata 
       ihmisiä päihteettömässä ympäristössä 

Ota huomioon:

Jos päihdearki on jatkunut pitkään tai päihtei-
denkäyttö on ollut hallitseva osa arkea,  
voi päihteettömyys tuoda mukanaan tylsis-
tymistä ja yksinäisyyttä. Näihin kannattaa 
myös miettiä ratkaisuja, sillä ne voivat olla riski 
retkah tamiselle.  

Jos henkilö on tällä hetkellä ryhmä- tai työpaja-
toiminnassa, huomioikaa myös aika toiminnan 
loppumisen jälkeen. Miten siihen voisi jo tässä 
vaiheessa valmistautua?
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Elämäntilanne

“Aikanaan tuli hölmöiltyä tosi paljon, mutta  
viimeiset viisi vuotta oon ollut kuivilla. Alkuun 
oli todella vaikeaa, mutta vertaistuesta ja ryh-
mistä on ollut paljon hyötyä. Nyt oon yrittänyt 
elää ihan normaalia elämää, mutta se tuntuu 
välillä aika tylsältä.  

Asun yksin. Töitä ei ole löytynyt ja kun rahat 
on vähissä niin tuntuu myös, ettei harrastuk-
siakaan oikein keksi. Jos pääsee opiskelemaan 
jotain tai kuntouttavaan työtoimintaan niin se 
on ainakin hyvä tapa löytää tekemistä.”  

Arki ja ihmissuhteet

Päihteidenkäyttö on voinut loppua vuosia 
sitten, mutta päihdeongelmaan liittyvien  
kokoontumisten rooli arjessa voi silti olla mer-
kittävä. Uusien paikko jen, ihmisten ja tapojen 
löytäminen on voinut olla hankalaa raitistumi-
sen jälkeen. Läheisten ihmissuhteiden puuttu-
minen ja kokemus yksinäi syydestä voivat olla 
haasteena. 

Keijo, 51 v. 
Keijo on päässyt päihteistä eroon,  
mutta mitä tilalle?

En ole juonut vuosikausiin, mutta 
aina se on kuitenkin taustalla.  

Joka päivä kiitän siitä, että olen  
herännyt selvinpäin” 
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Milloin kannattaa puuttua:

Tyhjyyden ja tylsyyden tuntemusten pohjalta 
voi kartoittaa mahdollisia ongelmia. Kiinnitä 
huomiota tilanteisiin, joissa jokin arjen toimin-
ta, kuten työpaja- tai ryhmätoiminta loppuu tai 
muuttuu.  

Miten voit olla avuksi:

Kokemusasiantuntijuus voi olla hyvä reitti ja-
kaa eteenpäin omia oppeja ja näkökulmia. Jos 
henkilö on kiinnostunut, kannattaa tarjota tie-
toa kokemusasiantuntijaksi kouluttautumisen 
mahdollisuuksista. 

 

Ota huomioon: 

Voit hyödyntää konkarien kokemusta, kun 
pohdit puheeksiottamista jonkun kanssa tai 
tarvitset tietoa siitä, miten päihteettömyyttä 
voisi esimerkiksi jonkin toiminnan yhteydessä 
parhaiten tukea.  

Konkarille voit tarjota myös erilaisia roole-
ja, kuten päihderyhmässä mukanaolo. Hänet 
kannattaa kutsua mukaan kehittämistyöhön, 
jos hän vaan on itse kiinnostunut. 
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Profiilien taustalla on muutosvaihe-teoria, 
kvalitatiivinen tutkimus ja käytännön 
kehittämistyö

Profiilit perustuvat Tapatuunaushankkeen alku- ja loppuvaiheessa tehtyihin osallistujien tutki-
mushaastatteluihin, työpajaohjaajien haastatteluihin sekä koke mus asiantuntijoiden kokemuksiin. 
Niiden muodostamisessa on myös hyödyn netty transteoreettiseen muutosvaihemallia sekä Tapa-
tuunaus-hankkeessa kerättyä kokemusperäistä aineistoa.

Profiilien tekemiseen on osallistunut moniammatillinen tiimi, johon kuului palvelu muotoilija,  
tutkija, kokemusasiantuntija ja vertaisohjaaja. Lisäksi profiileita ovat ideoineet ja kommentoineet 
kokemusraati ja Tapatuunaus-ryhmien arviointi pajaan osallistuneet. 

Tutkimuksen analyysivaiheessa esiin nousseet ilmiöt on tuotu profiileihin arkkityypeiksi, joille on  
annettu tarina ja kuvitteellinen persoonallisuus. Profiilit eivät kuvaa ketään yksittäistä todellista  
henkilöä vaan yhdistelevät erilaisia tunnis tettuja kokemuksia. 

Tapatuunaus-hankkeessa koottu kokemusperäinen materiaali sisälsi seuraavia aineistoja ja tapaa-
misissa koottua tietoa:

 Kuntoutussäätiön kuntouttavan työtoiminnan päihdetaustan omaavista asiakkaista 
        koostuvan kokemusraadin (5 asiakasta, 5 tapaamiskerta) pöytä kirjat. Tapaamisissa käsiteltiin 
        vapaasti keskustellen hankkeen etenemistä ja kokemusraati kommentoi vapaamuotoisesti 
        viestintämateriaaleja, haastattelukysymyksiä ja ryhmien alustavia suunnitelmia
 Tapatuunaus-ryhmätoimintaan mukaan ilmoittautuneiden osallistujien teemahaastattelut, 
        teemoina arki ja sosiaaliset suhteet, kiinnostuksen kohteet, suhtautuminen päihteisiin ja  
        ajatukset ryhmätoiminnasta (N=20)
 Tapatuunaus-toimintaan osallistuneiden loppuhaastattelut (N=14)
 Tapatuunaus-ryhmätoiminnan ohjaajien päiväkirjat
 Tapatuunaus-ryhmien startti- ja arviointipajan (3 kpl ja 1 kpl) yhteenvedot 
 Yhteistyö kokemusasiantuntijan ja vertaisohjaajan, kokemusraadin ja Tapatuunaus-ryhmiin 
        osallistuneiden kanssa
 Tapatuunaus-ryhmiä koskevien infotilaisuuksien (36 kpl) ja ammattilaisten keskinäisten 
        tapaamisten (6 kpl) aikana käydyt vapaamuotoiset keskustelut
 Työpaja- ja sosiaaliohjaajien sekä esimiesten ryhmähaastattelut (6 kpl, N=30)
 Hankkeen aikana kootun turvaverkon tapaaminen 1.9.2017
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Ryhmäohjaajan alkukeskustelun runko

Alkukeskustelurungon tarkoituksena on tukea ryhmänohjaajaa vapaamuotoisen alkukartoituk-
sen toteutuksessa. Keskustelurungon avulla ohjaaja voi vapaamuotoisesti selvittää ryhmäläisen  
elämäntilannetta, kiinnostuksen kohteita sekä suhdetta päihteisiin. Keskustelurunko auttaa myös 
ryhmänohjaajaa ja ryhmä läistä tutustumaan toisiinsa. Kaikkia esitettyjä kysymyksiä ei tarvitse käy-
dä läpi, vaan kysymyksiä voi hyödyntää tarpeen mukaan. 

Alkukeskustelurunko on jaettu neljään osa-alueeseen: A. Elämäntilanne ja arki, B. Kiinnostuksen  
kohteet, C. Alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät tavoitteet ja D. Ryhmiin osallistuminen. Osa-alueet  
jakautuvat numeroituihin pääkysymyksiin sekä tarkentaviin kysymyksiin. 

Keskustelussa kannattaa hyödyntää Millerin ja Rollnickin (2002)  
motivoivan vuoro  vaikutuksen periaatteita, jotka ovat: 

• Empatia eli välittävä ja aktiivinen kuunteleminen ilman tuomitsemista

• Ristiriidan osoittaminen arvojen tai toiveiden ja toiminnan välillä 
 henkilön itse sanoittamana

• Vastahakoisuuden hyväksyminen eli vältä väittelytilannetta ja 
  tarvittaessa jätä aihe hetkeksi

• Pystyvyyden tukeminen tuomalla esiin henkilön vahvuuksia ja  
  hyviä puolia sekä tukemalla pieniäkin edistysaskeleita

Miller WR & Rollnick S (2002) Motivational interviewing: Preparing people  
for change. 2. painos. The Guilford Press. New York, London.
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OSA A: Elämäntilanne ja arki 
(tekeminen, toimintatavat, muutokset,  
sosiaaliset kontaktit ja palveluiden käyttö) 

 

1. Millainen on tyypillinen arkipäiväsi? (toiminta, paikat, ihmiset, palvelut) 

 Mitä kaikkea siihen kuuluu? (harrastukset, sosiaaliset tilanteet yms.) 

 Miten arkipäivät eroavat viikonlopuista vai eroavatko? Tai juhlapäivistä? 

 Millaisissa paikoissa vietät eniten aikaa? 

 Kenen kanssa vietät eniten aikaa arjessasi? 
       (ystävät, puoliso, perheenjäsenet, harrastus- ja työporukat, muut) 

 2. Osallistutko järjestettyyn toimintaan? (järjestäjänä esim. Kela, työllistymistä edistävät 
      palvelut, terveyskeskus, kirjasto, harrastusseurat, järjestöjen toiminta, seurakunta tai itse 
      järjestetty toiminta) 

3. Millaisia muutoksia elämässäsi on tapahtunut? (esim. viimeisen 5 vuoden aikana?)

 Minkälaiset asiat ovat vaikuttaneet muutoksiin mielestäsi?
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4. Millaiset asiat koet tärkeänä omassa arjessasi? (harrastukset, paikat, ihmiset, tavat) 

 Miksi?

5. Mitä haluaisit muuttaa arjessasi? 

 Mihin elämänalueeseesi et ole tyytyväinen? 

 Onko sinulla arjessasi jotain tapoja, joista haluaisit päästä eroon? 

 Onko arjessasi asioita, joita haluaisit tehdä toisin? 

 Millaisiin asioihin haluaisit käyttää enemmän aikaa ja miksi? 

 Mikä estää tai vaikeuttaa, että et voi käyttää enemmän aikaa haluamaasi asiaan? 

 Mikä tukee tai helpottaa, että voisit käyttää enemmän aikaa haluamaasi asiaan? 

 Miten muuten haluaisit muuttaa ajanviettotapojasi? 
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OSA B: Kiinnostuksen kohteet  
(miellyttävät tavat viettää vapaa-aikaa, 
harrastukset, ryhmät, työt) 

6. Mitä asioita voisit nimetä kiinnostuksen kohteiksesi? 

 Miten mainitsemasi kiinnostuksen kohteet näkyvät elämässäsi? 

 Miten muut ihmiset liittyvät mainitsemiisi kiinnostuksen kohteisiin? 

 Millaisia sosiaalisia tilanteita liittyy mainitsemiisi kiinnostuksen kohteisiin? 

 Minkälaisia tavoitteita sinulle on mainitsemiesi kiinnostusten kohteiden suhteen? 

7. Millaisia kiinnostuksen kohteita sinulla on aiemmin ollut? 

 Mitkä aikaisemmat kiinnostuksen kohteet ovat jääneet pois arjestasi? 

 Mitkä mainitsemistasi asioista ovat sellaisia, joihin haluaisit jossain määrin uudelleen  
paneutua? Miksi? 
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8. Millaisia uusia kiinnostuksen kohteita sinulle on tullut? 

 Mitkä näistä ovat sellaisia, joihin haluaisit panostaa enemmän? 

 Miksi? 

9. Tuleeko mieleesi sellaista ajanviettotapoja, joita olet tehnyt ennen enemmän
      ja jotka haluaisit takaisin osaksi arkeasi? 

 Mitä hankaluuksia näiden ajanviettotapojen ylläpitämiseen on liittynyt? 

 Uskotko, että näihin ajanviettotapoihin voisi jotenkin vaikuttaa tulevaisuudessa? 

 Millaisista asioista voisi olla hyötyä tai tukea näiden ajanviettotapojen uudelleen 
        omaksumisessa? 

 Jos ei voi toteuttaa kyseistä ajanviettotapaa aivan samalla tavalla kuin ennen,  
       voisitko toteuttaa sitä jotenkin eri tavalla? 
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OSA C: Nykyinen alkoholin ja muiden päihteiden 
käyttö sekä niihin liittyvät tavoitteet 

10. Käytätkö tai oletko käyttänyt muita päihteitä alkoholin lisäksi? 
   (Jos vastaa myöntävästi, mitä?) 

11. Miten kuvailisit omaa suhdettasi alkoholin (tai muiden päihteiden) käyttöön 
       tällä hetkellä? 

 Miten koet kuvailemasi suhteen alkoholiin? 

 
12. Millaisia hyviä puolia alkoholin (tai muiden päihteiden) käyttöön liittyy tai on liittynyt? 

 Mitä hyvää se on tuonut (edes hetkellisesti)? 

 
13. Millaisia huonoja puolia alkoholin (tai muiden päihteiden) käyttöön   
       liittyy tai on liittynyt? 

 Mitä siitä on seurannut? 

 
14. Mikä mainitsemistasi asioista tekee hyviä tai huonoja? 
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15. Voisiko alkoholin (tai muiden päihteiden) käyttöön liittyviä hyviä puolia saavuttaa 
        tai toteuttaa myös selvinpäin? 

 Miten? 

 
16. Miksi koet käyttäväsi / käyttäneesi alkoholia (tai muita päihteitä)? 

 Muistatko vielä miksi aloitit? 

 
17. Millaisissa tilanteissa käytät tai käytit alkoholia (tai muita päihteitä)? 

 Juotko/käytätkö alkoholia yleensä esimerkiksi juhlistaaksesi jotakin,  
 viettääksesi aikaa, ollessasi ystäviesi kanssa, ollessasi surullinen tai iloinen? 

 Miten alkoholista (tai muista päihteistä) on tullut osa juuri tällaisia tilanteita? 

 Ovatko jotkut tilanteet, jolloin käytät alkoholia, erityisen ongelmallisia? 

 Miten olet huomannut sen? 
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18. Miten usein ja millaisia määriä arvioisit juovasi (tai käyttäväsi muita päihteitä)? 
(Kysy vain, jos henkilö käyttää alkoholia tai muita päihteitä) 

 Mikä olisi ihanteellinen määrä?

19. Haluaisitko lopettaa alkoholinkäytön kokonaan? 

 Oletko pyrkinyt muuttamaan omaa alkoholin (tai muiden päihteiden) käyttöäsi? Miten? 

 Mikä on edesauttanut muutosyritystäsi? 

 Millaisia haasteita näihin muutosyrityksiin on liittynyt tai mikä on estänyt muutosyritykset? 

20. Haluatko vähentää alkoholin (tai muiden päihteiden) käyttöäsi tai ylläpitää raittiutta? 

21. Mikä on auttanut alkoholin (tai muiden päihteiden) käytön vähentämisessä 
        tai lopettamisessa? (Kysy vain, jos henkilö on lopettanut alkoholinkäytön kokonaan) 

 Mikä on tukenut raittiuden ylläpitämistä? 
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OSA D: Ryhmiin osallistuminen 

 
22. Minkälaisia ajatuksia tai kokemuksia sinulla on ryhmässä toimimisesta? 

 
23. Mitä asioita haluaisit tehdä ryhmässä? 

24. Onko sinulla mielestäsi jotain sellaista tietotaitoa tai harrastuneisuutta, 
        että voisit ja haluaisit tuoda sitä mukaan ryhmään? 

 

25. Millaisia asioita toivoisit oppivasi muilta ryhmän jäseniltä? 




